APSTIPRINĀTS
ar Beverīnas novada pašvaldības domes
2018.gada 28.jūnija lēmumu Nr.99, prot.Nr.7, 6.§
2.1. Ī SA UN VIDĒJA TERMIŅA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
Rīcības virzieni (RV) ir konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīti vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanai. Rīcības virzienu īstenošanai ir noteikti vidējā termiņā
risināmie uzdevumi (U), kas ir iniciatīvu un rīcību kopums.
Attīstības vidēja termiņa programmas darbības laikā gan Rīcības plānu, gan Investīciju plānu novada dome ir tiesīga aktualizēt, ņemot vērā tā izpildes progresu un
apstiprināto ikgadējo pašvaldības budžetu.
1.TABULA
Rīcību plāns 2017.gadam.
Vidēja termiņa
prioritāte

Rīcības virzieni

VP1 - Saimnieciskās
aktivitātes un vietējās
nodarbinātības
veicināšana, atbalstot
dažādu formu
kopdarbības attīstību
novadā

RV1.1
Uzņēmējdarbības
veicināšana

Uzdevumi

Finan-sējuma
avots

Izpilde

Rezultatīvie rādītāji

1.

U1.1.1: Nodrošināt uzņēmējdarbības konsultāciju
pieejamību

Pašvaldība PPP

0

Novada ekonomiskā attīstība,
sniegto konsultāciju skaits,
uzņēmējdarbības aktivitāte, jaunu
uzņēmējdarbības formu attīstīšana

2.

U1.1.2. Jauniešu iesaiste uzņēmējdarbībā

Pašvaldība PPP

0

Iesaistīto jauniešu skaits dažāda
līmeņa pasākumos. Jauniešu
profesionālā orientācija, iepazīstinot
ar uzņēmējdarbības iespējām
novadā. Jauno uzņēmēju skaits
novadā.

3.

U1.1.3: Teritorijas mārketinga nodrošināšana

Pašvaldība,
ELFLA

1028,50

Dalība Uzņēmēju dienās un TV
sižets

4.

U1.1.4: Uzņēmējdarbības atbalsta nodrošināšana

Pašvaldība,
ELFLA,

155 921,67

projekts “Beverīnas novada ceļu
posmu “Stantes – Zīles un Ķiguļu
ceļš”, “Amsiņi – Ķīši” un “Jēņu
ceļš” pārbūve” (7,19 km kopā
projektā, 2017.g. summā ~ 4 km)

Nr.
p.k.
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Vidēja termiņa
prioritāte

Rīcības virzieni

Nr.
p.k.
5.

RV1.2.
Kopdarbība ar
novada
uzņēmējiem un
iedzīvotājiem

6.

7.

Uzdevumi

Finan-sējuma
avots

Izpilde

Rezultatīvie rādītāji

U1.1.5.Ar tūrismu saistītas uzņēmējdarbības
attīstība

Pašvaldība,

7570

izgatavoti tūrisma informācijas
stendi, bukleti, iegādātas stikla
vitrīnas, samaksāts līdzfinansējums
Valmieras pilsētas un apkārtējo
novadu tūrisma konsultatīvās
padomes organizēšanai, samaksāts
par tūrisma saturiskās informācijas
aktualizēšanu un uzturēšanu
sociālajos tīklos, dalība Via
Hanseatica projektā

2332

Depo aprīkojums (6 gultas,
gultasveļa, utt., 3 skapji, 6
naktsskapīši, spoguļi, drēbju
pakaramie)

4735.33

10 SDL projekti

3959.71

3 jauno uzņēmēju projekti

5122.00

atbalstītas 5 biedrības ("Abulieši" par
911.17euro ar līdzfinansējumu
projektā "Vidzemes tautas tērpi deju
kopai Abuls - dāvana Latvijas
simtgadei"; "Beverīnas amatnieki"
piešķirti 175.83euro braucienam uz
Norvēģijas Bergenas latviešu
kultūras skolu; "Trikātas kultūras
biedrība Pamati" 150.00 euro
amatierteātra aktivitātēm; "Mednieku
klubs Trikāta" līdzfinansējums
projektam 1500; " Labāka rītdiena"
2385.00 euro darbam ar jauniešiem

0

Informatīvo pasākumu skaits par
atjaunojamās enerģijas ražošanas
iespējām. Uzcelta atjaunojamās
enerģijas stacija.

U.1.2.1.Kopdarbības atbalsts

U.1.2.2.Atjaunojamās enerģijas ražošana
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Pašvaldība

Pašvaldība
ELFLA, LIAA

2

Vidēja termiņa
prioritāte

VP2- Dzīvojamo
namu, sociālās
infrastruktūras un ceļu
apsaimniekošanas/
uzturēšanas vietējo
resursu attīstība

Rīcības virzieni

RV2.1.
Tehniskās
infrastruktūras
attīstība un
labiekārtošana

Uzdevumi

Finan-sējuma
avots

Izpilde

Rezultatīvie rādītāji

8.

U.1.2.3. Inovatīvu produktu radīšana

Pašvaldība
ELFLA, LIAA

0

Priekšlikumu (patentu) skaits,
interesentu skaits, informatīvo
pasākumu skaits.

9.

U2.1.1: Infrastruktūras attīstības sekmēšana

Pašvaldība

11 029,15

Pagastmāja -30% avanss par
būvprojekta izstrādi 9819.15euro;
būvprojekta ekspertīzes atzinuma
sagatavošana 1210.00euro

48256,76

Lazdu mājas apkure - par
būvprojekta izstrādi 2178.00euro,
avanss par apkures katla iegādi
46078.76euro

1088,75

skārda cepures stabiem Trikātas
kapos (5 ieejām)

1114,71

Materiāi “Vārpiņu” māju remontam
Brenguļos, darbi plānoti 2018.g.

3741,65

"Sapas" gala sienas remonts un
stalažu montāža 1216.59euro;
"Priedaine" pārmūrēts dūmvads par
1849.33euro; logu maiņa "Mūri2"
par 675.73euro

8272,06

iegādāts nekustamais īpašums
"Lazdukalni"-9 par 6000.00euro,
nomainīti logi, palodzes un veikti
citi remontdarbi "Lazdukalnos" par
2272.06euro

10094,07

Siltumtrase Mūrmuižā rekonstruēti 54 metri
(nocietinājuma tornis - Šalkas
kūtiņas)

5902

Mūrmuižas bibliotēkas grīdas
betona virskārtas slīpēšana,
gruntēšana un flīzēšana 196m2

Nr.
p.k.
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Vidēja termiņa
prioritāte

Rīcības virzieni

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Finan-sējuma
avots

Izpilde
4334,83

Rezultatīvie rādītāji
Elektrotīklu pieslēgumu izvedošana
Trikātas pagastā - 50% avanss
elektrotīklu pieslēguma vienkāršota
tehniskā projekta izstrādi "Ūdriņas"
1,2,3,4,5; "Silupītes"; "Mežītes";
"Valsts mežs Ūdriņas" 4334.83euro

10.

U2.1.2: Ūdenssaimniecības attīstība

Pašvaldība

33 148,13

11.

U2.1.3. Satiksmes drošības un organizācijas
uzlabošana

Pašvaldība
ELFLA

120 137,75 +
95 696 (autoceļu
fonds)

Vietējo grants autoceļu
rekonstrukcija - km

6413

Mūrmuižas ciema, apgaismojuma
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1) ūdensvada rekonstrukcijas darbi
Kauguros, Kauguru pagastā
10426.494euro;
2) maģistrālā ūdensvada remonts
Cempos 4013.70euro,
ūdensvada pievada remonts
Cempos 1519.84euro
3) Trikātas ciema komunikācijām topogrāfiskā uzmērīšana par
979.42euro
4) Ūdriņām - būvprojekts
1560.17euro, topogrāfiskā
uzmērīšana 550.21euro,
atdzelžošanas iekārta
5791.05euro un avanss
ūdensvada izbūves darbiem
7952.25 euro,
inženierkonsultanta
pakalpoj.355.00euro
5) Digitālie ūdens skaitītāji Brenguļu pag.iegādāti par
1809.80euro, Kauguru pag.1052.70euro, Trikātas pag.1324.95euro

4

Vidēja termiņa
prioritāte

Rīcības virzieni

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Finan-sējuma
avots

Izpilde

Rezultatīvie rādītāji
rekonstrukcija - iegādāti 6LED
gaismekļi jūlijā 1539.12euro +19
LED gaismekļi septembrī
4873.88euro, tiks uzstādīti 2018.gadā

VP 3– Izglītības
kvalitātes un
pieejamības
nodrošināšana, tai
skaitā mūžizglītība

RV3.1. Izglītības
kvalitātes un
pieejamības
nodrošināšana

44549,7

Autobusa pieturas un gājēju celiņi
Brenguļos - par izbūvi samaksāts
44549.70euro, (par būvuzaugu
samaksāts 2018.gadā 2940.98euro)

4933,32

bruģēts gājēju celiņš "Mūri2",
"Līgotnes"-"Virši"

12.

U2.1.4: Teritorijas labiekārtošana

Pašvaldība

435

3D vizualizācija sporta laukuma
iekārtošanai Trikātas centrā

13.

U2.1.5. Velotūrisma attīstības veicināšana

Pašvaldība
ELFLA ERAF,
KF

0

Izveidoti jauni velomaršruti, dalība
jaunos projektos. Velonovietņu
skaits novadā.

14.

U3.1.1: Izglītības pakalpojumu kvalitātes
uzlabošana

Pašvaldība, ESF 5500
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līgums ar biedrību par jaunatnes lietu
deleģēšanu

1608,17

projekts "Atbalsts izglītojamo
individuālo komeptenču attīstībai"
1546.87euro, projekts "Kompetenču
pieeja mācību saturā" 61.30euro

7547,98

B/d rotaļu laukumi - Trikātas psk. par
2213.98euro, "Pasaciņa" par
5334.00euro

6575,32

Tāllēkšanas skrejceļš Kauguru skolas
sporta laukumā

313,57

Skolēnu autobuss Trikātai - noslēgts
līgums par operatīvo līzingu uz 5
gadiem par kopējo summu
29154euro + PVN, 2017.gadā
samaksāts par nepilnu 1 mēnesi
5

Vidēja termiņa
prioritāte

Rīcības virzieni

Nr.
p.k.

15.

Uzdevumi

U3.1.2: Izglītības iestāžu renovācija un
energoefektivitātes paaugstināšana
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Finan-sējuma
avots

Pašvaldība

Izpilde

Rezultatīvie rādītāji

7368,38

basketbola, spīdmintona, peldēšanas,
reitterapijas nodarbības novada
izglītības iestādēs

37 154,37

Remonts Trikātas pamatskolā apgaismojuma nomaiņai klasēs tika
plānots izlietot 2730euro, bet darbi
izpildīti par 7790.66euro; arī kāpņu
telpas remonts PII un gaiteņa
remonts bija par 4020.82euro
dārgāks kā plānots(20000euro); tika
labots sporta zāles jumts par
3103.42euro

42 251,69

PII Pasaciņa - papildus plānotajiem
darbiem: 4gadīgo gr.guļamtelpu un
1.stāva gaiteņa remontiem par
kopējo summu 37792.68euro un
veļas noliktavas, kabineta remontam
par 2209.85euro, tika veikts arī
siltummezgla remonts un ūdens
ievada ventīļa maiņa par
1298,74euro, ierīkota kodu sistēma
ārdurvīm par 950.42euro

3963,48

Brenguļu skolā - papildus sākotnēji
plānotajiem darbiem (3.klases
kosmētiskais remonts par
722.01euro) tika ierīkota kodu
sistēma ārdurvīm par 1223.95euro
un veikti elektromontāžas darbi zālē
par 2017.52euro

2393,88

Par remontmateriāliem Kauguru
skolas internātā
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Vidēja termiņa
prioritāte

VP4 - Novada
kultūrvēsturisko un
dabas resursu
saglabāšana

Rīcības virzieni

RV4.1:
Kultūrvides
attīstība

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Finan-sējuma
avots

Izpilde

Rezultatīvie rādītāji

16.

U3.1.3: Interešu un profesionālās ievirzes
izglītības pieejamība un attīstība

Pašvaldība ESF

0

Piesaistīti izglītojamie no citām
pašvaldībām. Izveidotas jaunas
profesionālās ievirzes programmas.

17.

U4.1.1: Kultūras aktivitāšu veikšanai
nepieciešamās infrastruktūras attīstība

Pašvaldība,
ELFLA

47 916,12

Trikātas kultūras nama ēkā izremontēta Aptiekas kāpņu telpa un
ar to saistītās palīgtelpas par
25513euro un iegādātas dzelzs
durvis, kāpņu marga par 222euro,
skatuves griestu un sienu remonts
2676euro; ventilācijas sistēma 9149
eur, skatuves grīda 10 355,89

14 628,19 +17
309,83

Mūrmuižas brīvdabas estrāde un
apkārtnes labiekārtošana

25 638,33

Trikātas brīvdabas estrādes grīda

40 638,80

Atbalsts pašdarbībai - par kolektīvu
sagatavošanu koncertiem
26339.44euro, transporta
pakalpoj.1414.89euro, inventārs
(tērpi) 2087.51euro, novadam
nozīmīgi kultūras pasākumi
(Tālivaldis, novada svētki, Jāņu
ielīgošana, Auto-moto-velo,
lieldienas, 11.11 un 18.11., Laivu
maršs, Baltais galdauts) 10
796,96euro

6638,80

apgaismošanas tehnika Kauguru
kult.namam 6300euro un aprīkojums
par 338.80euro

4993,67

Ekrāna un lieljaudas projektora
iegāde
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Vidēja termiņa
prioritāte

VP5 – Sociālās,
veselības un sporta
infrastruktūras
attīstīšana

Rīcības virzieni

RV5.1. Sociālās
aprūpe pakalpoju
sakārtošana

Rezultatīvie rādītāji

U4.1.2: Kultūrvides saglabāšana un pilnveidošana Pašvaldība

7972,41

Grāmatas visām bibliotēkām

U5.1.1: Sociālās aprūpes infrastruktūras un
pakalpojumu attīstība

245,10

Rekonstrukcijas tāme “Ķīšu” mājai

2072,47

Projekts “Vidzeme iekļauj”

Uzdevumi

18.
19.

Finan-sējuma
avots

Pašvaldība,
fonds

Dienas centrs – sadarbība ar
biedrību – bez finansiāla
ieguldījuma – telpas iznomātas bez
maksas
RV5.2. Veselības
aprūpes
nodrošināšana

RV5.3. Sporta un
aktīvās atpūtas
pakalpojumu
attīstība

VP6 – Efektīvas
pārvaldības
nodrošināšana

Izpilde

Nr.
p.k.

RV6.1.Pārvaldes,
pašvaldības
iestāžu un
uzņēmumu
kapacitātes
stiprināšana

20.

U5.2.1: Veselības aprūpes infrastruktūras un
pakalpojumu attīstība

12 063,70

SAM9.2.4.2. Veselas un veselīgas
sabiedrības veidošana Beverīnas
novadā

21.

U5.2.2. Iedzīvotāju informēšana par pieejamajiem Pašvaldība
pakalpojumiem

3231,04

Novada informatīvais izdevums
“Beverīnas vēstis”

22.

U5.3.1: Sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu
attīstība

Pašvaldība

3436,67

Pasākumu skaits, kas popularizē
novada sporta un aktīvās atpūtas
iespējas un tā unikālos tūrisma
objektus – 5 pasākumi

23.

U5.3.2: Izveidot un labiekārtot aktīvās atpūtas
infrastruktūru

Pašvaldība

0

24.

U5.3.3: Sacensību un sporta pasākumu
organizēšana.

Pašvaldība ESF

1075,57

Sporta sacensību skaits un
piesaistīto dalībnieku skaits (arī no
kaimiņu novadiem) – 9 sacensības,
~750 dalībnieki

25.

U6.1.1: Paaugstināt pārvaldes, pašvaldības iestāžu Pašvaldība
un uzņēmumu kapacitāti ilgtspējīgas attīstības
nodrošināšanai

4758,05

Pieredzes apmaiņa – 3 cilvēki uz
Giterslo, sadraudzība ar Kandavu,
3D vizualizācija Trikātas parkam
pārrobežu projektam (netika
atbalstīts)

26.

U6.1.2: Uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti Pašvaldība ESF

0

E-pakalpojumu skaits, procesu un
procedūru samazināšana.
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Vidēja termiņa
prioritāte

Rīcības virzieni

VP7 - Vides kvalitātes RV7.1.Teritorijas
uzlabošana
vides sakārtošana

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Finan-sējuma
avots

Izpilde

Rezultatīvie rādītāji

27.

U7.1.1 Ūdens tilpņu apsaimniekošana

Pašvaldība
ELFLA,

9949,57

iegādātas 2 stiklaplasta laivas,
dzinējs, piekabe, 6 glābšanas vestes,
2 meža kameras, 1 termokamera,
zivju mazuļi

28.

U7.1.2: Atkritumu apsaimniekošana

Pašvaldība
ELFLA ERAF,

173,5

Notiek šķiroto atkritumu savākšana,
nelegālo atkritumu savākšana.
ZAAO savāktie talkas atkritumi summa

29.

U7.1.3: Karjeru apsaimniekošana

Pašvaldība PPP

0

Izstrādāts karjeru apsaimniekošanas
plāns, iegūto granti iespējams
izmantot pašvaldības infrastruktūras
projektos (tonnas)

30.

U7.1.4: Teritorijas apsaimniekošana un
labiekārtošana

Pašvaldība

2676,57

jaunaudžu kopšana 2676.57euro
(nebija plānota Trikātas pag.
"Zvaigznītes" 720.00euro);
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