Kopsavilkums Rīcību plāna izpildei 2017.gadam
RV1.1 Uzņēmējdarbības veicināšana
U1.1.1: Nodrošināt uzņēmējdarbības konsultāciju pieejamību

Izpilde
0

U1.1.2. Jauniešu iesaiste uzņēmējdarbībā

0

U1.1.3: Teritorijas mārketinga nodrošināšana
U1.1.4: Uzņēmējdarbības atbalsta nodrošināšana

1028,50
155 921,67

U1.1.5.Ar tūrismu saistītas uzņēmējdarbības attīstība

9902
RV1.1 KOPĀ

Plānā

31 000 +
580 000
(autofonds)
15 000

166 852,17

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

13 817,04

U.1.2.2.Atjaunojamās enerģijas ražošana

0

U.1.2.3. Inovatīvu produktu radīšana

0
RV1.2 KOPĀ

20 000

13 817,04

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

93 833,98

725 325

U2.1.2: Ūdenssaimniecības attīstība

33 148,13

60 400 +
79 000
(specbudž)

U2.1.3. Satiksmes drošības un organizācijas uzlabošana

271 729,77

96 305 +
50 000
(autofonds)
+ 12 300
(pārējais
specbudž.)

U2.1.4: Teritorijas labiekārtošana

435

U2.1.5. Velotūrisma attīstības veicināšana

0
RV2.1 KOPĀ

399 146,88

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

28 913,42

64 118

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

85 763,42

74 260

0
114 676,84

RV4.1: Kultūrvides attīstība
U4.1.1: Kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras
attīstība
U4.1.2: Kultūrvides saglabāšana un pilnveidošana
RV4.1 KOPĀ

157 763,74

87 948

7972,41

32 000

165 736,15

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

2317,57
2317,57

20 000

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

12 063,70

U5.2.2. Iedzīvotāju informēšana par pieejamajiem pakalpojumiem

3231,04

RV5.2 KOPĀ

13 262

15 294,74

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

3436,67

U5.3.2: Izveidot un labiekārtot aktīvās atpūtas infrastruktūru

0

U5.3.3: Sacensību un sporta pasākumu organizēšana

1075,57
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

7000

4512,24

4758,05

7220

0
4758,05

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

9949,57

U7.1.2: Atkritumu apsaimniekošana

173,5

U7.1.3: Karjeru apsaimniekošana

0

U7.1.4: Teritorijas apsaimniekošana un labiekārtošana

2676,57
RV7.1 KOPĀ

5000
(specbudž)

7200

12 799,64

Rīcību plāna 2017.gadam izpildes salīdzinājums ar 2017.gada investīciju plānu skaidri atklāj
Beverīnas novada pašvaldības darbības prioritāti 2017.gadā – investīcijas galvenokārt veiktas
infrastruktūrā: tehniskajā infrastruktūrā - 399 146,88 EUR, no tiem vairāk nekā puse –
pašvaldības ceļu stāvokļa uzlabošanā, kultūras aktivitāšu organizēšanai nepieciešamajā
infrastruktūrā - 165 736,15 EUR, izglītības iestāžu infrastruktūrā un pakalpojumu uzlabošanā 114 676,84 EUR, un uzņēmējdarbības veicināšanā - 166 852,17 EUR, no kuriem 155 921,67
EUR ieguldīti uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamo pašvaldības ceļu pārbūvē. Savukārt
vismazāk ieguldīts sociālās aprūpes infrastruktūrā un pašvaldības iestāžu kapacitātes
stiprināšanā, sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstībā.
Tomēr jānorāda, ka minētie skaitļi ne vienmēr atspoguļo patieso situāciju. Piemēram, tas, ka nav
veikti ieguldījumi sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūrā, nenozīmē, ka šī joma novadā
neattīstās – ieguldījumi tajā tiek veikti privātajā sektorā. Tāpat arī ir vairāki uzdevumi, kuri
pildīti bez atsevišķiem ieguldījumiem, piemēram, uzlabota pakalpojumu sniegšanas kvalitāte
(U6.1.2).
2017.gada Rīcību plāna un investīciju plāna izvērtējums atklāj trīs plānošanas problēmas, kas
būtu jāņem vērā, izstrādājot investīciju plānus turpmākajiem gadiem un attiecīgi arī izstrādājot
Rīcību plānu jaunās attīstības programmas ietvaros.
Pirmkārt, netiek veikta pietiekama uzskaite, lai nodrošinātu iespēju vēlāk viegli konstatēt
rezultatīvo rādītāju sasniegšanu atbilstoši Rīcību plānam (piemēram, netiek veikta pasākumu
apmeklētāju vai pat pašu pasākumu, aktivitāšu uzskaite).

Otrkārt, nav skaidru vadlīniju par to, kas būtu vai nebūtu uzskatāms par investīciju rīcību plāna
un investīciju plāna izpratnē. Piemēram, pašvaldības ikmēneša informatīvā izdevuma izdošana
klasiskā izpratnē nebūtu uzskatāma par investīciju, savukārt Rīcību plānā U5.2.2 paredz uzskaitīt
reklāmas un pasākumus iedzīvotāju informēšanai par pakalpojumiem, kas mūsu novadā tiek
darīts ar avīzes starpniecību.
Treškārt, nepilnīga sasaiste starp pašvaldības budžeta pozīcijām, investīciju plānu un Rīcību
plāna uzdevumiem, kas rada grūtības izpildes salīdzināšanas procesā.
Daži piemēri:
- ieguldījumi tā saucamās “aptiekas/doktorāta kāpņu telpas” remontā Trikātā Rīcību plānā
uzskaitīti pie U4.1.1: Kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras
attīstība, jo atrodas Trikātas Kultūras nama ēkā, taču faktiski šai ēkas daļai nav sasaistes
ar novada kultūras dzīves aktivitātēm;
- Tāllēkšanas skrejceļš Kauguru skolas sporta laukumā sākotnēji uzrādīts pie U5.3.2:
Izveidot un labiekārtot aktīvās atpūtas infrastruktūru, taču faktiski tas ir paredzēts skolas
vajadzībām, tāpēc tam vajadzētu atrasties U3.1.1: Izglītības pakalpojumu kvalitātes
uzlabošana;
- Lielo ieguldīto summu RV1.1 Uzņēmējdarbības veicināšana galvenokārt veido 155
921,67 EUR pozīcijā U1.1.4: Uzņēmējdarbības atbalsta nodrošināšana, un tie ir
ieguldījumi pašvaldības grants ceļu pārbūvē ar ES fondu atbalstu, kam loģiski vajadzētu
atrasties pozīcijā U2.1.3. Satiksmes drošības un organizācijas uzlabošana, kurā uzrādīti
pašvaldības budžeta līdzekļu ieguldījumi ceļu remontos.
Ieteikumi turpmākai plānošanai:
- uzlabot uzskaiti Rīcību plāna izvērtēšanas vajadzībām,
- izstrādāt kārtību/kritērijus, pēc kuras iespējams nepārprotami noteikt, kuras budžeta
pozīcijas uzskatāmas par investīcijām attīstības plānošanas dokumentu izpratnē.

