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BEVERĪNAS NOVADA 
PAŠVALDĪBA

Teiksmām apvītais novads!



LAD ES ceļu finasējums: Jēņu ceļš un ceļa posms 
‘’Stantes-Zīles’’. Šobrīd īr būvniecības procesā.

Asfalta velotrases izbūve Mūrmuižā



• Telpu remonti visās Beverīnas novada izglītības 
iestādēs;

• Kauguru pamatskolas sporta laukuma rekonstrukcija;

• Trikātas ezera piesārņojuma likvidācija

• Dabas aizsardzība: ieguldījum zivju resursu 
aizsardzībā, kameru, laivu un kvadracikla iegāde;

• Daudzdzīvokļu mājas  ‘’Lazdukalni’’ (Trikātā) 
attīrīšanu iekārtu uzstādīšana;

• Trikātas centra labiekārtošana, āra trenažieru 
uzstādīšana Trikātas un Brenguļu pagasta centros;

• Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu remonti;

• Daudzdzīvokļu mājas ‘’Lazdas’’, Cempos, apkures 
sistēmas atjaunošana;

• ‘’Rušas’’ meža meliorācijas izbūve (Brenguļu pagastā);
• Brenguļos jaunas pieturas un gājēju ceļiņa izbūve;

• Mūrmuižas centrā gājēju celiņa un apgaismojuma 
izbūve.

Ar pašvaldības finansējumu
paveiktie darbi



Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana nākamajām paaudzēm

• Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalieru piemiņas stēlu
uzstādīšana Trikātas un 
Kauguru kapos

• Ģenerāļa J.Baloža dzimto 
māju apkārtnes sakopšana

• 1905.gada piemiņas vietas 
labiekārtošana.

Foto: 2017.-2018.gadā paveiktie darbi – Trikātas centra
un meliorācijas sakārtošana



• «Pagastmājas» ēkas atjaunošana, Mūrmuižā (ieguldījums ap 1 miljonu EUR);

• Ciematu infrastruktūra: daudzīvokļu un individuālo ēku apbūve, 
komunikāciju pievade, projektēšanas darbi – ūdens un kanalizācija 
(ieguldījums ap 50000 EUR);

• Turpināsies pašvaldības grants autoceļu sakārtošana (grāvji, virsmas);

• Pašvaldības nozīmes meliorācijas grāvju atjaunošana visos pagastos

(~ 272 000 EUR);

• Izglītības iestāžu telpu remonti.

Plānotie projekti 2019.gadā

Foto: ‘’Pagastmāja’’ Mūrmuižā



Projektu ietvaros plānots 
realizēt

• Izbūvēt 2 ūdensņemšanas vietas 
ugunsdzēsības vajadzībām;

• Tūrisma infrastruktūra attīstība, laivu 
kanāli Brenguļos un Trikātas ezerā 
(pašvaldības teritorija);

• Mūrmuižas nocietinājuma torņa 
atjaunošana;

• Tiltiņa pār Abulu projekts. Paredzēts 
atpūtas vajadzībām. Visaktuālāk Valmieras 
iedzīvotājiem.

Foto: Dutkas ezers un Mūrmuižas 
nocietinājuma tornis



• Kauguru kultūras nama zāles remonts;

• Trikātas pamatskolas dabaszinību telpas remonts un sporta 

laukuma atjaunošana;

• Trikātas kultūras nama mazā zāles remonts;

• Trikātas pilsdrupu mūru saglabāšana un estrādes 

atjaunošana;

• Trikātas pamatskolas sporta zāles apkures sistēmas 

papildināšana;

•Mūrmuižā Tirdzniecības paviljona izbūve;

• Brenguļos un Trikātā sabiedriskā sanitārā mezgla ierīkošana;

2019.gadā plānotie darbi saistībā 
ar infrastruktūras objektiem

Foto: Trikātas kultūras nams



Paldies par uzmanību!
Kontakti:
Adrese: ‘’Pagastmāja’’, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas 
novads, LV-4224.

Tālr. 64281737; Fakss: 64220890

E-pasts: pasvaldiba@beverina.lv ,

Mājaslapa: www.beverinasnovads.lv

Fotogrāfijas no Beverīnas novada pašvaldības fotoarhīva!

http://www.beverinasnovads.lv/

