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BEVERĪNAS NOVADA 
PAŠVALDĪBA

Teiksmām apvītais novads!



Katru gadu pašvaldība izsludina konkursu ‘’Atbalsts uzņēmējdarbībai Beverīnas novadā’’, lai
realizētu savas uzņēmējdarbības idejas, kā arī atbalstītu attīstību un inovācijas, piemēram,
jaunas ražotnes, preces un pakalpojumi.

• Maksimālais atbalsta apmērs vienai uzņēmējdarbības idejai ir līdz 2000 EUR, no kopējās
projekta summas 20% ir pretendenta līdzfinansējums.

• Var pieteikties novadā deklarētas fiziskas personas, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību
vai uzņēmējdarbību, kā arī novadā reģistrētas juridiskas personas ne vairāk kā 3 gadus pirms
pieteikuma iesniegšanas konkursā.

• Konkursa nolikums un citi dokumenti: www.beverinasnovads.lv (Uzņēmējiem > Projekti 
novada uzņēmējiem > Konkursa dokumenti) vai kāda no pagastiem pie lietvedēm.

• Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 15. maijs.

• Informatīva tikšanās par projektu konkursu un projektu pieteikumu aizpildīšanu. - 2019. 
gada 17.aprīlī plkst. 18.00 Brenguļos SC “Kaimiņi”.

Projekta konkurss 
‘’Atbalsts uzņēmējdarbībai 

Beverīnas novadā’’



• Beverīnas novada administratīvajā teritorijā reģistrētām
juridiskām personām, kuras savu darbību sākušas iepriekšējā
taksācijas gadā un kurām īpašumā ir ražošanas ēkas un uzsākušas
produkcijas ražošanu.
• Beverīnas novada administratīvajā teritorijā reģistrētām

juridiskām personām, kuras savu darbību sākušas iepriekšējā
taksācijas gadā un kurām īpašumā ir ražošanas ēkas un uzsākušas
produkcijas ražošanu, par ēkām – 90% apmērā no nodokļa
summas. Nodokļa atvieglojumus piemēro trīs gadus pēc kārtas.
• Atlaide uzņēmējiem, uz iesnieguma pamata, atlaides kanalizācijas

un ūdensvada pakalpojumu segšanai.

Uzsākot uzņēmējdarbību, 
īpašumu nodokļu atlaides 



• Pavisam iznomāti 40 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes,
kura ir pašvaldības īpašumā un valdījumā.
• Noslēgti 42 nomas līgumi ar zemnieku saimniecībām.
• Maksa par zemes nomu, kuras nomas platība lielāka par 0.5 ha ir

4% no kadastrālās vērtības, vidēji tas sastāda 50 EUR par vienu
ha.

Pašvaldība iznomā zemi



• Dārzeņu piegāde skolām tiek nodrošināta no audzētājiem bez 
iepirkumu procedūras. 
• Par pamatu cenām vērā tiek ņemti reāli rēķini par iepriekšējo 

gadu.
• Šāda veida sadarbība ir kopš 2017.gada.

Dārzeņu piegāde novada 
izglītības iestādēm

Fotogrāfijas no interneta resursiem.



• Dalība novada pasākumos: Baltā galdauta svētkos iepazīstinām iedzīvotājus ar saviem 
uzņēmējiem un industrijas pārstāvjiem, bet Beverīnas novada svētkos var piedalīties 
spēkratu parādē.

• Nodrošinām uzņēmēju dalību Vidzemes uzņēmēju dienās, Valmierā.

• Mēs piedāvājam uzņēmējiem apsaimniekot pašvaldības autoceļu ceļmalas (appļaut un 
noņemt apaugumu), 65 EUR par tekošo km;

• Sadarbība ceļa remontu darbos ar smagās tehnikas pakalpojumu sniegšanu;

• Vairākos gadījumos uzņēmēji sadarbojas, neprasot atlīdzību;

• Saistībā ar jaunu daudzdzīvokļu māju būvniecību, pašvaldība atbalstīs ar komunikāciju 
ierīkošanu.

Sadarbība ar uzņēmējiem



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!


