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1. Beverīnas novada pašvaldības Vadības ziņojums 2017.gada 

pārskatam 

1.1. Pašvaldības struktūrvienības, konsolidācijā iesaistītās un padotībā esošās 

iestādes 

Beverīnas novada pašvaldība ir atvasināta publiska persona, kas pašvaldības iedzīvotāju 

pārstāvību nodrošina ar to ievēlētu pašvaldības lēmējorgānu – domi, kas iedzīvotāju vārdā pieņem 

lēmumus, nosaka institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju, brīvprātīgo iniciatīvu 

īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes 

uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome ir atbildīga par 

pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu atbilstīgu izlietojumu. 

Beverīnas novada pašvaldības dome darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu ”Par 

pašvaldībām” un „Beverīnas novada pašvaldības domes nolikumu”. Pamatojoties uz 2008.gada 

18.decembrī pieņemto Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, ar 2009.gada 1.jūliju tika 

izveidots Beverīnas novads, kurā ietilpst Brenguļu, Kauguru un Trikātas pagasti. Novada 

administratīvais centrs ir noteikts Mūrmuižā. Pašvaldības Domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba 

organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina pašvaldības centrālā administrācija. Domes 

pakļautībā izveidotas sekojošas iestādes: 

 Izglītības iestādes: Brenguļu sākumskola, J.Endzelīna Kauguru pamatskola, Trikātas 

pamatskola un pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”; 

 Beverīnas novada pašvaldības policija; 

 Beverīnas novada dzimtsarakstu nodaļa; 

 Beverīnas novada bāriņtiesa; 

 Beverīnas novada pašvaldības sociālais dienests; 

 Centrālā administrācija. 

 

Būvniecības pārzināšanas un kontroles funkcijas pašvaldības dome deleģējusi Kocēnu novada 

pašvaldības Būvvaldei. Pedagoģisko darbinieku tālākizglītības un izglītības metodiskā darba 

organizēšanas funkcija deleģēta Kocēnu novada pašvaldības Izglītības pārvaldei. Pašvaldības sniegto 

pakalpojumu klāsts katrā no novada pagastiem būtiski neatšķiras. Iedzīvotājiem ir pieejami visi 

svarīgākie pakalpojumi iespējami tuvāk savai dzīves vietai, izņemot daļa no dzimtsarakstu nodaļas 

pakalpojumiem ir pieejami tikai Brenguļu pagastā. Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada pārskats 
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netiek konsolidēts, bet apvieno visu iestāžu un struktūrvienību budžetus vienā veselā. Tas informē par 

sasniegtajiem rezultātiem pašvaldības ekonomiskajā un sociālajā attīstībā, kā arī sniedz vispusīgu 

informāciju par īstenotajiem budžeta un finanšu politikas pasākumiem, budžeta līdzekļu izlietojumu 

pašvaldības funkciju izpildei. 

1.2. Galvenie notikumi, kas ietekmējuši pašvaldības darbību pārskata gadā 

Arī 2017.gads pašvaldībā raksturojas ar to, ka ir samazinājies naudas atlikums uz gada beigām 

līdz 817053 EUR, vai par 117097 EUR mazāks kā 2016.gadā. Galvenokārt tas saistīts ar to, ka 

2017.gadā pašvaldība aktīvi veica pašvaldības īpašumā esošo ceļu remontus, veicot grāvju rakšanu, 

apauguma novākšanu, nobrauktuvju un caurteku remontu. Salīdzinot ar 2016.gadu, pieaugums 

ekonomiskajā darbībā ir par 89055 EUR lielāks. IIN nodokļa ieņēmumi salīdzinājumā ar pagājušo 

gadu ir pieauguši par 75703 EUR un NĪN apjomi nedaudz par 806 EUR samazinājušies. Savukārt 

izdevumi visās budžeta izdevumu sadaļās ir palielinājušies, izglītībā par 84737 EUR, kas saistīts ar 

remontdarbiem mācību iestādēs un pedagogu algu reformu, kultūrā par 90545 EUR, pašvaldības 

teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā par 141079 EUR, par iemeslu tam ir uzsāktā apkures 

atjaunošana Cempos “Lazdu” mājā un komunikāciju remonti ciematos. 

Novada struktūrvienības un iestādes ir ekonomiski tērējušas līdzekļus atbilstoši apstiprinātām 

budžeta tāmēm. Pieauguši maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi par 800 EUR. Kā problēmu 

joprojām var minēt parādus, kas saistīti ar pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem. 2017.gadā 

iedzīvotāju parādi pieauguši par 41417 EUR un sastāda 194836 EUR. Daļēji pieaugums ir saistīts ar 

dalīto norēķināšanos par nekustāmā īpašuma atsavināšanu un remontdarbiem nekustāmajos īpašumos 

daudzdzīvokļu mājās pēc līgumiem ar dalīto samaksu. 

Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzekļi 2017.gadā novadā ir apgūti ELFLA atklātā 

projekta konkursā “Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam” pasākumā “Atbalsts 

LEADER vietējai attīstībai biedrības “Lauku partnerība Ziemeļgauja” projekts “Mūrmuižas estrādes 

deju grīdas būvniecība””, kopējās izmaksas 19 233 EUR. 2017.gadā ir uzsākts ELFRA atklātā projektā 

Latvijas lauku attīstības programmas pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos projektā “Beverīnas novada ceļu posmu Stantes-Zīles un Ķiguļu ceļš, Amsiņi-Ķīši, Jēņu ceļš 

pārbūvei”, kopējās izmaksas 414 648 EUR. Ir apgūti 155921.67 EUR. Šogad ir jāiesniedz projekts 

Lauku atbalsta dienestā (LAD) atlikušo ES līdzekļu apguvei šajos ceļos un arī jāuzsāk šīs kārtas 

būvdarbi. 
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Sadarbībā ar biedrību “Beverīnas ūdeņi” ir realizēts Vides fonda projekts “Zivju resursu 

aizsardzība Trikātas ezerā, Baznīcas ezerā, Pannas ezerā, Dutkas ezerā un Abula upē” par 9488.56 

EUR. Tāpat realizēti projekti “Atbalsts izglītības individuālo kompetenču attīstībai” par 1546.87 EUR, 

“Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” 12063.70 EUR, projektā Vidzeme 

iekļauj 2072.47 EUR un projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” 61.30 EUR. Tomēr jāatzīmē tas, 

ka dažādos projektu konkursos pašvaldība iesniedz daudz vairāk projektu, vienkārši tie dažādu iemeslu 

dēļ tiek noraidīti. Pašvaldības darbinieki tajos ir ieguldījuši laiku, pašvaldība naudu, bet noraidīšanas 

iemesli ir necaurspīdīgi un apšaubāmi. Veiksmīgi tika realizēti divi pašvaldības finansētie projekti – 

“Veidosim vidi ap mums Beverīnas novadā” par 4736.35 EUR un “Atbalsts uzņēmējdarbībai 

Beverīnas novadam” par 3959.71 EUR. 

Pašvaldība 2017.gadā ir turpinājusi darbus pašvaldības ceļu stāvokļa uzlabošanai, veicot visos 

trīs pagastos grāvju rakšanas darbus, apauguma novākšanu, caurteku nomaiņu, grants materiāla 

virskārtas atjaunojusi par kopējo summu 68 346 EUR. Rakšanas darbi tika organizēti ar iepirkumā 

izvēlētu īrētu tehniku un uz līgumu strādājošiem tehnikas operatoriem, grants ceļu virskārtas 

atjaunošanu nodrošināja iepirkumā izvēlēta firma. Kopā ceļu apsaimniekošanai 2017.gadā tika 

ieguldīti 255 560 EUR, no tiem 181 459 EUR speciālā budžeta līdzekļi, bet 74 101 EUR no 

pamatbudžeta līdzekļiem.  

1.3. Būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātiem 

2017.gadā nav būtisku pārmaiņu pašvaldības darbībā, kuras varētu ietekmēt finanšu rezultātus. 

1.4. Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību nākotnē 

Beverīnas novada pašvaldības darbību nākotnē varētu ietekmēt 2014.gada nogalē uzsāktais 

process par robežu grozīšanu starp Beverīnas novada un Valmieras pilsētas pašvaldībām. Pagaidām 

šajā projektā joprojām tiek risināti teritorijas juridiskā statusa jautājumi un reāla saimnieciskā darbība 

nav uzsākta. Riskus varētu radīt Valmieras pilsētas īres dzīvokļu projekts. Tas vienkārši varētu 

samazināt iedzīvotāju skaitu novadā. Tieši šī iemesla dēļ intensīvāk šajā gadā ir jāstrādā pie savas 

novada dzīvokļu programmas. 

2018. gadā palielināsies infrastruktūras remonta izdevumi, kas ir saistīti ar iespējamo 

“Pagastmājas” remontu un tur izvietoto darbinieku un iestāžu pārcelšanu uz pagaidu telpām. Tiek 

remontētas “Mūri-2” telpas doktorātam un pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” telpas 
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pašvaldības administrācijas vajadzībām. Energoresursu cenu svārstības būtiski ietekmē pašvaldības 

spēju nākotnē prognozēt izdevumus un nodrošināt komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu. 

1.5. Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem 

iestāde saskaras 

Budžeta stabilitāti var apdraudēt grūti prognozējamais resursu (elektroenerģijas, kurināmā, naftas 

cenu, degvielas u.c.) sadārdzinājums, it īpaši ietekmēs Valdības apstiprinātā krīzes situācija 

mežsaimniecībā kā rezultātā ievērojami ir cēlusies koksnes kurināmā, šķeldas par 67.8 %, granulu 

cenas par 24,1 %. Piegādātāji lauza iepriekš noslēgtos līgumus un kurināmo piegādāja tikai pēc viņu 

piegādes cenām, pedagogu algu finansēšanas jaunais modelis ievērojami izmainīs finansējuma apjomu 

skolās un palielinās pašvaldības finansējuma daļu izglītības funkciju veikšanai nepieciešamās 

izmaksās, kā arī var novest pie nepieciešamības pārskatīt izglītības, pašvaldības iestāžu un 

struktūrvienību finansējumu vai pat pārtraukt to darbību. Izglītības iestāžu darbības pārtraukšanas 

vienīgais iemesls var būt audzēkņu skaita samazināšanās izglītības iestādēs. Mācību iestādēm aktīvi 

jāstrādā pie katras mācību iestādes atpazīstamības un pievilcības celšanas sabiedrības acīs, lai to 

novērstu tās darbības pārtraukšanu. To panākt var stiprinot pedagogu mācību priekšmetu pasniegšanas 

kvalitāti, un ieviešot jaunas progresīvas metodes mācību apguvē. 

Būtisks risks ir arī iepriekš minētā Eiropas un Latvijas ekonomikas nestabilitāte, kuru var 

ietekmēt terorisms un Lielbritānijas izstāšanās no ES. Pašvaldība savā darbībā ir pakļauta arī tādiem 

finanšu riskiem kā – pašvaldības finanšu ienākumi neaug tik strauji kā aug minimālā alga un vidējā 

alga valstī, tādējādi pašvaldība nespēj adekvāti kompensēt saviem darbiniekiem šos pieauguma tempus 

valstī. Arī dažādu valsts iestāžu un ES regulu prasības, kurām arī ir vajadzīgs finansiālais segums. 

Valmieras pilsētas paredzamie lēmumi, piemēram, pilsētā deklarēto iedzīvotāju bezmaksas 

pārvietošanās iespēja pilsētas transportā var radīt arī mūsu pašvaldībai nepieciešamību pieņemt 

lēmumus par deklarēšanās stimulēšanu īpašnieku īpašumos Beverīnas novadā. 

1.6. Pētniecības darbs 

2017.gadā netika uzsākti pētnieciskie projekti. 

1.7. Finanšu instrumenti 

Pašvaldība savā darbībā nepielieto finanšu un atvasinātos finanšu instrumentus. 
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1.8. Notikumi pēc bilances datuma 

2017.gada finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par pašvaldības līdzekļiem, 

saistībām un finanšu rezultātu 2017.gada 31.decembrī un ir sagatavots saskaņā ar LR Ministru 

kabineta 15.10.2013. noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskatu sagatavošanas kārtība”. 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs                          Māris Zvirbulis 
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2. Beverīnas novada pašvaldības pamatinformācija 
Beverīnas novads nes leģendas vārdu. Šī leģenda apvieno trīs Vidzemes pagastus – Brenguļu, 

Kauguru un Trikātas, katru ar savu bagātu vēsturi un tradīcijām – senā Tālavas novada daļu, kurā 

atradusies valdnieka Tālivalža pus mītiskā Beverīnas pils – bijusi, meklēta, neatrasta un vilinoša kā 

mūsu zemes Grāls.  

Beverīnas novada vīzija izteikta piecos formulējumos, kuri pamatos izstrādāti plānošanas 

seminārā 2011.gada 19.maijā. Vīzija raksturo visas četras ilgtspējīgas šķautnes un atspoguļo sekmīgu 

integrēto pārvaldību:  

• Bagāts, sakopts novads bez sociālo pabalstu saņēmējiem; 

• Latvijas mēroga nacionālo un lokālpatriotisma centrs – Beverīna; 

• Vairāk iedzīvotāju – bērniem bagātas ģimenes;  

• Profesionāla pārvaldība ar augstu sabiedrības uzticību;  

• Pērļu zveja Abulā.  

avots: Beverīnas novada integrētā attīstības programma 

2.1. Beverīnas novada pašvaldības vispārējais raksturojums 

Beverīnas novads izveidots 2009.gada 1.jūlijā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 

apvienojot trīs pagastus – Brenguļu pagastu, Kauguru pagastu un Trikātas pagastu. 

Beverīnas novads atrodas Vidzemes ziemeļu daļā, Gaujas kreisajā krastā, Tālavas zemienes 

Trikātas pacēlumā. Novads atrodas blakus Valmieras pilsētai un pilnībā ietilpst tās tuvējās ietekmes 

zonā. 

2.1.1. Ziņas par pašvaldību uz 01.01.2018. 

 

Pašvaldības nosaukums Beverīnas novada pašvaldība 

Pašvaldības juridiskā adrese „Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, 

Beverīnas novads, LV-4224. 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009115285 

Finanšu gads 01.01.2017.-31.12.2017. 

Beverīnas novada dome 9 deputāti 

Beverīnas novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs līdz 15.06.2017. 

Māris Zvirbulis 
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Beverīnas novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs no 15.06.2017. 

Māris Zvirbulis 

Priekšsēdētāja vietnieks līdz 15.06.2017. Sergejs Melngāršs 

Priekšsēdētāja vietnieks no 15.06.2017. Romāns Vaščenko 

Izpilddirektore Egita Biša 

Galvenā grāmatvede Irīda Ivule 

Teritorijas lielums 301.59 km
2
 

Deklarēto iedzīvotāju skaits (01.01.2018.) 3164 
 

2.1.2. Teritoriālais sadalījums un Beverīnas novada platība sadalījumā pa pagastiem 

Beverīnas novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums: 

 Beverīnas novada Brenguļu pagasts, 

 Beverīnas novada Kauguru pagasts, 

 Beverīnas novada Trikātas pagasts. 

Teritoriālās vienības Platība ha 

Brenguļu pagasts 9950 

Kauguru pagasts 8895 

Trikātas pagasts 11314 

Kopā: 30159 

Novada administratīvais centrs atrodas Kauguru pagasta Mūrmuižā. Centrālās administrācijas 

struktūrvienības atrodas Brenguļu un Trikātas pagastu centros. Attālums no Mūrmuižas un 

Brenguļiem līdz Valmieras pilsētai ir nepilni 10 km, no Trikātas – 20 km. 

Pielikums “Beverīnas novada atrašanās vieta Latvijas kartē”
1
 

 

                                                           
1 http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Beverinas_novads_karte.png 

(skatīts 15.05.2018.) 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Beverinas_novads_karte.png
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2.1.3. Transporta kustība un starppilsētu autobusu maršruti 

Lielākā daļa novada iedzīvotāju izmanto personīgo transportu, lai nokļūtu sev vēlamajā vietā. 

Novadam ir laba ceļu sasaiste ar Rīgu, Cēsīm, Smilteni un Valku. Apmierinoša nokļūšana Valmieras 

pilsētā, kur strādā vai apmeklē izglītības iestādes liela daļa iedzīvotāju, pa asfaltētiem ceļiem ir 

iespējama vien Kauguru pagasta un Brenguļu pagasta iedzīvotājiem. 

Lai gan novadā ir plašs autoceļu tīkls, pa asfaltētu ceļu no novada administratīvā centra 

Mūrmuižā, Brenguļos var nokļūt braucot caur Valmieru – apmēram 14 km. Gan no Brenguļiem, gan 

Mūrmuižas Trikātā var nokļūt tikai braucot pa grants seguma ceļiem, kas pavasara un rudens sezonā 

ir sliktā stāvoklī. No Valmieras uz Trikātu asfaltēts ceļš ved tikai caur Strenčiem. 

Beverīnas novada teritoriju šķērso arī dzelzceļa līnija Rīga-Valga. Kauguru pagastu šķērso 

posms Rīga-Valmiera ar pieturu Kauguru pagastā “Bāle”, bet Brenguļu un Trikātas pagastus – posms 

Rīga-Valga ar pieturām Kauguru pagastā “Bāle” un Brenguļu pagastā “Brenguļi”. Līnija izveidota 

19.gadsimta beigās un savulaik bija ļoti nozīmīga visu novada pagastu attīstībā. 

Maršrutos, kas iet caur Beverīnas novadu, pasažieru pārvadājumus nodrošina vairāki 

autotransporta uzņēmumi – SIA “VTU Valmiera”, AS “CATA”, AS “Nordeka”. 2017.gadā novada 

teritorijā kursēja piepilsētas un starppilsētu 18 autobusu reisu maršruti (skatīt tabulu) kopā veicot 

12361 reisu. 
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2.1.4. Iedzīvotāji 

 

Uz 2018.gada sākumu Beverīnas novadā deklarēti 3164 iedzīvotāji 
2
. No tiem: 

 Brenguļu pagastā – 858; 

 Kauguru pagastā – 1405; 

 Trikātas pagastā – 901. 

Kauguru pagasts ir viens no blīvāk apdzīvotājiem pagastiem Beverīnas novadā. Pagasta 

teritorijas apdzīvotības struktūras pamatu veido vairāki ciemi, vasarnīcu ciemi un izklaidus 

izvietotas viensētas. Lielākais no tiem ir Mūrmuiža, bet mazāki ciemi – Līči, Kauguri un 

Kaugurmuiža. Trīs lielākajās apdzīvotajās vietās – Mūrmuižā, Kauguros un Līčos dzīvo puse no 

pagasta iedzīvotājiem, Mūrmuižā – apmēram trešā daļa pagasta iedzīvotāju. 

Brenguļu pagasta apdzīvojuma struktūras pamatu veido divi ciemi: Brenguļi un Cempi. 

Brenguļu ciema struktūra ir īpatnēja ar to, ka teritorijā atrodošās mājas (pārsvarā lauku viensētas) 

izvietotas izklaidus un tādējādi objektīvi noteikt ciema robežas nav vienkārši. Šīm teritorijām ciema 

statuss noteikts ar teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam. 

Trikātas pagasta apdzīvojuma struktūras pamatu veido divi ciemi – Trikāta un Ūdriņas.  

Apdzīvotība koncentrējas pagasta vidus un dienvidu daļā, jo teritorijas ziemeļdaļu aizņem lieli mežu 

masīvi. Teritorijas ziemeļu stūrī atrodas apdzīvota vieta Ūdriņas, kam ar teritorijas plānojumu 

noteikts ciema statuss – šeit kompaktā teritorijā ir apmēram 15 iedzīvotāju mājokļi ar atbilstošām 

tehniskajām infrastruktūrām. 

2.1. Beverīnas novada pašvaldības dome 

2.1.1. Domes sastāvs 

Novada iedzīvotāju pārstāvību pašvaldībā nodrošina viņu ievēlētā dome – pašvaldības 

lēmējinstitūcija, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo 

funkciju īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un 

pārvaldes uzdevumu izpildi. 

                                                           
2 http://www.pmlp.gov.lv (skatīts: 16.05.2018.) 

http://www.pmlp.gov.lv/
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Beverīnas novada pašvaldības domes darbību nosaka Beverīnas novada pašvaldības nolikums un 

tā darbojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”. 

Novada pašvaldības dome atbilstoši tās kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju 

tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. Beverīnas novada pašvaldības dome atbilstoši 

Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no 9 deputātiem. 

Dome no deputātu vidus ir ievēlējusi domes priekšsēdētāju un vienu domes priekšsēdētāja 

vietnieku, kurš pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā. 

Deputātu sastāvs līdz 2017.gada 15.jūnijam: 

1. Māris Zvirbulis – domes priekšsēdētājs, 

2. Sergejs Melngāršs – domes priekšsēdētāja vietnieks, 

3. Cilda Purgale, 

4. Inguna Kondratjeva, 

5. Iveta Rambola, 

6. Mārtiņš Ābele, 

7. Romāns Vaščenko, 

8. Sandris Brālēns, 

9. Uldis Podnieks. 

Deputātu sastāvs no 2017.gada 15.jūnija: 

1. Māris Zvirbulis – domes priekšsēdētājs, 

2. Romāns Vaščenko – domes priekšsēdētāja vietnieks, 

3. Cilda Purgale, 

4. Inguna Kondratjeva (no 2017.gada 22.jūnija), 

5. Inese Veršelo (līdz 2017.gada 22.jūnijam), 

6. Jānis Cielēns, 

7. Jānis Fūrmanis, 

8. Sergejs Melngāršs, 

9. Uldis Podnieks, 

10. Zeltīte Munce. 
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2.1.2. Domes sēdes 

Saskaņā ar Beverīnas novada pašvaldības nolikumu domes sēdēs, kuras notiek vienu reizi mēnesī 

– katra mēneša pēdējā ceturtdienā plkst. 15:00, piedalīties aicināts ikviens novada iedzīvotājs. 

Nepieciešamības gadījumā tiek sasauktas ārkārtas domes sēdes. 

2017.gadā notikušas: 

- 17 domes sēdes, t.sk. 5 ārkārtas sēdes, 

-  no tām 7 izbraukuma sēdes – 4 Brenguļu pagastā, 3 Trikātas pagastā. 

Sēžu apmeklētība: 

- 7 domes sēdēs piedalījušies visi deputāti, 

- 8 sēdēs nav piedalījies 1 deputāts,  

- 1 sēdē nav piedalījušies 2 deputāti,  

- 1 sēdē nav piedalījušies 4 deputāti. 

Pieņemtie lēmumi: 

- sēdēs izskatīti 184 darba kārtības jautājumi, 

- kopā pieņemti 172 lēmumi, 

- izdoti 10 saistošie noteikumi, 

- apstiprināti 18 iekšējie normatīvie akti (noteikumi, instrukcijas, nolikumi), 

- apstiprināti 3 iestāžu nolikumi, 

- 9 gadījumos lēmumi nav pieņemti, jo par lēmuma projektu ir nobalsojusi mazāk nekā puse no 

klātesošiem deputātiem, 

- vienbalsīgi pieņemti 155 lēmumi, 

- „pret” balsojuši 1 deputāts septiņos gadījumos, 2 deputāti četros gadījumos, 4 deputāti trīs 

gadījumos, 5 deputāti trīs gadījumos, 7 deputāti vienā gadījumā, 8 deputāti divos gadījumos, 

- balsojumā „atturējušies” 1 deputāts deviņos gadījumos, 3 deputāti trīs gadījumos, 7 deputāti 

divos gadījumos. 

2017.gadā pieņemti 10 saistošie noteikumi: 

- Nr.1/2017 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada budžetu”, 

- Nr.2/2017 “Par sociālajām garantijām bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku 

gādības, pēc pilngadības sasniegšanas””, 

- Nr.3/2017 “Par Beverīnas novada ceļu aizsardzību, veicot meža iztrādes darbus”, 
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- Nr.4/2017 “Grozījumi Beverīnas novada pašvaldības 31.08.2016. saistošajos noteikumos 

Nr.7/2016 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Beverīnas novada pašvaldībā””, 

- Nr.5/2017 “Par sabiedrisko kārtību Beverīnas novadā” (atcelti), 

- Nr.6/2017 “Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par Beverīnas 

novada pašvaldības 2017.gada budžetu””, 

- Nr.7/2017 “Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam”, 

- Nr.8/2017 “Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par Beverīnas 

novada pašvaldības 2017.gada budžetu””, 

- Nr.9/2017 “Par sociālo palīdzību Beverīnas novadā”, 

- Nr.10/2017 “Par pabalstu krīzes situācijā”. 

 

2.1.3. Komitejas 

Lai nodrošinātu domes darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdē, izveidotas 2 

pastāvīgās komitejas: 

- Finanšu un attīstības komiteja 6 cilvēku sastāvā, kurā ievēlēti un pašreiz darbojas domes 

deputāti: Māris Zvirbulis, Cilda Purgale, Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, 

Uldis Podnieks, 

- Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja 4 cilvēku sastāvā, kurā ievēlēti un 

pašreiz darbojas domes deputāti: Inguna Kondratjeva, Jānis Fūrmanis, Romāns Vaščenko, 

Zeltīte Munce. 

2017. gadā ir notikušas 16 komiteju sēdes, no tām: 

- Finanšu un attīstības komitejas un sociālo, izglītības un sporta jautājumu komitejas apvienotās 

sēdes – 9, 

- Finanšu un attīstības komitejas sēdes – 3, 

- Sociālo, izglītības un sporta jautājumu komitejas sēdes - 4. 

Kopumā komiteju sēdēs izskatīti 168 darba kārtības jautājumi. 

 

2.1.4. Komisijas 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome izveido komisijas un darba grupas, kurās tiek 

iekļauti domes deputāti, pašvaldības darbinieki un iedzīvotāji. Šo komisiju un darba grupu 
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izveidošanas nepieciešamību nosaka normatīvie akti vai domes lēmumi. Domē darbojas šādas 

komisijas: 

- vēlēšanu komisija, 

- administratīvā komisija, 

- iepirkumu komisija, 

- ārkārtas situāciju komisija, 

- nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles komisija, 

- dzīvokļu jautājumu komisija, 

- zemes lietu komisija, 

- komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi, 

- medību koordinācijas komisija. 

 

2.1.5. Iepirkumu komisijas veiktie iepirkumi un noslēgtie līgumi 2017. gadā  

 

Beverīnas novada pašvaldības domes Iepirkumu komisija 2017.gadā darbojās saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likumu un Iepirkumu komisijas nolikumu. 

Kopā 2017.gadā ir sastādīti 68 protokoli un noslēgti 43 iepirkuma līgumi un vienošanās. 

Būvdarbu līgumi – kopā pašvaldībā noslēgti būvdarbu līgumi par summu EUR 589194.19 bez PVN, 

no kuriem: 

- Trikātas pamatskolas kāpņu telpas, pirmā koridora, priekštelpas un 2.koridora remonts –  EUR 

19851.92 bez PVN; 

- Apkures katls un apkures ierīkošana dzīvojamā mājā “Lazdas” – EUR 115196.91 bez PVN; 

- Trikātas skatuves grīdas nomaiņa – EUR 8126.02 bez PVN; 

- PII “Pasaciņa” galvenās ieejas un grupiņas guļamtelpas remonts – EUR 27260.78 bez PVN; 

- Pašvaldības autoceļu grants seguma atjaunošanas darbi – EUR 40326.90 bez PVN; 

- Beverīnas novada ceļu posmu “Stantes-Zīles un Ķiguļu ceļš”, “Amsiņi-Ķīši” un “Jēņu ceļš” 

pārbūve – EUR 316484.84 bez PVN; 

- Trikātas kultūras nama (aptiekas) kāpņu telpas remonts – EUR 11086.36 bez PVN; 

- Mūrmuižas brīvdabas estrādes remonts – EUR 15895.17 bez PVN; 

- Gājēju celiņa un pieturas izbūve Brenguļu pagastā – EUR 34965.29 bez PVN. 
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Pakalpojuma līgumi – kopā pašvaldībā noslēgti pakalpojumu līgumi par summu EUR 91905.08 bez 

PVN, no kuriem: 

- Grants ceļu pārbūves projektēšana – EUR 10103.50 bez PVN; 

- Ceļu uzturēšana ziemā – 4 līgumi – EUR 2437.58 bez PVN; 

- Riteņtraktora un kāpurķēžu ekskavatora noma – EUR 17760.00 bez PVN; 

- Būvuzraudzība ceļu pārbūvei – EUR 5400.00 bez PVN; 

- “Pagastmājas” ēkas pārbūves projekta izstrāde – EUR 27050.00 bez PVN. 

Piegādes līgumi - kopā pašvaldībā noslēgti pakalpojumu līgumi par summu EUR 91905.08 bez PVN, 

no kuriem: 

- Pārtikas produktu piegāde Beverīnas novada pašvaldības izglītības iestādēm – 6 līgumi – EUR 

59261.21 bez PVN; 

- Apkures granulas – EUR 22608.30 bez PVN; 

- Kurināmā šķelda – EUR 14880.00 bez PVN. 

Projekta “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros tika veiktas arī 11 

cenu aptaujas par kopējo summu EUR 9257.64 bez PVN. 

 

2.1.6. Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas darbs 2017. gadā 

 

Beverīnas novada pašvaldības domes Nekustamā īpašuma izsoles un atsavināšanas komisija 

2017.gadā darbojās saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un Nekustamā 

īpašuma izsoles un atsavināšanas komisijas nolikumu. 

Kopā 2017.gadā ir notikušas 14 nekustamā īpašuma izsoles un atsavināšanas komisijas sēdes un 

nodoti atsavināšanai šādi nekustamie īpašumi un šādas kustamās mantas: 

 dzīvokļa īpašumi – “Priedaini” - 1 un “Kļavas” – 8 Kauguru pagastā; 

 īpašumi “Svīres” un “Mazozoliņi” Brenguļu pagastā; 

 īpašums “Ūdriņas 2” – 4 Trikātas pagastā 

 kokmateriāli; 

 divas pašvaldībai piederošas automašīnas – Škoda Octavia un VW Transporter. 
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Nomas pirmtiesīgām personām pārdoti 9 īpašumi – Kauguru pagastā: “Aka”, “Vējiņi”, “Vējiņi-1”, 

“Purvabuņķi”, “Gaujmala Sapas 42”, ”Gauja 93”; Brenguļu pagastā: “Dzirkaļi”, “Gaujaslači 114”, 

Trikātas pagastā: “Miera iela 15”. 

Īrniekiem pārdoti 9 īpašumi: – “Kļavas” – 6, “Blēras” - 1, Kauguru pagastā, “Jaunvāles pamatskola” - 

3, ”Brenguļi” - 2A, Gatves – 10, Brenguļu pagastā, “Ūdriņas 4” - 1, “Beverīnas 2” - 4, “Beverīnas 3” - 

2, ”Kūlači” - 3, Trikātas pagastā. 

2017.gadā uzsāktas vēl 10 atsavināšanas lietas – “Gaujmala Sapas 11”, “Miegupīte 19”, “Gauja 403”, 

“Gauja 312”,  “Irši”, “Grīšļi 10”, “Gauja 416”, “Gauja 303”,  “Sapas-3”, “Rušu ferma”. 

Pašvaldība savā īpašumā iegādājusies vienu nekustamo īpašumu – dzīvokli Trikātas pagastā 

“Lazdukalni” - 9.  

 

2.1.7. Zemes lietu komisijas darbs 2017.gadā 

Beverīnas novada pašvaldības domes Zemes lietu komisija 2017.gadā darbojās saskaņā ar 

komisijas nolikumu. 

Kopā 2017.gadā ir notikušas 12 sēdes, kurās izskatīti – četri iesniegumi par adreses noteikšanu, 

deviņiem īpašumiem piešķirti jauni nosaukumi, četri iesniegumi par nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķa maiņu vai noteikšanu, apstiprināti vienpadsmit zemes ierīcības projekti, precizēta viena zemes 

vienības platība. 

 

2.1.8. Komisijas darbs 2017.gadā darījumiem ar lauksaimniecības zemi 

Beverīnas novada pašvaldības domes Komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi 2017.gadā 

darbojās saskaņā ar likumu “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” un komisijas nolikumu. 

Kopā 2017.gadā ir notikušas 15 sēdes, kurās izskatīti 22 iesniegumi. Saskaņā ar komisijas 

lēmumiem izsniegtas 22 izziņas par tiesībām iegādāties lauksaimniecības zemi. Komisija nav 

pieņēmusi lēmumus, kuros liegtu personām iegādāties lauksaimniecības zemi. 

 

2.2. Struktūra 

 

Domes izveidoto iestāžu un pašvaldības amatpersonu savstarpējo pakļautību nosaka Domes 

apstiprinātā pašvaldības organizatoriskā struktūra (skatīt pielikumu nr. 1). 
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Pašvaldības iestādes darbojas uz Domes apstiprināta Beverīnas novada pašvaldības nolikuma 

pamata, kurā noteiktas pašvaldības domes izveidotās iestādes:  

Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes: 

 Pašvaldības centrālā administrācija; 

 Izglītības iestādes: 

 pirmskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”; 

 Brenguļu sākumskola; 

 J. Endzelīna Kauguru pamatskola; 

 Trikātas pamatskola; 

 Beverīnas novada pašvaldības policija; 

 Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļa; 

 Beverīnas novada bāriņtiesa; 

 Sociālais dienests; 

 Kultūras centrs. 

 

Būvniecības un izglītības pārzināšanas un kontroles funkcijas pašvaldība deleģē Kocēnu novada 

pašvaldībai. 

Pašvaldības centrālā administrācija, saskaņā ar Beverīnas novada pašvaldības nolikuma 

6.punktu, ir pašvaldības iestāde, kas organizē noteiktu pašvaldības funkciju izpildi, domes pieņemto 

lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. 

Pašvaldības centrālā administrācija (skatīt pielikumu nr. 2) sastāv no: 

 Finanšu nodaļas; 

 Juridiskās nodaļas; 

 Kancelejas nodaļas; 

 Kultūras centra  

 Kauguru pagasta saimniecības daļas; 

 Trikātas pagasta saimniecības daļas; 

 Brenguļu pagasta saimniecības daļas. 

 

Pašvaldības centrālā administrācija iedzīvotājiem nodrošina pašvaldības sniegto pakalpojumu 

pieejamību katrā pagasta centra pašvaldības ēkās: 
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 Brenguļu pagasta pārvaldē - „Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagasts; 

 Administratīvajā centrā - „Pagastmājā”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts; 

 Trikātas pagasta pārvaldē - Nākotnes ielā 3, Trikāta, Trikātas pagasts. 

.   



Pielikums nr. 1 
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Pielikums nr. 2 
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Pielikums nr. 3 
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Pielikums nr. 4 



2.3. Centrālās administrācijas raksturojums un darbības rezultāti 2017.gadā 

 

2017.gada beigās tika izmainīta administrācijas struktūra un izveidota jauna iestāde – Kultūras 

centrs. Kultūras centra pakļautībā ir šādas struktūrvienības un speciālisti (skatīt pielikumu nr. 3. un 4.).  

 Trikātas kultūras nams; 

 Kauguru kultūras nams 

 Saieta nams “Depo”; 

 Brenguļu pagasta bibliotēka; 

 Kauguru pagasta bibliotēka; 

 Mūrmuižas bibliotēka-informācijas centra; 

 Trikātas pagasta bibliotēka; 

 Novada sporta organizators;  

 Tūrisma specialists. 

 

2.3.1. Finanšu nodaļa 

Saskaņā ar Centrālās administrācijas nolikumu, finanšu nodaļai ir noteikti uzdevumi – nodrošināt 

vienotu grāmatvedības uzskaiti visām pašvaldības iestādēm, nodaļām un struktūrvienībām; izstrādāt 

iekšējos grāmatvedības uzskaites un organizācijas dokumentus; sagatavot un iesniegt pārskatus un 

atskaites normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un apjomā u.c. uzdevumi. 

Finanšu nodaļu vada galvenā grāmatvede, kuras pakļautībā strādā ekonomiste, četras 

grāmatvedes un projektu vadības specialiste, Kauguru un Trikātas pagastu pārvaldēs kases funkcijas 

un atsevišķus grāmatvedības pakalpojumus veic divas lietvedes. 

 

2.3.2. Juridiskā nodaļa 

Juridiska nodaļa ir izveidota 2016.gadā. Šobrīd nodaļā ir juridiskās nodaļas vadītājs-jurists, 

juriskonsults un divas nekustamo īpašumu speciālistes. Lielākā daļa juridiskās nodaļas darbinieki 

atrodas Brenguļu pagasta, Brenguļos, centrā “Kaimiņi”, tikai viena nekustamo īpašumu speciāliste 

strādā administratīvā centrā Mūrmuižā. Juridiskā nodaļa pārstāv pašvaldību juridiskajos jautājumos, 

sagatavo līgumu projektus, veic administrācijas personāluzskaiti, gatavo iepirkumu dokumentāciju, 

gatavo un organizē tiesvedības par klientu parādiem, kā arī organizē un izpilda visus ar nekustamiem 

īpašumiem un zemes lietām saistītos jautājumus. 



26 

  
 

3. Kancelejas nodaļa 
Kancelejas nodaļa ir Beverīnas novada pašvaldības centrālās admisitrācijas struktūrvienība, kas 

darbojas saskaņā ar pašvaldības un centrālās administrācijas nolikumu. 

Kancelejas uzdevumu izpildi pašvaldībā veic un tās darbību saskaņā ar pašvaldības struktūru 

nodrošina: 

- Kancelejas nodaļas vadītājs; 

- Centrālās administrācijas lietvedis; 

- Brenguļu pagasta pārvaldes lietvedis; 

- Trikātas pagasta pārvaldes lietvedis. 

Kancelejas darbinieku amata pienākumus nosaka Beverīnas novada pašvaldības izpilddirektors 

darba līgumā un amata aprakstā. Kancelejas nodaļas galvenie uzdevumi: 

- saņemt, apstrādāt, sistematizēt pašvaldībai adresētos elektroniskos un pasta sūtījumus, sadalīt tos 

saskaņā ar rezolūcijām, veikt uzdoto uzdevumu izpildes kontroli, dokumentu aprītē izmantojot 

elektronisko dokumentu uzskaites sistēmu EDUS; 

- nodrošināt administrācijas lietu nomenklatūrā iekļauto struktūrvienību dokumentu uzkrāšanu, 

uzskaiti, saglabāšanu un praktisko izmantošanu; 

- sagatavot un protokolēt Beverīnas novada pašvaldības domes un komiteju sēdes, noformēt sēdēs 

pieņemtos dokumentus, nosūtīt tos izpildītājiem un ieinteresētajām personām;  

- nodrošināt dzīvesvietas deklarēšanas iespēju novada administratīvajā centrā un pagastu pārvaldēs, 

izsniegt izziņas par deklarēto dzīvesvietu, veikt datu par deklarēto dzīvesvietu salīdzināšanu 

savstarpējiem norēķiniem izglītībā; 

- nodrošināt apmeklētājiem kvalitatīvu un savlaicīgu informācijas sniegšanu savas kompetences 

ietvaros; 

- organizēt iedzīvotāju un dažādu viesu pieņemšanu pašvaldībā; 

- nodrošināt kases funkcijas pieejamību novada administratīvajā centrā un Trikātas pagasta pārvaldē; 

- veikt komunālo pakalpojumu aprēķinus Kauguru un Trikātas pagastos, veikt bērnudārza 

ēdināšanas aprēķinus Kauguru pagastā; 
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- sadarbībā ar pagastu saimniecības daļām organizēt komunālo pakalpojumu līgumu slēgšanu, 

uzskaiti un izpildes kontroli; 

- savas kompetences ietvaros piedalīties publiskā gada pārskata sagatavošanā un informācijas 

ievietošanā novada mājaslapā un bezmaksas informatīvajā izdevumā "Beverīnas Vēstis”. 

2017.gadā Beverīnas novada pašvaldības administrācijā saņemti un reģistrēti 419 fizisko personu 

iesniegumi un 880 juridisko personu iesniegumi un dokumenti. Ar drošu elektronisko parakstu saņemti 

536 dokumenti. Izsniegta 181 izziņa. Fiziskām personām nosūtītas 593 vēstules, juridiskām personām 

nosūtītas 494 vēstules. Ar drošu elektronisko parakstu nosūtīti 302 dokumenti. 

2017.gadā Beverīnas novada pašvaldībā lietvedes reģistrējušas dzīvesvietu 77 personām.  

Reģistrēti noslēgtie līgumi: 2 – par būvniecību, 94 – uzņēmuma un autorlīgumi, 240 – 

saimnieciskie līgumi un vienošanās, 45 - līgumi par savstarpējiem norēķiniem izglītībā, 45 – iepirkuma 

līgumi, 15 – sadarbības līgumi. 
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4. Beverīnas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu 

apkalpošanas centrs 
Turpinās 2015.gadā aizsāktais darbs Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru 

(VPVKAC) projektā.  

Beverīnas novada VPVKAC sniegto pakalpojumu un konsultāciju skaits visos 2017.gada 

mēnešos bijis augstāks attiecībā pret 2016.gadu, kas izskaidrojams ar iedzīvotāju informētības par 

valsts iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem klientu apkalpošanas centrā pieaugumu. 

VPVKAC pakalpojumus izmantojuši iedzīvotāji no Strenču, Smiltenes, Kocēnu, Ogres, Cēsu un 

Burtnieku novadiem, Rīgas un Valmieras pilsētām. 

No visiem 203 VPVKAC sniegtajiem pakalpojumiem (pieteikumi un konsultācijas) 66 ir bijuši 

VSAA pakalpojumi (60 – nodarbinātības dzīves situācijas pabalsti/ strādājošajiem slimības pabalsti, 4 

– dzimšanas dzīves situācijas pabalsti, 1 – senioru dzīves situācijas pabalsts, 1 – konsultācija), 56 – 

VID pakalpojumi (8 – pieteikumi EDS sistēmas lietošanai, 46 – gada ienākumu deklarāciju 

iesniegšanas, 2 – iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu pieteikumi), 4 – LAD pakalpojumi, 6 – 

PMLP konsultācijas, 20 – pašvaldības pakalpojumi (iesniegumi, konsultācijas), 48 – citu iestāžu 

konsultācijas, 3 – www.latvija.lv sniegtie pakalpojumi.  

Beverīnas novada VPVKAC 2017.gadā sniegto pakalpojumu skaits un pakalpojumu veidi liecina 

par veiksmīgu virzību gan pakalpojumu pieteikumu, gan e-pakalpojumu konsultāciju izmantošanas 

virzienā, kā arī daudzveidīgo valsts iestāžu pakalpojumu sniegšanā.  
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5. Kultūras centrs 

5.1. Kultūras nami un pasākumu organizācijas norise pašvaldībā  

5.1.1. Trikātas kultūras nams 

Vispārējais raksturojums 

2017.gadā Trikātas kultūras nams pavisam organizējis 37 dažāda veida kultūras pasākumus, no 

kuriem 9 valsts, tradicionālie un novada svētki, 4 pašdarbības kolektīvu koncerti, 3 teātra izrādes, 5 

izklaides pasākumi, 3 profesionālu mākslinieku koncerti, 2 izstādes, 7 izglītojošas lekcijas un 4 

informatīvas sanāksmes. Kultūras nama pašdarbības kolektīvi devušies 19 izbraukuma koncertos. 

Regulāri notiek pašdarbības kolektīvu draudzības koncerti, gan koriem, gan deju kolektīviem. 

Trikātā organizētie pasākumi notiek ne tikai kultūras namā, bet arī Saietu namā, parkā un Trikātas 

pilskalnā. Jau daudzus gadus 22.septembrī pilskalnā, aizdedzot baltu vienības ugunis, tiek atzīmēta 

Baltu vienības diena. Par tradīciju ir kļuvuši ķēniņa Tālivalža svētki, kas notiek gan estrādē, gan pie 

Tālivalža pieminekļa. Neiztrūkstoša aktivitāte šajos svētkos ir loka šaušana un šķēršļu skrējiens 

“Tālivalža taka”. 

 

Pašdarbnieku kolektīvi un to aktivitātes 

Trikātas kultūras namā ir iespējams darboties dažādos pašdarbības pulciņos, vadoties pēc savām 

interesēm un iespējām. Kultūras namā darbojas šādi mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi:  

- jauktais koris “Trikāta” – vadītājs Ēriks Derums; 

- vidējās paaudzes deju kolektīvs “Abuls” – vadītāja Laura Reimane, bet no 2017.gada 

1.oktobra vadītāja Evita Kaķīte-Brasa; 

- senioru deju kopa “Sapnis” – vadītāja Liana Ozoliņa;  

- vīru vokālais ansamblis – vadītājs Ēriks Derums (no 2017.gada rudens likvidēts); 

- etno mūzikas grupa “Vairogi” – vadītājs Ando Krūze; 

- amatierteātris TATS – režisore Ilze Dauvarte. 

 

 VPDK “Abuls” 2017.gadā piedalījies šādos pasākumos un koncertos:  
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04.02. – sadraudzības koncerts Gulbenē; 

25.02. – sadancošana koncerts “Deju putenis” Trikātā; 

11.03. – festivāls Saulkrastos “Sasala jūrīna”; 

08.04. – koncerts Ēvelē; 

27.05. – koncertuzvedums “Nezināmā Valmiera” Valmieras estrādē; 

10.06. – IX Beverīnas novada Dziesmu un deju svētki, Trikātā; 

28.07.-05.08. – koncertbrauciens uz Slovākiju. 

 

Jauktais koris “Trikāta” 2017.gadā piedalījies šādos pasākumos un koncertos:  

13.05. – Strenču plostnieku svētki; 

10.06. – IX Beverīnas novada Dziesmu un deju svētki, Trikātā;  

30.09. – muzikāls pasākums “Satikšanās krustcelēs”, Plāņos; 

11.11. – koncerts “Gaismu manai Latvijai” Trikātā. 

 

Etno mūzikas grupa “Vairogi” 2017.gadā piedalījies šādos pasākumos un koncertos:  

29.01. – koncerts Lubānā; 

05.02. – koncerts Kauguru kultūras namā; 

30.06. – koncerts Ķēniņa Tālivalža vārda dienā Trikātā; 

03.07. – koncerts Valkā; 

28.07. – “Dziesminieku un tautas saiets” Lielkrūzēs; 

26.08. – koncerts Valmierā; 

05.11. – koncerts Priekuļos; 

12.11. – koncerts Strenčos. 
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Senioru deju grupa “Sapnis” 2017.gadā piedalījies šādos pasākumos un koncertos:  

18.02. – sadancošana koncerts “Deju putenis” Trikātā; 

11.03. – sadraudzības koncerts Alojā; 

08.04. – koncerts Alūksnē “Tikšanās Marienburgā”; 

03.05. – koncerts “Vijolīšu valsis” Vijciemā; 

10.06. – IX Beverīnas novada Dziesmu un deju svētki Trikātā; 

08.07. – koncerts “Jūras krastā danci vedu” Mērsragā; 

09.12. – koncerts “…Tinam dejas kamolā…” Naukšēnos. 

 

Amatierteātris “TATS” 2017.gadā uzstājies šādos pasākumos: 

16.04. – Ačuka humoreska “Lietderīgi padomi” Trikātā; 

2.07. – dalība biedrības “Beverīnas amatnieki” rīkotā pasākumā “Kaimiņu būšana” Cempu “Arājos”; 

02.09. – Izrāde “Tomātu svētkos” Brenguļos. 

 

2017.gadā notikušie kultūras un atpūtas pasākumi:  

04.02. – Brantu amatierteātra izrāde “Centrifūga”; 

18.02. – Senioru dāmu deju grupu sadancošana koncertā „Puteņu valsis”; 

25.02. – sadancošana koncertā „Deju putenis”; 

10.03. – vecvecāku pēcpusdiena „Gadus tinu kamolā”; 

18.03. – Atis Auzāns – koncertprogramma “Sirds dziesmas”; 

24.03. – komunistiskā genocīda atcerei veltīts piemiņas brīdis; 

07.04. – Beverīnas novada mazo vokālistu konkurss „Cālis 2017”; 

16.04. – Lieldienu rīts; 

16.04. – Trikātas amatierteātra izrāde – Ačuka humoreska “Lietderīgi padomi”; 
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10.06. – IX Beverīnas novada Dziesmu un deju svētki “Es sakūru uguntiņu”; 

10.06. – zaļumballe ar grupu “Muiža”; 

30.06. – ķēniņa Tālivalža vārda diena; 

14.07. – izstādes “Mans tautastērps” atklāšana; 

14.07. – 17.08. Latvijas simtgadei veltīts izstāžu cikls "Mans tautastērps" Trikātā; 

15.07. – Beverīnas novada svētki un spēkratu parāde; 

15.07. – zaļumballe; 

29.07. – Kauguru amatierteātra “Vīzija” izrāde – R. Blaumanis “Ļaunais gars”; 

12.08. – zaļumballe ar grupu “Uzlūdz dāmas un Rikardions”; 

22.09. – Baltu vienības diena; 

1.10.-31.10. – tautastērpu izstāde "Kad meitiņas rotājās"; 

28.10. – Rudens ballīte kopā ar grupu “Vidroks”; 

11.11. – koncerts “Gaismu manai Latvijai”; 

08.12. – Ziemassvētku rotājumu darbnīca, egles iedegšana; 

09.12. – Beverīnas novada sporta laureāts; 

26.12. – Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem; 

29.12. – Ievas Sutugovas koncerts; 

29.12. – Vecgada atpūtas vakars senioriem un tiem, kam pāri 40. 

 

5.1.2. Kauguru kultūras nams 

Vispārējais raksturojums  

Kauguru kultūras nama ēkā darbojas Kauguru 1.bibliotēka. Ēkas 2.stāva telpās tiek glabāti deju 

kolektīvu tērpi, rekvizīti izrādēm, dekorācijas pasākumiem un izrādēm. Kultūras namā strādā kultūras 

nama vadītājs. 
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Ikdienā Kauguru kultūras nama zāles telpas ir noslogotas – dienas pirmajā pusē notiek Jāņa 

Endzelīna Kauguru pamatskolas deju kolektīvu mēģinājumi, vakaros zāli izmanto pašdarbības 

kolektīvi – divreiz nedēļā darbojas jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvi, trešdienu un 

ceturtdienu vakaros mēģinājumi notiek amatierteātrim „Vīzija”. Zāle tiek iznomāta arī privātajiem 

pasākumiem un sapulcēm. 

J.Endzelīna Kauguru pamatskola atrodas Kauguru kultūras nama tuvumā un tajā nav aktu zāles 

dažādiem skolas pasākumiem, tāpēc tie tiek rīkoti Kauguru kultūras nama zālē. Mācību gadā notiek 

daudz dažādu skolas tradicionālo pasākumu, uz kuriem tiek aicināti arī vecāki un iedzīvotāji. 

Kauguru pagasta Mūrmuižas ciemā ir estrāde, kurā pasākumi notiek vasaras sezonā. Jau 28 

gadus pēc kārtas tradicionāli pirmais brīvdabas pasākums ir sporta spēles „Auto-Moto-Velo”, kura 

noslēgumā ir deju kolektīvu koncerts un pirmā zaļumballe estrādē. Nemainīgs ir arī 22.jūnija – Līgo 

vakara pasākums, kur tradicionāli tiek uzvesta amatierteātra „Vīzija” pirmizrāde, pēc kuras seko balle.  

Šajā gadā Kauguru pagastā kopā notikuši 15 pasākumi, no tiem 4 koncerti, 4 amatierteātru 

izrādes, 2 balles, 3 Ziemassvētku pasākumi, 2 latviešu tradicionālie svētki, ģimenes sporta diena, 

ielīgošanas pasākums, valsts svētku pasākums. 

 

Pašdarbnieku kolektīvi un to aktivitātes 

Kauguru kultūras namā darbojas vairāki pašdarbības kolektīvi: 

- Kauguru pagasta jauniešu deju kolektīvs „Trinītis” – vadītāja Iluta Uškāne; 

- Kauguru pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Mūri” – vadītāja Iluta Uškāne; 

- Amatierteātris „Vīzija” – režisors Oskars Morozovs; 

- Folkloras kopa „Stutes” – vadītājs Uldis Punkstiņš; 

- Bērnu popgrupa „Do-mi-no” – vadītāja Aigita Guoģe-Lapiņa; 

- Bērnu folkloras kopa „Pasaciņa” – vadītāja Anita Golubovska; 

- Šlāgergrupa „Kaugurieši” – vadītājs Andris Vilders.  

-  

VPDK “Mūri” un JDK “Trinītis” 2017.gadā piedalījies šādos pasākumos un koncertos:  

18.02. –  Pašdarbnieku sadancošanās koncerts un balle Kauguros; 
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25.02. –  Sadraudzības koncerts Kārķos; 

11.03. –  Sadraudzības koncerts Vaidavā; 

19.03. – Valmieras apriņķa tautas deju kolektīvu skate Valmieras Kultūras centrā; 

1.04. –  Sadraudzības koncerts Jelgavas rajona Nākotnē;  

04.04. –  Sadraudzības koncerts Naukšēnos; 

10.06. – Beverīnas novada Dziesmu un deju svētki, Trikātā; 

17.06. – Kauguru dejotāju 50 gadu jubilejas koncerts “Šodien svētki, dejosim!” Mūrmuižā; 

02.09. – Tomātu svētki Brenguļos; 

09.12. – Beverīnas novada sporta laureāts Trikātā. 

 

Kauguru pagasta amatierteātris "Vīzija” 

Kolektīva dalībnieku sastāvs kļuvis kuplāks, pats kolektīvs – saliedētāks. Vēl pagājušā gada 

sākumā ar Andreja Upīša viencēlienu "Ragana" „Vīzija” veiksmīgi startēja Vidzemes reģionālajā skatē 

Alūksnē, paralēli strādājot pie jauniestudējuma – izrādes "Ļaunais gars" pēc Rūdolfa Blaumaņa. Tā 

pirmizrāde tradicionāli notika 22.jūnijā, Mūrmuižas estrādē.  

Ar panākumiem un atzinību izrāde „Ļaunais gars” spēlēta 18 reizes tuvākās un tālākās estrādēs, 

lielākos un mazākos kultūras namos. Ar izrādi „Ļaunais gars” amatierteātris piedalījies arī reģionālajā 

skatē Smiltenē, iegūstot I pakāpi ar 42.0 punktiem. 

 

Kauguru pagasta amatierteātris "Vīzija” 2017.gadā uzstājies: 

27.01. – Izrādes „Ragana” un „Dzimumdienas rītā” Naukšēnos; 

12.02. – Izrāde „Ragana” Alūksnē; 

04.03. – Izrādes „Ragana” un „Dzimumdienas rītā” Sēļos; 

22.06. – Pirmizrāde „Ļaunais gars” Mūrmuižas estrādē; 

02.07. – Izrāde „Ļaunais gars” biedrības “Beverīnas amatnieki” rīkotā pasākumā “Kaimiņu būšana” 

Cempu “Arājos”; 

29.07. – Izrāde „Ļaunais gars” Trikātā; 

12.08. – Amatierteātra „Vīzija” dalība Jokdaru festivālā „Vajag tik rakt” Zeltiņos; 
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24.08. – Izrāde „Ļaunais gars” Valmieras kultūras centrā; 

25.08. – Izrāde „Ļaunais gars” Ramatā; 

26.08. – Izrāde „Ļaunais gars” Brenguļos; 

14.09. – Izrāde „Ļaunais gars” Kocēnos; 

30.09. – Izrāde „Ļaunais gars” Liepā; 

13.10. – Izrāde „Ļaunais gars” Sēļos; 

15.11. – Izrāde „Ļaunais gars” Lugažos; 

09.12. – Izrāde „Ļaunais gars” skatē Smiltenē. 

 

Folkloras kopa “Stutes” 2017.gadā piedalījies šādos pasākumos un koncertos:  

21.03. – Lielā diena Brenguļos; 

7.05. – Ūsiņa diena Pekas kalnā, Kauguru pagastā; 

21.06. – Jāņu ielīgošana Naukšēnos; 

22.06. – Jāņu ielīgošana Mūrmuižā;  

14.07. – Izstādes “Mans tautastērps” atklāšana; 

22.09. – Baltu vienības diena Pekas kalnā, Kauguru pagastā.  

 

Bērnu popgrupa “Do-mi-no” 2017.gadā piedalījies šādos pasākumos un koncertos:  

25.02. – Latvijas bērnu un jauniešu popgrupu un duetu konkurss "Dziesmu virpulis 2017", Valmierā; 

31.03. – 1.-4.klašu skolēnu vokālais konkurss “Lakstīgala 2017” Brenguļos; 

Maijā par godu ģimenes dienai „Do-mi-no” dalībnieki kopā ar ģimenēm devās kruīzā uz Zviedriju. Uz 

prāmja „Isabella” tika sniegti arī divi koncerti;  

2.09. – Tomātu svētki Brenguļos; 
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2017. gada rudens sezona bija īpaša ar to, ka bija iespēja filmēties Valkā, strādāt kopā ar 

Re:TV radošo komandu ierakstot svētku programmu "Dziesmas Latvijai" un Ziemassvētku koncertu 

"Brīnumskaņas”.  

 

2017.gadā notikušie kultūras un atpūtas pasākumi:  

18.02. – pašdarbnieku sadancošanās koncerts un balle; 

05.03. – grupas „Vairogi” koncerts; 

1.04. – Joku diena; 

16.04. – Lieldienu pasākums Mūrmuižā; 

7.05. – Ūsiņa diena Pekas kalnā, Kauguru pagastā; 

27.05. – “Auto-Moto-Velo 2017”, koncerts un zaļumballe; 

17.06. – koncerts “Šodien svētki, dejosim!” Kauguru dejotājiem 50 Mūrmuižas estrādē; 

22.06. – Jāņu ielīgošanas pasākums; 

22.06. – Kauguru amatierteātra “Vīzija” pirmizrāde “Ļaunais gars”; 

18.08. – Bērzaines amatierteātra izrāde; 

22.09. – Baltu vienības diena; 

21.10. – Liepas amatierteātra „Krams” izrāde; 

18.11. – Valsts svētku pasākums;  

8.12. – Ziemassvētku eglītes iedegšana Mūrmuižā; 

16.12. – Lugažu amatierteātra „Rūdis” izrāde „Stum Stum”; 

17.12. – Ziemassvētku pasākums Kauguru pagasta senioriem; 

26.12. – Ziemassvētku pasākums Kauguru pagasta pirmsskolas vecuma bērniem. 

5.1.3. Kultūras dzīves organizācija Brenguļu pagastā 

Vispārējais raksturojums 

2017.gadā Brenguļu pagastā notikuši kopā 36 kultūras, sporta un tūrisma pasākumi, kurus 

organizējis gan Brenguļu kultūras organizatore, gan Brenguļu bibliotēkas vadītāja, gan novada sporta 

organizators, gan Brenguļu sākumskolas darbinieki, gan Beverīnas novada pašvaldības Brenguļu 

pagasta saimnieciskā nodaļa, gan folkloras kopa “Stutes”, gan citi pakalpojumu sniedzēji kā laivu 

noma “Mučas”, sporta un tūrisma klubs “Zaļā Pēda”.  
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24 no kopējiem pasākumiem bija kultūras un atpūtas pasākumi, kurus organizēja Brenguļu 

kultūras organizators. No tiem, 4 svētku balles, 6 oriģinālmākslinieku koncerti, 5 Latvijas oficiālo 

svētku pasākumi, 2 apbalvošanas pasākumi, 1 vokālais konkurss, 1 laivošanas pasākums, 2 

ekskursijas, 1 amatierteātra izrāde, 1 fotoizstāde, 1 brīvdabas kino.  

2017.gadā organizētie pasākumi notikuši Brenguļu sākumskolas lielajā zālē, Brenguļu estrādē 

pie Brenguļu pagasta pārvaldes ēkas, Brenguļu alus sētā, pie Brenguļu sākumskolas. 

 

Pašdarbnieku kolektīvi un to aktivitātes 

Brenguļu pagastā darbojas Brenguļu pagasta vidējās paaudzes E grupas deju kolektīvs “Dzieti”. 

Tā vadītāja ir Sandra Degle un koncertmeistare Inese Kuple. Kolektīva pamatsastāvā ir 25 dejotāji. 

Valmieras apriņķa tautas deju kolektīvu koncertā-skatē kolektīvs ieguva augstāko pakāpi ar 48,8 

punktiem, izdejojot XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju lielkoncerta “Māras 

zeme” obligātā repertuāra 2 dejas: “Es meitiņa kā rozīte” un “Pielūgsme meitenei”. 

 

Kolektīvs 2017.gadā piedalījies šādos pasākumos un koncertos:  

25.02. – Deju koncerts “Tingeltangeļa deju putenis” Salacgrīvā; tajā piedalās 11 tautas deju kolektīvi 

no visas Vidzemes; 

4.03. – Koncerts “Mēs izaugam dejā” Rūjienā par godu deju kolektīva “Luste” 20 gadu jubilejai; 

19.03. – Valmieras apriņķa tautas deju kolektīvu koncerts-skate Valmieras Kultūras centrā; 

22.04. – Teatralizēts deju uzvedums pēc R.Blaumaņa darbu motīviem “Senas pamācības mīlēšanā” 

Alūksnes kultūras namā kopā ar vairākiem Alūksnes novada deju kolektīviem: “Enku-Drenku”, 

“Maliena”, “Jaunanna” un “Beja”; 

27.05. – Koncerts “Nezināmā Valmiera” Valmieras estrādē, kurā piedalījās visi Valmieras apriņķa 

bērnu, jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvi; 

10.06. – Beverīnas novada Dziesmu un deju svētki Trikātā; 

11.06. – Teatralizēts deju uzvedums pēc R.Blaumaņa darbu motīviem “Senas pamācības mīlēšanā” 

Valmieras pansionātā kopā ar VPDK “Gauja”; 
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2.07. – dalība biedrības “Beverīnas amatnieki” rīkotā pasākumā “Kaimiņu būšana” Cempu “Arājos”; 

9.12. – Beverīnas novada sporta laureāts; 

16.12. – koncerts Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra darbiniekiem Brenguļu kultūras 

namā, kurā piedalījās Beverīnas novada pašdarbības kolektīvi. 

 

2017.gadā notikušie kultūras un atpūtas pasākumi:  

01.01. – Jaungada balle; 

14.02. – Valentīndienas koncerts “Tevis dēļ”; 

10.03. – Sieviešu dienas balle; 

31.03. – 1.-4.klašu skolēnu vokālais konkurss “Lakstīgala 2017”; 

16.04. – Lieldienas; 

04.05. – Baltā galdauta svētki; 

14.05. – Laivu pārgājiens;  

19.05. – Beverīnas novada skolu olimpiāžu laureātu sveikšana; 

7.06. – Brenguļu pagasta senioru ekskursija; 

21.07. – SUS Dungo koncerts; 

21.07. – fotoizstāde “Novada ainavu dārgumi”; 

21.07. – brīvdabas kino “Rūdolfa mantojums”; 

26.08. – Kauguru amatierteātra “Vīzija” izrāde “Ļaunais gars”;  

26.08. – Svētku balle; 

28.10. – Uzņēmēju lauksaimnieku un pašnodarbināto personu pasākums “Ražas balle”; 

8.12. – Ziemassvētku eglītes iedegšana; 

15.12. – Ziemassvētku koncerts “Sajūti Ziemassvētkus”; 

26.12. – Brenguļu pagasta pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku eglīte.  
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5.2. Tūrisms Beverīnas novadā 

2017.gadā Beverīnas novada trīs pagastu: Trikātas, Brenguļu un Kauguru, centros tika izgatavoti 

un izvietoti tūrisma informācijas stendi, kuros pieejama tūrisma informācija latviešu un angļu valodā. 

Gada nogalē tika izveidoti arī divi informācijas stendi par Abula dabas taku, kas tiks 2018.gadā 

izvietoti Brenguļos pie tilta un pie Abula ietekas Gaujā un divi stendi par Miegupes dabas taku, kas 

2018.gadā tiks izvietoti Mūrmuižas centrā un pie Miegupes netālu no piemājas saimniecības 

“Vīnkalni”.  

Šajā gadā Beverīnas novada pašvaldība atjaunoja dalību Vidzemes tūrisma asociācijā, kā arī 

pievienojās tūrisma maršrutam “Via Hanseatica”, kas savieno vairāku valstu pilsētas – 

Sanktpēterburgu, Narvu/Ivanovogorodu, Tartu, Valku/Valgu, Valmieru un Siguldu.  

2017.gada nogalē, mainoties Beverīnas novada pašvaldības struktūrai, tika izveidots tūrisma 

speciālista amats, kura funkcijas pilda Kultūras centra vadītājs. 

5.3. Nozīmīgākie notikumi un veikumi Beverīnas novadā sporta jomā 2017. gadā 

 

Novada  komandas piedalījās: 

 Komanda “Beverīna” piedalījās Latvijas komandu čempionātā novusā sievietēm un izcīnīja 3. 

vietu (Evija Paparde, Megija Ķelle, Inga Valtiņa, Sintija Skalbe, Monta Ozola, Rita Šķipare); 

 Beverīnas novads piedalījās Latvijas Jaunatnes Olimpiādē (Krišs Meļņikonis – čempions    

airēšanas slalomā); 

 5. pasaules strādājošo un amatieru sporta spēlēs Rīgā (Valdis Aunītis  darbojās orgkomitejā, 

Santa Paegle piedalījās krosmintona paraugturnīrā);  

 LSVS 54. sporta spēlēs riteņbraukšanā Madonā (Aināram Apinim - 2.v.10 km individuālajā 

iedzīšanas braucienā šosejā un 2.v. - 25 km MTB krosā); 

 LSVS 54. sporta spēlēs novusā Ķekavā Beverīnas novada komandai – 4.v. (individuāli  2.v. 

Dainim Ķellem un Aldim Mednim, 3.v. -  Evijai Papardei); 

 LSVS 54. sporta spēlēs vieglatlētikā Valkā/Valgā  (I. Kokoreviča, M.Biseniece, A. Kaupe); 

 LSVS 54. sporta spēlēs pludmales volejbolā Jūrmalā  sekmīgi piedalījās Beverīnas novada 

vīriešu komanda K50+ (V. Aunītis); 

 Latvijas čempionāta 1.līgā regbijā 7  komanda “Beverīna/Fēnikss” izcīnīja 3.v.; 
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 Kocēnu novada atklātajā čempionātā florbolā B divīzijā 3. v. komandai “Brenguļi” un 2.v. Play 

off turnīrā; 

 Beverīnas novada skrējēju komanda piedalījās Nordea maratonā Rīgā un Valmieras maratonā; 

 Krosmintona kluba “Zaļā Pēda” dalībniekiem (trenere Santa Paegle) teicami panākumi Latvijas 

čempionātā un Latvijas Krosmintona līgā; 

 Novada sportisti ar panākumiem piedalījušies vēl visdažādākajās sporta sacensībās Latvijā un 

aiz tās robežām. 

 

Sarīkotās sacensības, sporta un tūrisma pasākumi: 

15.01.  – Pasaules sniega diena Brenguļu sākumskolā (SC „Kaimiņi)”, J.Kauguru pamatskolā, Trikātas 

pamatskolā un PII „Pasaciņa”; 

27.01. – Sporta centram „Kaimiņi” - 8 gadi  (Beverīnas novada skolēnu sacensības tautas bumbā un 

veiklības stafetēs); 

25.02. – Beverīnas novada atklātais zolītes čempionāts Brenguļos; 

12.03. – Krosmintona turnīrs “Brenguļi OPEN 2017” Brenguļos (“Zaļā Pēda” – Santa Paegle); 

25.03. – Beverīnas novada volejbola turnīrs “Trikāta-Brenguļi-Kauguri” Brenguļos; 

02.04. – Beverīnas novada atklātais novusa čempionāts Brenguļos; 

14.05. – Laivu maršs “Abuls-Gauja”; 

31.05. – Sporta svētki “Auto-Moto-Velo”, Mūrmuižā; 

29.07. – Trikātas sporta svētki  (sabiedrības „Rona” kauss volejbolā); 

26.08. – Beverīnas novada sporta spēles “Atvadas vasarai”, Brenguļos; 

17.09. – Futbola turnīrs “Brenguļu/a.r.d. kauss”; 

01.-03.09. – „Velosēņošana -2017” (3-dienu velotūrisma pasākums ar devīzi „Iepazīsti Beverīnas 

novadu!”); 

22.09. – Latvijas Olimpiskā diena (Brenguļu s/sk, Trikātas un Kauguru p/sk, PII “Pasaciņa”); 

21.10. – Brenguļu kauss krosmintonā  (Zaļā pēda – S.Paegle); 

04.11. – Jāņa Daliņa 3. piemiņas skrējiens “Valmiera-Jaunbrenguļi”; 

02.12. – Beverīnas novada sporta spēles “Brenguļu sporta meistars” (7 sporta veidi); 

09.12. – Pasākums „Beverīnas novada sporta laureāts 2017” Trikātas kultūras namā; 

30.12. – Ziemassvētku kausa izcīņa florbolā; 

 Basketbola nodarbības Brenguļu sākumskolas skolēniem (S. Amoliņš); 
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 Regulāras nodarbības 2 reizes nedēļā vietējiem iedzīvotājiem (volejbolā, basketbolā, florbolā, 

krosmintonā, tenisā, galda tenisā u.c. sporta veidos). 

 

Beverīnas novada teritorijā notika: 

 Sacensības autokrosā Brenguļu trasē  (vairākos posmos vasarā un ziemā); 

 Orientēšanās sacensības Valmieras “Magnēts” (7 kārtas). 

 

5.4. Mūrmuižas Tautas universitāte 

2017.gadā Mūrmuižas Tautas universitātē notika septiņas nodarbības: 

 7.janvārī pie mums viesojās Baltijas muzeoloģijas valdes priekšsēdētāja Una Sedleniece ar 

stāstījumu par muzeja vietu mūsdienu sabiedrībā. Nodarbību apmeklēja 27 klausītāji; 

 4.februārī Mūrmuižas Tautas universitātes nodarbības laikā atklājām Mūrmuižā ceļojošu izstādi 

“AcessAbility. Beyond physical environments”, kuras kuratore un menedžere Latvijā ir 

asoc.prof. Dr.art. Aija Freimane un fotogrāfs Matīss Markovskis (Purmalis). Nodarbības laikā 

noklausījāmies profesora, Dr. Phd. Ivara Austera lekciju – ”Kā saņemt sevi rokās, lai sasniegtu 

mērķus” un noslēgumā klausījāmies vīru kvarteta priekšnesumu. Uz šo nodarbību bija ieradušies 

40 klausītāji. 

 4.martā pavasara noskaņās tikāmies ar tomātu audzētāju Natāliju Zeltiņu un baudījām bērnu 

ansambļu “Notiņas” un “Domino” uzstāšanos. Šo nodarbību apmeklēja 25 klausītāji. 

 8.aprīlī pie mums viesojās Valmieras novadpētniecības muzeja darbinieki ar stāstu par laikiem 

un tērpiem, bet noslēgumā mēs tikāmies ar Ēriku Loku. Šo nodarbību apmeklēja 14 klausītāji. 

 7.oktobrī Gundega Lapiņa stāstīja par Kauguru pagasta senajām mājvietām, bet antropoloģe 

Elīna Lauva iepazīstināja ar savu pētījumu “Piederības izjūta vietai”. Piedalījās 19 apmeklētāji. 

 4.novembris tika veltīts sarunai par folkloras materiāliem, kas attiecas tieši uz Kauguru pagastu. 

Viesojās filoloģijas doktors, Folkloras un mākslas institūta pētnieks Sandis Laime ar stāstījumu 

par teikās sastopamo tēlu “nakts raganas”. Piedalījās 16 klausītāji. 

 2.decembrī Mūrmuižas Tautas universitātes nodarbībā tikāmies ar rakstnieku un publicistu, 7 

grāmatu autoru Jāni Ūdri. Nodarbību apmeklējuši 14 klausītāji.  

2017. gadā septiņu Mūrmuižas Tautas universitātes pasākumu norisei iztērēti 1133,30 EUR,  

kas galvenokārt sastāda lektoru pakalpojuma apmaksu. 
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5.5. Bibliotēkas 

5.5.1. Brenguļu bibliotēka 

Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

Brenguļu pagasta Brenguļu bibliotēka ir Beverīnas novada kultūras, izglītības un informācijas 

iestāde, vietējais komunicēšanās centrs, kas nodrošina visu veidu informācijas vieglu pieeju saviem 

lasītājiem. Mērķis ir veidot bibliotēkas krājumu, papildināt, saglabāt un uzturēt to, organizēt 

pasākumus un izstādes, veicināt bērnu un jauniešu interesi par grāmatu, izkopt viņu iemaņas 

informācijas tehnoloģiju un līdzekļu lietošanā. 

Visiem bibliotēkas lietotājiem tiek nodrošināta brīva un neierobežota informācijas saņemšana, 

sabiedrības vajadzībām atbilstošus bibliotekārus un bibliogrāfiskos pakalpojumus. Sniedz savlaicīgu 

informāciju par notiekošajām un plānotajām aktivitātēm bibliotēkā, pagastā un novadā. 

Brenguļu bibliotēkas apkalpojamā teritorijā ir Brenguļu sākumskola,  bērnudārza bērni,  studenti, 

zemnieki, uzņēmēji, Cempu ciemats, dārzkopības kooperatīvi “Pūpoli”, “Gaujaslāči”, Vidzemes 

augstskolas studenti, Valmieras iedzīvotāji u.c. 

Finansiālais nodrošinājums 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2016 2017 

Kopā (EUR) 26933 22155 

Pašvaldības finansējums 26823 22085 

Citi ieņēmumi: 110 70 

t. sk. maksas pakalpojumi 81 70 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2016 2017 

Izdevumi kopā (EUR) 26852 22155 

Darbinieku atalgojums (bruto) 7945 9632 

Krājuma komplektēšana 3058 2996 

 

Bibliotēkas finansējumu:  nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu. 

Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
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2017.gadā iegādāta jauna krāsainā kopējamā iekārta.  

Darbā ar bērniem un jauniešiem materiālais un tehniskais stāvoklis ir labs. 

 

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

• Galvenie rādītāji (lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums u. c.): 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2015 2016 2017 % salīdzinot 

ar iepr. gadu 

Lietotāju skaits 258 298 230 -22,82% 

t. sk. bērni 56 66 73 +10,61% 

Fiziskais apmeklējums 2830 2730 2429 -11,03% 

t. sk. bērni 530 530 430 -18,87% 

Virtuālais apmeklējums 2300 3400 1200 -64,71% 

Sociālo tīklu 

apmeklējums 

(skatījumi) 

 300 189 -37% 

Izsniegums kopā 7357 6523 4717 -27,69% 

t. sk. grāmatas 1777 1323 2075 +56,84% 

t. sk. periodiskie 

izdevumi 

5580 5200 2642 -50,81% 

t. sk. bērniem 230 530 283 -53,40% 

Lietotāji % no iedz. 

skaita apkalpes zonā 

29% 32% 25% -21,88% 

Iedzīvotāju skaits 905 910 910 = 

 

Brenguļu pagastā iedzīvotāju skaits ir saglabājies, bet lietotāju skaits ir mainīgs. Mūsu lietotāji 

izmanto elektronisko katalogu un pēc tā atrod sev tuvākās bibliotēkas, lai saņemtu sev interesējošo 

grāmatu. Apmeklējumu skaits mainīgs, jo aktīvie lasītāji ir gados vecāki cilvēki, tādēļ viņiem 

daiļliteratūru un periodiku piegādā bērni vai mazbērni. Tas izskaidro, ka grāmatu un periodikas 

izsniegums svārtās. Šajā gadā to ietekmēja bibliotekāres mācības un slimošana. Tas tika atrisināts, bet 

tomēr ietekmēja bibliotēkas rādītājus (Uzskaitījumu veica pēc vecās sistēmas, nevis elektroniski Alises 

sistēmā).   

Bērnu un jauniešu apmeklējums un grāmatu izsniegums ir audzis, jo pamatskolas bērni un 

jaunieši grāmatas paņem nākot uz sporta centru vingrot. 
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Attīstot bibliotēkas pakalpojumus, galvenokārt jādomā par to, lai bibliotēkas lietotājs būtu 

apmierināts. Bibliotēka domāta visām vecuma grupām, sākot no pirmskolas vecuma bērniem līdz 

senioriem. Tāpēc bibliotēkas uzdevums ir veicināt pakalpojumu attīstību atbilstoši katra lietotāja 

vajadzībām un vēlmēm. Bibliotēka apmeklētājiem piedāvā 41 žurnālu un laikrakstu “Liesma”. 

Apkalpošanas pamatdarbība tiek plānota un realizēta: 

 grāmatas un citi bibliotēkas materiāli nodrošināti atbilstoši lietotāju interesēm, informācijai 

un attīstīšanai; 

 bibliotēka nodrošina materiālus un informāciju, kas apskata un piedāvā gan šodienas, gan 

vēsturiskas liecības; 

 bibliotēka sadarbojas ar visām iedzīvotāju grupām – bērniem, jauniešiem, studentiem, 

uzņēmējiem, strādājošiem, bezdarbniekiem, mājsaimniecēm, pensionāriem; 

 ievērojot iedzīvotāju intereses un vietējās tradīcijas, bibliotēkā tiek rīkoti izglītības un 

kultūras pasākumi. 

Bibliotēkā ir plašs uzziņu izdevumu krājums universālās un nozaru enciklopēdijas, skaidrojošās, 

tulkojošās, biogrāfiskās vārdnīcas, statistikas informācijas. Salīdzinoši daudz uzziņu bija par darbu ar 

interneta resursiem, datoru, e-pakalpojumiem, dabu, rokdarbiem un ciltskoku izpēti. Bibliotēka atrodas 

pirmajā stāvā un ir ērti pieejama lietotājiem ar īpašām vajadzībām. Brenguļu bibliotēkas Cempu ārējā 

apkalpošanas punktā var saņemt visus bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus un reizi mēnesī samaksāt 

komunālos maksājumus. 

Apmeklētāju konsultēšana un apmācība tradicionālo un elektronisko informācijas resursu 

izmantošanā notiek gan ikdienas darbā, darba procesā, gan bezmaksas individuālā apmācību veidā.  

Sekmīgai bibliotēkas funkciju un uzdevumu realizācijai izmantots plašs sadarbības tīkls, kura 

partneri ir visas novadu bibliotēkas. 

 Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs. Uzziņas tiek sniegtas bibliotēkā uz vietas, kā arī pa 

telefonu un uz e- pastiem. Lasītāji izmanto dažādas datu bāzes, lai iegūtu sev nepieciešamo 

informāciju; 

 Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem. 
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Bibliotēkā pieejami Beverīnas novada pašvaldības informatīvie izdevumi, pēc pieprasījuma tiek 

sniegta uzziņas un sameklēta informācija par pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju 

sniegtajiem pakalpojumiem, darba laikiem, kontakti u.c. lietotājus interesējoša informācija.  

Par bibliotēkā notiekošo un aktualitātēm, pagasta iedzīvotāji un bibliotēkas lietotāji uzzina 

novada izdevumā „Beverīnas Vēstis”, mājaslapā www.beverinasnovads.lv vai ziņojuma stendos. 

Elektroniskais katalogs kā pakalpojums. Bibliotēka bibliotēku informācijas sistēmā (BIS) 

“ALISE” reģistrē jaunus bibliotēkas lietotājus, pēc nepieciešamības veic lietotāju datu rediģēšanu vai 

papildināšanu. Bibliotēka starpbibliotēku abonamentā (SBA) pieprasa un izsniedz grāmatas 

lietotājiem, ja nepieciešams, pagarina grāmatu atdošanas datumu. Plaši tiek izmantots grāmatu 

meklēšanas modulis un cirkulācijas modulis, lai precizētu vai lietotājs izvēlēto dokumentu ir jau lasījis. 

Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2016 2017 

No citām Latvijas bibliotēkām 

saņemto dokumentu skaits 

35 41 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 

nosūtīto dokumentu skaits 

11 13 

 

Krājums 

Brenguļu bibliotēkas krājuma attīstības politikas pamatā – veidot universālu un aktuālu, dažādam 

iedzīvotāju vecumam un izglītības līmenim atbilstošu, dažādu veidu, nozaru un valodu dokumentu 

krājumu, lai varētu sniegt mūsdienīgus informācijas pakalpojumus un veicinātu sabiedrības 

mūžizglītību. 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2016 2017 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai 

3058 2999 

t. sk. pašvaldības finansējums 3058 2999 

grāmatām 2029 1997 

t. sk. bērnu grāmatām 323 214 

periodiskajiem izdevumiem 1029 999 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz. apkalpes zonā 

(pašvaldības finansējums) 

3.36% 3,29% 

 

file:///C:/Users/ILZE/AppData/Local/Temp/www.beverinasnovads.lv
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Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2016 2017 

Jaunieguvumi 823 982 

Grāmatas 202 244 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 22 129 

t. sk. bērniem 44 30 

Izslēgtie dokumenti 1693 924 

Krājuma kopskaits 9478 9593 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.21 0,23 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 

9.47 3,57 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāžu izmantojums” 

Datubāzes 2017 

Letonika 30 

News 13 

 

Krājuma un datubāžu popularizēšana – tiek popularizēti uzrunājot apmeklētāju individuāli, 

apmācot datorprasmes. Tiek veidotas jaunieguvumu izstādes, lai popularizētu grāmatu krājumu. 

Darbs ar parādniekiem: lasītājiem – parādniekiem atgādinājumus sūtam uz e-pastiem, sazināmies 

telefoniski vai sociālajos tīklos. 

 

Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Notiek lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšana. Trīs gadu laikā bērnu un jauniešu skaits ir 

nedaudz pieaudzis, bet ne pietiekami. Brenguļu sākumskolā ir 53 bērni (kopā ar bērnudārza divām 

grupiņām). Sākumskolas skolēni bibliotēku apmeklē pirms sporta nodarbībām hallē, bet tas nav 

pietiekami. Tāpēc daudzi pasākumi tiek organizēti, konkrētās dienās apvienojot sportošanu ar kultūras 

pasākumu.  

Maziem lasītājiem tiek organizētas grāmatu pēcpusdienas, kur mēs kopā lasām, zīmējam, 

spēlējam spēles. Bibliotēka otro gadu piedalās Bērnu žūrijā.  

Informācijpratības pasākumi, datu bāzes (DB) popularizēšana (Letonika) 
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Turpinām iesākto, ka reizi nedēļā sākumskolas bērni nāk uz datorapmācību ”Mans draugs 

dators”, kur apgūst datorzinības, runājam par drošību internetā, mācāmies meklēt informāciju datu 

bāzēs, rakstīt un kopā skatīties Latvijas filmu portālā www.filmas.lv . 

Bibliotēkai ir laba sadarbība ar pirmsskolu un sākumskolu. Skolēni bibliotēku apmeklē katru 

dienu, bet projektu nedēļā tiek meklēta vajadzīgā informācija gan gatavojoties konkursiem, gan 

pasākumiem gatavoti materiāli. Laba sadarbība ir ar skolu pedagogiem – kopā tiek rīkoti tematiskie un 

gadskārtu pasākumi.  

Organizējot pasākumus, izstādes, tematiskas pēcpusdienas vienmēr tiek domāts par radošām 

nodarbībām, jo bērniem patīk izzināt, iepazīt un iemācīties ko jaunu. Par tradīciju ir kļuvis Lāčplēša 

dienas ietvaros lukturīšu izgatavošana, šogad neskatoties uz sliktiem laika apstākļiem bija liels bērnu 

un pieaugušo pulks Kā ierasts apgleznojām lukturīšus. Ar tiem tika izgaismots tilts. Vēlāk pie 

ugunskura dzerot tēju priecājamies par paveikto un rodam ierosmes jauniem darbiem. 

Novadpētniecība 

Bibliotēkas veidotā novadpētniecības datu bāze vai materiālu kopas. Darbs turpinās pie vēstures 

materiālu izpētes un materiālu vākšanas un dokumentu skenēšanas, apkopošanas. Izglītība Brenguļos, 

Pagasta cilvēki, Biedrības, Pašdarbības kolektīvi, Kolhoza laiki pagastā u.c. Novadpētniecības resursu 

popularizēšana tiešsaistē. Par novadniekiem ir izveidota novada lapa www.trikatasvesture.beverina.lv.  

To izveidojusi Trikātas skolas skolotāja Inga Boškina, Bibliotēkā darbs turpinās pie dokumentu 

digitalizācijas un kopu veidošanas. Iesāktas veidot mapes (datorā) par pagasta skolām, skolēniem, 

skolotājiem, darbiniekiem, pagasta cilvēkiem, objektiem u.c. tematiem. Darbs sokas lēnām, bet tas 

neapstājas. 

Tabula “Projektu apkopojums” 

 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējum

a apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Bērnu, 

jauniešu, 

vecāku žūrija 

  Veicināt bērnu, jauniešu 

lasītprasmi 

Atbalstīts 

 

Publicitāte 

http://www.filmas.lv/
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Par bibliotēkā notiekošajām norisēm informācija tiek sniegta novada domes informatīvajā 

izdevumā “Beverīnas Vēstis” un mājaslapā www.beverinasnovads.lv. Bibliotēkai ir sava mājaslapa, 

bet šajā gadā bieži bija tehniskas problēmas ar informācijas ievietošanu. Nākamajā gadā ir jāatrod 

risinājums. Bibliotēka aktīvi iesaistās novada sabiedriskajā dzīvē un norisēs. Informācija tiek ievietota 

kultūras kartē www.kulturaskarte.lv un tiek aktualizēta reizi gadā. Bibliotēkas apmeklētājiem ir 

pieejama informācija par: 

- Novada domes lēmumiem; 

- Jaunumiem novada dzīvē, kas atspoguļoti novada informatīvajā izdevumā “Beverīnas vēstis”; 

- Informāciju izvieto informācijas stendos Brenguļu, Cempu ciematos, Informācijas, izglītības, 

sporta un sociālās aprūpes dienas centrā “Kaimiņi” un bibliotēkā. 

Bibliotēka ir aktīvs starpnieks starp bibliotēkas lietotājiem un informācijas resursiem. 

 

Sadarbības tīkla raksturojums 

Brenguļu pagasta bibliotēkai ir plašs sadarbības loks. Bibliotēka sadarbojas ar Brenguļu pagasta 

pārvaldi, sporta centru “Kaimiņi”, Brenguļu sākumskolu un pirmsskolas izglītības iestādes divām 

grupām – “Knīpas un Knauķi” un “Kāpēcīši”, Brenguļu kultūras dzīves organizētāju, veikalu 

“Blāzma”, Brenguļu alus darītavu, STK ”Zaļā pēda”, novada un reģiona bibliotēkām, Brenguļu 

pagasta saimniecības daļu, Beverīnas novada pašvaldību, zemniekiem un uzņēmējiem. 

Beverīnas novada pašvaldība bibliotēku atbalsta un nodrošina ar tai nepieciešamajiem 

materiāliem un transportu uz semināriem, pasākumiem un saimniecisko jautājumu risināšanā. 

Brenguļu sākumskolas skolēniem un pirmsskolas izglītības iestādes grupas audzēkņiem tiek 

organizētas bibliotekāras stundas un pasākumi. Brenguļu sākumskolas skolēni nāk uz bibliotēku apgūt 

datorzinības. 

Kopā ar kultūras darba organizatoru tika organizēti kultūras un sporta pasākumi. Sporta centrā 

“Kaimiņi” regulāri tika organizētas izstādes, veidots ēkas noformējums uz svētkiem un ikdienā. 

Saņemts atbalsts no novada un reģionālās bibliotēkas un citiem sadarbības partneriem. 

Tabula “Sadarbības tīkls Brenguļu bibliotēkai” 

http://www.beverinasnovads.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/
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5.5.2. Kauguru pagasta bibliotēka 

Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

Kauguru pagasta bibliotēka-informācijas centrs ir Beverīnas novada administrācijas kultūras un 

izglītības nozares struktūrvienība, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas 

Kultūras ministrijā un veic vietējas nozīmes bibliotēkas funkcijas – apkopo un sniedz informāciju, 

apkalpo bibliotēkas lietotājus, veicina izglītību, popularizē literatūru, organizē popularizēšanas 

pasākumus, nodrošina IT pakalpojumus.  

Bibliotēkas misija ir nodrošināt bibliotēkas lasītāju attīstību visdažādākajās sfērās, radīt 

kvalitatīvu informācijas vidi, nodrošinot piekļuvi informācijas tehnoloģijām. Pārskata perioda 

prioritātes – darbs ar bērniem un jauniešiem, bibliotēkas krājuma un datubāzes izmantošanas 

popularizēšana, bibliotēkas grāmatu plauktu nomaiņa.  

 

Finansiālais nodrošinājums 

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums ir veicina attīstību. Pierādot un pamatojot Beverīnas 

novada domei finansējuma nepieciešamību, tas tiek nodrošināts. 

 

Brenguļu 
pagasta 

Brenguļu 
bibliotēka 

Brenguļu 
sākumskola 

 

Beverīnas 
novada 

pašvaldība 

Valmieras 
integrētā 
bibliotēka 

Beverīnas 
novada 

bibliotēkas 

Burtnieku 
novada 

bibliotēkas 

Latvijas valsts 
vēstures arhīvs 

Kocēnu novada 
bibliotēkas 

Jāņa Rozes 
grāmatnīca 

grāmatu 
tirdzniecība 

"VIRJA" 

Valmieras 
zonālais arhīvs 

Grāmatnīca 

"Zvaigzne" 

Veikals 
"Blāzma" 

Grāmatnīca 
"Globuss" 

SIA"Sports S" 
Sporta centrs 

"Kaimiņi" 

Sabiedrība 

STK "Zaļā pēda" 

Bērnudārzs 

Brenguļu 
kultūras darba 

organizatori 
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Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2017 

Darbinieku atalgojums (bruto) 9822 

Krājuma komplektēšana  3000 

Izdevumi kopā (EUR) 21’895 

 

Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Pārskata periodā netika veikti vai plānoti telpu un ēku atjaunošanas projekti un remonti. 

2017.gadā iegādāti jauni plaukti bibliotēkas krājumam, plaukti preses izvietošanai un glabāšanai. Arī 

bērnu jauniešu literatūra izvietota jaunos, mūsdienīgos plauktos. Izveidots jauniešu, pieaugušo atpūtas 

stūrītis ar mīkstajiem atpūtas krēsliem. 

 

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2015 2016 2017 % salīdzinot ar 

2016. gadu 

Lietotāju skaits 168 200 191 -4,5% 

t. sk. bērni 96 117 109 -6,8% 

Bibliotēkas apmeklējums 4853 4865 4794 -1.5% 

t. sk. bērni 2960 2968 2976 +0,3% 

Virtuālais apmeklējums 812 855 805 -5,8% 

Izsniegums kopā 5446 5475 5436 -0,7% 

t. sk. grāmatas 1576 1567 1550 -1% 

t. sk. periodiskie 

izdevumi 

3865 3878 3886 +0,2% 

t. sk. bērniem 2438 2400 2397 -0,1% 

Iedzīvotāju skaits 1480 1486 1431 -4% 

 

Bibliotēkas lietotāji ir vietējās skolas skolēni, skolotāji, strādājošie, pensionāri. Bibliotēkas 

pakalpojumus izmanto Kauguru pagasta iedzīvotāji, Brenguļu pagastā un Valmieras pilsētā dzīvojošie 

un strādājošie. 

Salīdzinot pa gadiem, bibliotēkas izmantošanas rādītāji ir mainīgi, to nosaka bērnu mainība 

skolā, iedzīvotāju dzīves vietas maiņa, iedzīvotāju vecums. 
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Izsniegumu skaits ir stabils, tikai nedaudz samazinājies. Periodisko izdevumu izsniegums ir liels, 

bibliotēkā ir pieejami 43 žurnāli un avīze “Liesma”. Lietotāji izvēlas periodiku lasīt uz vietas 

bibliotēkā, daļa lietotāju lasa iepriekšējo gadu žurnālus. 

Bibliotēkas darba laiks 2017.gadā nav mainīts un tā ir pieejama visām vecuma grupām. 

Bibliotēka nodrošina pieejamību un pakalpojumus personām ar īpašām vajadzībām. Divām ģimenēm 

tiek veikta gan grāmatu, gan periodisko izdevumu piegāde mājās. Ziemas mēnešos bibliotēkā notiek 

interešu klubiņš rokdarbniecēm. 

 

Uzziņu un informācijas darbs  

Bibliotēkā uzziņu informācijas darbs notiek, katru dienu apkalpojot lietotājus. Uzziņu darbā 

izmanto bibliotēkas krājumu, elektroniskos katalogus, internetu, tematiskās mapes. Uzziņu un 

informācijas darbs notiek katru dienu. Apmācības darbam ar datoru un internetu notiek individuāli 

darba procesā. 

Tiek izmantotas vietnes mans.lattelecom.lv (rēķinu printēšana), internetbanku pakalpojumi 

(rēķinu maksāšana, reģistrēšanās drošiem pirkumiem internetā u.c.), www.octa.lv (automašīnas 

apdrošināšana) www.latvija.lv (nekustamā īpašuma nodokļa nomaksa, dzīvesvietes deklarēšana), 

www.eds.vid.gov.lv (deklarāciju iesniegšana) 

Iedzīvotājiem ir pieejama visa internetā atrodamā informācija, ko vajadzības gadījumā palīdz 

atrast un izprast bibliotekārs.  

Bibliotēkā pieejami Beverīnas novada pašvaldības informatīvie izdevumi, pēc pieprasījuma tiek 

sniegta uzziņas un sameklēta informācija par pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju 

sniegtajiem pakalpojumiem, darba laikiem, kontakti u.c. lietotājus interesējoša informācija. 

Elektroniskais katalogs kā pakalpojums – bibliotēka visus lietotāju apkalpošanas procesus veic 

BIS “Alise”, daļa lietotāju veic izdevumu pasūtīšanu, rezervēšanu un lasīšanas termiņa pagarināšanu. 

Iekšzemes un starptautiskais SBA. 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2017 

No citām Latvijas bibliotēkām 

saņemto dokumentu skaits 

22 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 

nosūtīto dokumentu skaits 

9 

 

Krājums 
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Komplektējot bibliotēkas krājumu, tiek ievēroti likumi un MK noteikumi. 2017.gadā krājuma 

komplektēšanas un organizācijas prioritātes daiļliteratūra (latviešu un ārzemju), nozaru literatūra, 

bērnu literatūra. Bibliotēka iespēju robežās nodrošina visas lasītāju vajadzības un pieprasījumus. 

Iespēju robežās tiek atjaunoti nozaru literatūras krājumi. 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2017 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

3000 

t. sk. grāmatām 2000 

t. sk. bērnu grāmatām 308 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 1000 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

pašvaldībā 

2,09 

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā 3000 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2017 

Jaunieguvumi kopā 775 

t. sk. grāmatas 232 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 46 

t. sk. bērniem 45 

Izslēgtie dokumenti 460 

Krājuma kopskaits 5000 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,37 

Periodisko izdevumu apgrozība 5,32 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2017 

Letonika 47 

News 50 

 

Darbs ar parādniekiem – ar parādniekiem sazināmies telefoniski vai sociālo tīklu palīdzību, 

atgādinām un lūdzam atgriezt grāmatu. Tiem, kas ir regulāri bibliotēkas apmeklētāji, pietiek ar mutisku 

atgādinājumu. 

 

Darbs ar bērniem un jauniešiem 
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2017.gadā no bibliotēkas lietotājiem 109 ir bērni un jaunieši. Bibliotēkas fizisko apmeklējumu 

ietekmē skolēnu noslogotība skolā, stundām beidzoties bērni ar autobusu dodas uz mājām. Samazinās 

interneta un datora lietotāju skaits, lielākajai daļai tas ir mājās vai telefonā. 

Vidēji 20% no jaunieguvumiem ir bērnu, jauniešu literatūra. Bibliotēkā ir spēles un puzles, kuras 

bērni spēlē, kad gaida autobusu. Informācijas pakalpojumi darbā ar bērniem ir ikdienas darbs, tiek 

sniegtas uzziņas, kas palīdz mācību procesā, gan uzziņas interešu izglītībai. Lietotāji ir informēti par 

bibliotēkā pieejamām DB. 

Pavasarī notika pasākums mazāko klašu skolēniem ar nosaukumu “Putni”, kopīgi iekārtojām 

izstādi par putniem, klausījāmies dažādu putnu dziesmas Letonikas datu bāzē un arī grāmatā.  

 

Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

Bērnu un Jauniešu žūrija ir viens no veiksmīgākajiem projektiem lasīšanas veicināšanai. Projektā 

piedalāmies no 2010.gada, notiek semināri, kur iepazīstamies ar žūrijas grāmatām, bērni izsaka savu 

vērtējumu, viedokli par izlasītajām grāmatām. 

Ar lielu atsaucību un sajūsmu bērni piedalījās pasākumā “Lasīšana ar suni”, bibliotēkā ciemojās 

Valmieras bibliotēkas bibliotekāre Līga Bujāne un sunītis ZUM ZUM.  

Sadarbībā ar Kauguru pamatskolas latviešu valodas skolotāju, 5.-9.klases skolēniem ir uzdevums 

mēneša laikā izlasīt vienu grāmatu un par to pastāstīt stundā. 1.-4.klase kopīgi lasa klasē vai bibliotēkā. 

 

Novadpētniecība 

Bibliotēkā tiek vākti un apkopoti novadpētniecības materiāli par novada vēsturi, par notikumiem 

un cilvēkiem, kas saistīti ar Kauguru vārdu. Tās ir publikācijas no preses izdevumiem, cilvēku atmiņas, 

dokumentu kopijas. Novadpētniecības darbs Kauguru bibliotēkā virzīts uz to, lai savāktu, apkopotu 

materiālus par šodienu un saglabātu tos nākamajām paaudzēm. Bibliotēkā ir pieejamas 

novadpētniecības mapes: 

 Kauguru bibliotēkas biedrība; 

 Kauguru pagasts; 

 k/z “Kaugurieši”; 

 Kauguru deju kolektīva vēsture; 

 Novada cilvēki; 
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 Beverīnas novads. 

Novadpētniecības mapes ar atbilstošiem materiāliem tiek papildinātas no laikraksta „Liesma”, kā 

arī no citiem izdevumiem. Iespēju robežās tiek vākti materiāli un fotogrāfijas no pašreizējā gada 

pasākumiem. 

Publicitāte 

Bibliotēkas tēla veidošana, sabiedrības informēšana par bibliotēkas aktivitātēm ir ikdienas darbs 

bibliotēkas vadītājai. Par bibliotēkā notiekošajām norisēm informācija tiek sniegta pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Beverīnas Vēstis” un mājaslapā www.beverinasnovads.lv. Iesaistāmies 

novada sabiedriskajā dzīvē un tā norisēs. Bibliotēkas vadītāja regulāri piedalās pašvaldības 

organizētajās darbinieku sapulcēs un semināros.  

Tradicionālie pasākumi kas notiek katru gadu – Bērnu, Jauniešu, Vecāku žūrijas noslēguma 

pasākums, Dzejas dienas. 2017.gadā viesojās dzejniece Agnese Rutkēviča. Ziemassvētku pasākums ar 

eglītes iedegšanu, dziesmām, rotaļām. Tie ir tradicionālie pasākumi, kas notiek katru gadu.  

Regulāri bibliotēkā apskatāmas izstādes – Ievas Lūsītes “Desmit centimetri dzijā”, fotogrāfijas 

“No putna lidojuma” un dažādi floristikas darbi.  

Sadarbības tīkla raksturojums 

Sadarbība ar Beverīnas novada pašvaldības administratīvo centru – novada domes pieņemto 

lēmumu pieejamība, novada informatīvā izdevuma, informācijas izplatīšana iedzīvotājiem, sadarbība 

ar Mūrmuižas BIC kopējs Dzejas dienas pasākums, Brenguļu un Trikātas pagasta bibliotēkām – dažādi 

bibliotekārā darba jautājumi, Kauguru kultūras nams – kopēju pasākumu rīkošana, Latvijas valsts 

svētki, Dzejas dienas, teātra izrādes un citi. 

Amatierteātris “Vīzija” izmanto bibliotēkas pakalpojumus afišu, programmu, lugu tekstu 

printēšanā. Bibliotēkas telpas tiek izmantotas lugu tekstu lasījumiem. Bibliotēkas vadītāja piedalās 

kultūras nama telpu un ēkas noformēšanā un dekorēšanā. J. Endzelīna Kauguru pamatskolu – kopīgs 

darbs projektā “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2017”, materiālu meklēšana, printēšana, pasākumu 

rīkošana, bibliotekārā stunda 1.klasei. Sadarbība ar Valmieras bibliotēku dažādu bibliotekārā darba 

jautājumu risināšanā, sadarbība ar individuālo komersantu “VIRJA AK” grāmatu iepirkšanā. Baibas 

Grīnbergas floristikas meistardarbnīca – dažādi floristikas darbi tiek izmantoti telpu noformēšanā. 
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Biedrība "Līgotnes saime” bibliotēkā sagatavo gada atskaites, izmanto bibliotēkas pakalpojumus 

printēšanā un skenēšanā. Ļoti laba sadarbība ar SIA “Kore AG’”, kas izgatavoja un uzstādīja jaunos 

bibliotēkas plauktus. 

5.6.3. Mūrmuižas bibliotēka-informācijas centrs 

1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

Mūrmuižas bibliotēka-informācijas centrs ir Beverīnas novada administrācijas kultūras un 

izglītības nozares struktūrvienība, kas “Bibliotēku likumā” noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas 

Republikas Kultūras ministrijā un veic vietējas nozīmes bibliotēkas funkcijas – apkopo un sniedz 

informāciju, apkalpo bibliotēkas lietotājus, veicina izglītību, popularizē literatūru, organizē 

popularizēšanas pasākumus un nodrošina IT pakalpojumus.  

Bibliotēkas misija ir nodrošināt bibliotēkas lasītāju attīstību visdažādākajās sfērās, radīt 

kvalitatīvu informācijas vidi, nodrošinot piekļuvi informācijas tehnoloģijām.  

Bibliotēkas darbības mērķis ir kļūt par klientorientētu bibliotēku, kas nodrošina operatīvus un 

kvalitatīvus informācijas pakalpojumus, sekmē iedzīvotāju mūžizglītību, saturīgu brīvā laika 

pavadīšanu, novada vēstures saglabāšanu, palīdz veidot zināšanu sabiedrību. 

 

Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) definētajiem virzieniem 

un uzdevumiem 

Pārskata periodā ir nomainīts bibliotēkas grīdas segums, tā padarot bibliotēku lasītājiem 

pievilcīgu. 

 

Finansiālais nodrošinājums 

Beverīnas novadā tiek izpildīti bibliotēku darbībai nepieciešamie finansējuma nosacījumi. Ir 

tendence finansējumam palielināties, pieaugot summai, krājuma komplektēšanai un telpu 

labiekārtošanai. Novada vadība apzinās bibliotēku pieaugošo lomu sabiedrības socializācijas procesos. 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2017 

Izdevumi kopā (EUR) 24625 

Darbinieku atalgojums (bruto) 8783 

Krājuma komplektēšana  2995 
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Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi – pārskata periodā ir 

nomainīts bibliotēkas grīdas segums, jo, pēc ēkas rekonstrukcijas 2012.gadā, bibliotēkā parādījās 

dīvains smārds, kas pēc grīdas seguma maiņas ir pazudis. Pārskata perioda beigās tika veiktas darbības 

ar mērķi palielināt interneta ātrumu, taču par rezultātiem vēl pāragri spriest. 

 

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2015 2016 2017 % salīdzinot 

ar iepr. gadu 

Lietotāju skaits 254 254 231 -9,1% 

t. sk. bērni 59 61 74 +21% 

Bibliotēkas apmeklējums 3530 3435 3192 -7% 

t. sk. bērni 1170 1195 1369 +15% 

Virtuālais apmeklējums 592 597 570 -5% 

Izsniegums kopā 4215 4416 4503 +2% 

t. sk. grāmatas 1706 1906 2173 +14% 

t. sk. periodiskie 

izdevumi 

2508 2510 2329 -7% 

t. sk. bērniem 256 306 299 -2% 

t. sk. bērni līdz 18 g.*  24% 30% +6% 

Iedzīvotāju skaits 1480 1486 1423 -4% 

t. sk. bērni līdz 18 g  251 250 -0,4% 

  

Lietotāju skaits, apmeklējums un bibliotēkas izmantojums pārskata periodā salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu nav būtiski mainījies. 

 

Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām (īss situācijas 

raksturojums) – bibliotēka atrodas pirmajā stāvā, tā ir pieejama personām, kas pārvietojas ar 

ratiņkrēslu palīdzību. 

 

Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām – ņemot 

vērā, ka Mūrmuiža ir neliels ciemats un aktīvie iedzīvotāji, kuri apmeklē pasākumus ir vieni un tie paši 

gan bibliotēkai, gan Mūrmuižas Tautas universitātei, īpaši vēl tāpēc, ka Mūrmuižas Tautas 

universitātes vadība ir nodota Mūrmuižas bibliotēkas-informācijas centram, visi tematiskie pasākumi 

tiek veidoti bibliotēkas paspārnē. Katru pavasari ir bijusi nodarbība tomātu audzētājiem, vēsturei un 
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kultūras vēsturei pievēršamies visu gadu. Bibliotēkas telpās reizi nedēļā sapulcējas folkloras kopa 

“Stutes”, un izdzied aktuālās gadskārtu dziesmas. 

 

Uzziņu un informācijas darbs 

Bibliotēkā uzziņu informācijas darbs notiek, katru dienu apkalpojot lietotājus. Uzziņu darbā 

izmanto bibliotēkas krājumu, elektroniskos katalogus, internetu, tematiskās mapes. Uzziņu un 

informācijas darbs ir ikdienas darba forma, jo gandrīz katrs, kas ienāk bibliotēkā izmanto bibliotekāra 

pakalpojumus informācijas ieguvei reizēm pat elementāros jautājumos. Lauku bibliotēkā apmeklētāju 

jautājumi ir mazāk par bibliotekārām tēmām, vairāk skar informāciju tehnoloģijas un to lietošanu. 

Apmācības darbam ar datoru un internetu notiek individuāli darba procesā. Tiek izmantotas 

vietnes mans.lattelecom.lv (rēķinu printēšana), internetbanku pakalpojumi (rēķinu maksāšana, 

reģistrēšanās drošiem pirkumiem internetā u.c.), www.octa.lv (automašīnas apdrošināšana) 

www.latvija.lv (nekustamā īpašuma nodokļa nomaksa, dzīvesvietes deklarēšana), www.eds.vid.gov.lv 

(deklarāciju iesniegšana) 

 

Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem – iedzīvotājiem ir pieejama visa internetā atrodamā informācija, ko vajadzības gadījumā 

palīdz atrast un izprast bibliotekārs.  

Bibliotēkā pieejami Beverīnas novada pašvaldības informatīvie izdevumi, pēc pieprasījuma tiek 

sniegta uzziņas un sameklēta informācija par pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju 

sniegtajiem pakalpojumiem, darba laikiem, kontakti u.c. lietotājus interesējoša informācija. 

 

Elektroniskais katalogs kā pakalpojums – bibliotēka visus lietotāju apkalpošanas procesus 

veic BIS “Alise”, daļa lietotāju veic izdevumu pasūtīšanu, rezervēšanu un lasīšanas termiņa 

pagarināšanu. 

Tabula “Iekšzemes un starptautiskie SBA rādītāji” 

SBA 2017 

No citām Latvijas bibliotēkām 

saņemto dokumentu skaits 

6 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 

nosūtīto dokumentu skaits 

10 
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Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

Bibliotekārs ar apmeklētājiem visu laiku ir tiešā kontaktā, tādēļ, ja rodas kāda aktuāla vajadzība 

ko jaunu ieviest, tad tas tiek uzreiz izdarīts. Tādā veidā ir noskaidrotas intereses par jauno grāmatu 

iegādi, preses pasūtīšanu u.c. lietām. 

 

Krājums 

Komplektējot bibliotēkas krājumu, tiek ievēroti likumi un MK noteikumi, kas tieši vai 

pastarpināti nosaka bibliotēkas krājumu veidošanas procesus un ar to saistītus procesus. Grāmatu 

iepirkumam atvēlēto naudu cenšamies vienmērīgi sadalīt starp uzziņu literatūru, daiļliteratūras 

dažādiem žanriem, kā arī īpaša vērība tiek veltīta bērnu grāmatu iepirkšanai. 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2017 

Pašvaldības finansējums 

krājuma komplektēšanai 

2995 

t. sk. grāmatām 1998 

t. sk. bērnu grāmatām 262 

t. sk. periodiskajiem 

izdevumiem 

997 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz. pašvaldībā 

2 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

2995 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2017 

Jaunieguvumi kopā 836 

t. sk. grāmatas 228 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 39 

t. sk. bērniem 40 

Izslēgtie dokumenti 640 

Krājuma kopskaits 7079 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,3 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 

3,8 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2017 
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Letonika 35 skatījumi 

25 sesijas 

News 45 

 

Darbs ar parādniekiem – reizi ceturksnī tiek veikti telefona zvani un rakstītas e-pasta vēstules. 

Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Beverīnas novada Kauguru pagastā ir divas bibliotēkas, kas katra atrodas savā ciematā, kurus 

šķir apmēram 3 km. Kauguru pagasta 1.bibliotēka ir ciemā, kur ir arī pamatskola, tāpēc visas ar bērnu 

lasīšanu saistītās darbības uzņemas šī bibliotēka. Mūrmuižā savukārt atrodas pirmsskolas izglītības 

iestāde, tādēļ Mūrmuižas BIC veic darbu ar pirmsskolas bērniem un sadarbojas ar PII “Pasaciņa”. Šī 

sadarbība notiek jau vairākus gadus, un ir veiksmīga. 

Šajā gadā par 21% ir pieaudzis bērnu un jauniešu skaits, kas ir Mūrmuižas bibliotēkas lietotāji. 

Arī apmeklējumu skaits bērniem un jauniešiem pieaudzis par 15%. Grāmatu izsniegumu skaits 

bērniem un jauniešiem krities par 2%, bet tas varētu būt saistīts ar to, ka bieži grāmatas saviem 

bērniem ņem vecāki un reģistrē uz sava vārda.  

No pašvaldības finansētā grāmatu iepirkuma bērnu literatūra ir 17%. Šajos 17% grāmatu ietilpst 

tikai tās grāmatas, kas attiecas uz maziem bērniem (B un J). Jauniešu (līdz 18 gadu vecumam) 

interesējošā literatūra nav uzskaitīta atsevišķi no pārējā grāmatu kopskaita, tātad, procentuālā attiecība, 

pieskaitot jaunatnes literatūru, pieaug par labu tieši bērnu un jaunatnes literatūrai. Bērni un jaunieši 

līdz 18 gadiem sastāda 32% no Mūrmuižas bibliotēkas lietotāju kopskaita. Tas nozīmē, ka Mūrmuižas 

bibliotēka iepērk proporcionāli atbilstošu bērnu literatūras klāstu saviem lasītājiem.    

Ņemot vērā, ka Mūrmuižā ir pirmsskolas izglītības iestāde, ar kuru bibliotēkai ir cieša sadarbība, 

vairāk tiek uzmanība pievērsta pirmsskolas vecuma bērnu literatūras iegādei, lai gan pamazām tiek 

atjaunots un papildināts arī vecāku bērnu literatūras klāsts.  

Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām vecuma 

grupām – bērnu vajadzības pēc bibliotekāra palīdzības parasti sākas tikai tad, kad tiem izglītības 

iestādē ir jāpilda kāds patstāvīgs darbs. Šajā gadījumā arī sākas sadarbība ar bibliotekāru gan meklējot 

vajadzīgo internetā, gan, atsevišķos gadījumos, drukātajā literatūrā. Tas ir individuāls darbs ar katru, 

kurš izrāda kādu vajadzību pēc konsultācijas vai apmācības. 

 

Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 
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Ņemot vērā, ka ar Bērnu Žūriju nodarbojas Kauguru pagasta bibliotēka, Mūrmuižas BIC 

lasīšanas veicināšanas pasākumi ir vērsti uz pavisam maziem bērniem – tiem, kuri vēl tikai mācās lasīt. 

Šajā periodā svarīgi veidot pozitīvu attieksmi pret bibliotēku – bērnam ir jāveicina vēlēšanās ienākt 

bibliotēkā un tur pavadīt laiku. To mēs darām kopā ar PII “Pasaciņa” audzinātājām. 

 

Novadpētniecība 

Pārskata periodā ir iesākts darbs bibliotēkā esošo novadpētniecības informāciju apkopot datorā. 

Bibliotēkā tiek uzglabāti visi Kauguru pagasta informatīvie izdevumi „Kauguru pagasta padomes 

vēstis” un Beverīnas novada pašvaldības informatīvie izdevuma „Beverīnas Vēstis” numuri.  

Bibliotēkā ik gadu tiek uzkrāti un apkopoti novadpētniecības materiāli par dažādiem ar Kauguru 

pagastu saistītiem tematiem. Tiek fiksētas ziņas par Kauguru pagastu un tā iedzīvotājiem, vākti 

vēsturiskie materiāli, kas tiek kārtoti tematiskajās mapēs. Sadarbībā ar Kauguru pagasta attīstības 

biedrību tika digitalizētas dokumentālas filmas par kolhoza “Kaugurieši” sadzīvi, kas pieejamas 

Mūrmuižas bibliotēkā. Pārskata periodā esam iegādājušies kompaktdiskos saglabātas Kauguru pagasta 

teritorijas senās kartes (17.-18.gadsimts) no Latvijas Arhīva krājumiem. 

 

Publicitāte 

Regulāri par Beverīnas novada bibliotēkām tiek publicēta informācija Beverīnas novada 

pašvaldības mājaslapā – www.beverinasnovads.lv un informatīvajā izdevumā „Beverīnas Vēstis”. 

Informācija par bibliotēkas darba laikiem ir novietota pie bibliotēkas ārdurvīm. Informācija par 

pieejamiem pakalpojumiem ir redzama pie datoriem. Informācija par bibliotēku katru gadu tiek 

atjaunota arī datu bāzē www.kulturaskarte.lv . 

 

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Mūrmuižas bibliotēka-informācijas centrs pasūtīja un ieguva amatnieka darinātu koka uzrakstu 

“BIBLIOTĒKA”, kas Mūrmuižas apmeklētājiem nekļūdīgi norādīs bibliotēkas atrašanās vietu. 

Sadarbībā ar LNB Atbalsta biedrību dalība projektā ar Latvijas simtgades zīmi – ceļojošā izstāde 

"Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai", kur Mūrmuižas bibliotēka ir viena no 12 projektā 

iekļuvušajām bibliotēkām.  

Tradicionālie pasākumi kas notiek katru gadu – Dzejas dienas kopā ar Kauguru pagasta 

bibliotēku. 2017.gadā viesojās dzejniece Agnese Rutkēviča. Ziemassvētku pasākums ar eglītes 
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iedegšanu, dziesmām un rotaļām, Lāčplēša dienas svecīšu vakara organizēšana Mūrmuižā. Sadarbība 

ar Mūrmuižas Tautas universitāti un kultūrizglītojošie pasākumi tās ietvarā. 

 

Sadarbības tīkla raksturojums 

Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām – sadarbība bibliotēku jautājumos 

notiek ar visām Beverīnas novada bibliotēkām, kultūras jautājumos – ar novada kultūras un izglītības 

iestādēm. Visciešākā sadarbība ir ar PII „ Pasaciņa”, izveidojot kopīgi ar audzinātājiem veselu darbību 

ciklu, lai veicinātu bērnus iepazīties un iemācītu viņus regulāri apmeklēt bibliotēku, lai tajā meklētu un 

atrastu katru interesējošu grāmatu. 

Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes – šobrīd 

galvenokārt sadarbojamies ar Valmieras integrēto bibliotēku un bijušā Valmieras rajona bibliotēkām, 

bet jo īpaši ar sava novada bibliotēkām. Valmieras bibliotēka nodrošina apkārtnes publiskās 

bibliotēkas ar metodisko palīdzību, savukārt ar blakus esošo Kauguru pagasta bibliotēku kopīgi 

organizējam dzejas dienu pasākumus. 

Jau pieminētā sadarbība ar LNB Atbalsta biedrību dalība projektā ar Latvijas simtgades zīmi – 

ceļojošā izstāde "Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai", kur Mūrmuižas bibliotēka ir viena no 12 

projektā iekļuvušajām bibliotēkām.   

 

5.6.4. Trikātas bibliotēka 

Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

Bibliotēka ir kultūras un infomācijas iestāde, kur tā lietotājiem ir pieejamas visa veida zināšanas 

un informācija. Visas vecuma grupas bibliotēkā var atrast savām interesēm atbilstošu materiālus tās 

krājumos un pakalpojumu klāstā. Bibliotēka piedāvā plašas iespējas iedzīvotāju pašizglītībai, brīvajam 

laikam un izklaidei. 

Finansiālais nodrošinājums 

Bibliotēkas finansējums pilnībā nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un ir attīstību 

veicinošs. 2017.gadā par pašvaldības līdzekļiem iegādātas 233 grāmatas par 2000 EUR Bibliotēkā 

pieejami 4 nosaukuma avīzes un 30 nosaukuma žurnāli. Dāvinājumos saņemtas 18 grāmatas par 

111.10 EUR. Finansējums grāmatām un presei pagaidām ir nemainīgs. Var uzskatīt, ka pagasta 
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bibliotēkas presei atvē1ētie 1000 EUR, ir ļoti daudz, bet pozitīvi var novērtēt to, kā 2000 EUR ir 

novirzīti jaunu grāmatu iegādei novada nelielai bibliotēkai. 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 
 

 2017 
Izdevumi kopā (EUR) 18290 
Darbinieku atalgojums (bruto) 8247 
Krājuma komplektēšana 2998 

 

2017.gadā finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai, salīdzinot ar 2016. gadu, nav mainījušies. 

Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Bibliotēkā 2017.gadā ir veikti siltuma uzlabošanas darbi – visi vecie radiatori nomainīti ar 

jauniem. Tagad ir siltāk un mājīgāk nekā iepriekš. Bibliotēka ir pietiekami nodrošināta ar datoriem un 

multifunkcionālajām iekārtām. Bērnu stūrītim iegādāts galds ar 4 krēsliem.  

Personāls 

Bibliotēkā viens darbinieks ar vidējo speciālo bibliotekāro izglītību. Papildus tiešajiem 

pienākumiem bibliotēkas vadītāja pilda valsts un pašvaldību vienotā klienta apkalpošanas centra 

(VPVKAC) speciālistes pienākumus. 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

 

N.p.k Norises 

laiks/Norises 

vieta/Organizētājs 

 
Pasākuma nosaukums, galvenās tēmas 

 
Stundu 

skaits 
1.  

18.10.2017. 

Cēsis 

Cēsu Centrālā 

bibliotēka 

 

Apliecinājums, 

Nr.334/2017. 

Vidzemes novadu bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 16. 

konference „Pedagoģiskās pieejas kompetenču attīstībai 

bibliotēkā”  

 Medijpratibas nodarbības bibliotēkā. 

 Marijas Montesori pedagoģijas metodes 

pielietošana bibliotēkās. 

 Bibliotēkas resursu izmantošana darbā ar bērniem. 

 Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības metodika. 

 

8  

 

2. 
 

24.11.2017. 

Valmiera 

. Valmieras 

bibliotēka 

 

Seminārs pašvaldību publisko un izglītības iestāžu 

bibl.darbiniekiem  

Izbraukuma seminārs pašvaldību publ.bibl.darbiniekiem 

Pieredzes apmaiņas brauciens pašv.publ.bibl.darbiniekiem 

Mācību seminārs pašv.publ.bibl.darbiniekiem 

 Bērnu vecumposmu attīstība un uzvedības noteikumu 

 

 

 

 

 

2  
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Apliecinājums, 

Nr.25/2017.  

ieviešanas un uzturēšanas padomi bibliotēkā 

 Lasīšanas veicināšana skolās 

 Kanisterapija – viens no veidiem, kā piesaistīt 

bērnus bibliotēkai, radot interesi par grāmatu 

 Digitālais vienotais tirgus. Igaunijas nacionālais 

muzejs 

 E-grāmatas: virtuālais pieskāriens 

 Cilvēktiesības, laba pārvaldība un ieskats 

tiesībsarga darbā 

 Bibliotekārā darba pieredze Grobiņas pilsētas 

bibliotēkā, Liepājas Bērnu bibliotēkā „Vecliepājas 

rūķis”, bibliotēkā „Libris” 

 Jaunākās nozīmīgākās latviešu valodā izdotās 

grāmatas 

 Grafiskā dizaina tiešsaistes platformas canva.com 

piedāvātās iespējas 

 Noderīgi Google pakalpojumi ikdienas darbā 

 Profesionālās novērtēšanas eksāmens 

 Rakstniece I.Bauere par Latvijas Kultūras kanona 

vērtībām un savu daiļradi 

 BIS Alise stunda 

1  

 

1  

4 

2 

 

1 

 

3 

2 

 

2.5 

2.5 

1.5 

 

2 

2 

3. 21.12.2017. 

Rīga 

Hansa Training  

Apliecība, Nr. 1-

13-24-2017/HT/36.  

 

Mācību kurss „Efektīva komunikācija ar klientu”. 

 

4 

 

Apmeklēti pasākumi, kas veicinājuši profesionālo izaugsmi – V. Meldera lekcija “Komunikācija 

– Es gribēju, kā labāk, sanāca, kā vienmēr” (Kauguri, 21.marts.). Beverīnas novada pašvaldības 

darbinieku sadraudzības pasākums ar Kandavas Kultūras un tūrisma pārvaldes darbiniekiem. 

(29.septembrī). 

 

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamības 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 

  

2016 

 

2017 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 323 315 --2,5 % 

t. sk. bērni 68 88  +29% 

Fiziskais apmeklējums 4246 4037  -5% 

t. sk. bērni 748 533 -28% 

Virtuālais apmeklējums 615 690 +12% 
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Izsniegums kopā 7138 7183 +0,6% 

t. sk. grāmatas 1683 1775  +5.5% 

t. sk. periodiskie izdevumi 5455 5407  -0.9% 

t. sk. bērniem 339 252 -26% 

Lietotāji % no iedz. skaita 

apkalpes zonā 

35 34 -3% 

Iedzīvotāju skaits 932 933 +0,1% 

 

Lasītāju skaits mazliet samazinājies – 8. Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem palielinājies. 

Izsniegums B un J samazinājies. Bērni un jaunieši nāk uz bibliotēku vienkārši lai pavadītu brīvo laiku, 

lai satiktos un komunicētu ar saviem vienaudžiem. Mazāk lasa grāmatas. 

Uzziņas sniegtas gan pa telefonu, gan ar e-pasta starpniecību, gan tiekoties ar lietotājiem 

bibliotēkā. Iespēju robežās nosūtītas e-uzziņas. Aktīvākais uzziņu darbs veikts ar skolēniem un 

studentiem zinātniski pētniecisko darbu izstrādē. Atskaites periodā darbam ar datoru apmācīti vairāki 

bibliotēkas apmeklētāji – pensionāri, ņemot vērā viņu interesējošos jautājumus – darbs ar 

internetbanku, informācijas meklēšana internetā. Visbiežāk nākas sniegt konsultācijas un palīdzību 

sekojošos gadījumos: 

 rezervējot aviobiļetes un reģistrējoties lidojumam Online režīmā; 

 dokumentu skenēšanā un tālāk nosūtīšanā, izmantojot elektronisko pastu; 

 teksta dokumentu rakstīšanā, labošanā, noformēšanā, izdrukā; 

 CV rakstīšanā, izdrukāšanā un/vai nosūtīšanā elektroniskā formātā; 

 izdrukājot rēķinus no apmeklētāju e-pasta u.c. portāliem; 

 darbā ar klientu internetbanku. Viens no bibliotēkas stratēģiskiem mērķiem - attīstīt 

bibliotēku par vietu informācijpratības un e-prasmju attīstībai un mūžizglītībai, atbalstīt 

un nodrošināt iespēju pilnveidot vietējo iedzīvotāju zināšanas un prasmes. 

Bibliotēkas apmeklētājiem pieejams Beverīnas pašvaldības informatīvais izdevums “Beverīnas 

Vēstis”, kas iznāk reizi mēnesī un informē par visiem Beverīnas novada domē pieņemtajiem 

lēmumiem, saistošajiem noteikumiem, nevalstisko organizāciju aktualitātēm, kultūras un 

sabiedriskajiem notikumiem novadā. Bibliotēkas lasītājiem pieejami jaunāko iegādāto grāmatu 

saraksti: 

Tabula “SBA rādītāji” 
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SBA 2017 
No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

19 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

8 

 

Krājums 

Galvenais mērķis – veidot universālu, aktuālu, dažādiem vecumiem un izglītības līmeņiem 

atbilstošu, dažādu nozaru, valodu, veidu resursu krājumu, kas atbilstu galvenajiem virzieniem – 

informācija, izglītība, izaugsme, izklaide. 

Bibliotēkas krājumā uz 2017.gada 31.decembri ir 6255 vienības, no tām – 5698 grāmatas, 538 

seriālizdevumi, 8 audiovizuālie, 7 elektroniskie, 4 nošizdevumi. Bibliotēkai grāmatu iegādei no 

pašvaldības budžeta 2017.gadā tika piešķirti 2000 EUR, presei 998 EUR. Bibliotēkā 2017.gadā 

ienākušas 250 jaunas grāmatas. No tām 233 iegādātas no pašvaldības budžeta. Grāmatas tiek 

komplektētas atbilstoši lasītāju interesēm un vajadzībām. Regulāri tiek komplektēta uzziņu literatūra.  

No daiļliteratūras prioritāte oriģinālliteratūrai. 

Rekataloģizācija pabeigta un visas grāmatas 100% ievadītas e-kopkatalogā. Pārskata periodā 

bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta. 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 
 

 2017 
Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

2998 

t. sk. grāmatām 2000 
t. sk. bērnu grāmatām 210 
t.sk. periodiskajiem izdevumiem 998 
Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

pašvaldībā 

3.21 

Finansējums krājumam komplektēšanai 

kopā 

2998 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 
 

 2017 
Jaunieguvumi kopā 251 
t.sk. grāmatas 250 
t. sk. latviešu daiļliteratūra 66 
t. sk. bērniem 33 
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Izslēgtie dokumenti 930 

Krājuma kopskaits 6255 
Grāmatu krājuma apgrozība 0.3 

Periodisko izdevumu apgrozība 10 

 

Bibliotēkā ir pieejamas divas datubāzes-Letonika (www.letonika.lv) un Lursoft laikrakstu 

bibliotēka (www.news.lv) 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 
 

Dabubāze 2017 

Letonika 10 

News 14 

 

Par datubāzēm informējam bibliotēkas lietotājus mutiski, gan informatīvajos materiālos. 

 

 

Darbs ar bērniem un jauniešiem 

2017.gadā no 315 lietotāju kopskaita 88 ir bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam. Salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, skaits ir pieaudzis, bet grāmatu izsniegums samazinājies. Bērni bibliotēkā parsvarā 

nāk pavadīt brīvo laiku un spēlēt spēles. Ikdienas darbs pakārtots, lai bērniem un jauniešiem gribētos 

nākt uz bibliotēku, lai viņi vairāk iemīlētu grāmatu. Jau septīto gadu piedalāmies „Bērnu žūrijā”. 

Ekspertu tikšanās parasti organizējam pirms žūrijas sākšanās un pēc grāmatu izlasīšanas. Diemžēl ļoti 

aktīvo ekspertu skaits ar katru gadu samazinās. Ir jāmeklē jaunas idejas darbā ar bērniem. Reizi mēnesī 

bibliotēkā ir tematiska izstāde, domāta tieši jauniešu auditorijai.   

Komplektējot grāmatu fondu jaunākajai bibliotēkas auditorijai vienmēr iepriekš izpētam viņu 

intereses un cenšamies uzzināt viņu viedokli. Krājums papildināts ar interesantām un populārām 

daiļliteratūras grāmatām, dažādām interesantām uzziņu grāmatām un enciklopēdijām. Nākamajā gadā 

ieplānots iekārtot atsevišķu telpu tieši bērniem un jauniešiem. 

 

Novadpētniecība 

Bibliotēka turpina darbu pie novadpētniecības resursu apzināšanas, apstrādes un 

sistematizēšanas; tematisko mapju papildināšanas un sistematizēšanas. Pieejamais novadpētniecības 

materiāls ir interesants bibliotēkas lietotājiem. Visi bibliotēkā apkopotie novadpētniecības materiāli ir 

pieejami ikvienam interesentam. 

http://www.letonika.lv/
http://www.news.lv/
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Tiek papildinātas tematiskās mapes. Izveidota jauna tematiska mape par barikādēm. Plašs 

novadpētniecības materiāls par Trikātu pieejam mājas lapā www.trikatasvesture.lv. Tika apmeklēts 

Valmieras muzejā organizētais seminārs „Novadpētnieku  mācības”, kas notika 2017.gada 4.oktobrī. 

 

Projekti 

Tabula “Projektu apkopojums” 
 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss kopsavilkums) Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

„Bērnu žūrija” LNB  Lasīšanas veicināšanas programma. 

Iegūts – grāmatas, balvas (aproces) 

Atbalstīts 

 

Publicitāte 

Bibliotēkas tēla veidošanai, publicitātei, sabiedrības informēšanai par bibliotēkas funkcijām, 

pakalpojumiem tiek izmantoti gan sociālie tīkli, gan Beverīnas novada pašvaldības 

mājaslapa www.beverinasnovads.lv, gan tiek izvietota rakstiska informācija pie ziņojuma dēļa, arī 

Ziemeļvidzemes laikrakstā ,,Liesma” tiek publicēta informācija par pasākumiem. 

Sadarbības tīkla raksturojums 

Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām ļoti laba. Kā katru gadu tā arī aizvadītajā 

gadā sadarbība bibliotekārajos un BIS Alise jautājumos ir izveidojusies ar Valmieras bibliotēku –

sazināmies gan elektroniski, gan telefoniski, gan apmeklējam tās rīkotos seminārus, 

 Valmieras reģiona pašvaldību publisko bibliotēku darbinieki piedalījās pieredzes apmaiņas 

braucienā uz Liepājas puses bibliotēkām, kas deva lielisku iespēju salīdzināt publiskās bibliotēkas, 

dalīties pieredzē ar kolēģiem un smelties idejas un ierosmi turpmākajam darbam. Ļoti laba sadarbība 

ar pārējām Beverīnas novada bibliotēkām.  

Sadarbojoties ar Beverīnas novada Sociālo dienestu, jau trešo gadu pēc kārtas tiek organizēta 

Trikātas pagasta senioru ekskursija. 

  

http://www.trikatasvesture.lv/
http://www.beverinasnovads.lv/
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6. Darbs ar jaunatni 
 

Jauniešu mērķis ir veicināt pašvaldības jauniešu iniciatīvas, viņu līdzdalību lēmumu pieņemšanā 

un sabiedriskajā dzīvē. Īstenotu un piedalītos vietējā, valsts un starptautiska mēroga pasākumos, 

projektos un programmās jaunatnes jomā.  

2017.gadā pašvaldība turpināja programmu jauniešu vasaras nodarbinātībai, kurā pašvaldība 

nodarbināja 30 jauniešus no 13 līdz 20 gadiem. Pirmo reizi pašvaldība piedalījās Nodarbinātības valsts 

aģentūras (NVA) filiāles rīkotajā projektā “Skolēnu nodarbinātības pasākuma īstenošanai”. Šajā 

programmā tika nodarbināti 27 jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Katram jaunietim bija iespēja 

strādāt divu nedēļu garu periodu.  

2017.gadā darbam ar jaunatni pašvaldība noslēdza deleģējuma līgumu ar biedrību “Labāka 

rītdiena”. 
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7. Saimniecības daļas 

7.1. Brenguļu pagasta saimnienības daļa 

Teritorijas sakopšanas darbu veikšanai tika iegādāts Husgvarna traktors raiders ar pļāvēju-

smalcinātāju un rotējošā birste celiņu uzkopšanai. Lai nodrošinātu nepārtrauktu komunikāciju darbību 

elektrotīklu bojājumu gadījumā, tika iegādāts 15 kw strāvas ģenerators. 

Brenguļu sākumskolā veikts kosmētiskais remonts vienā mācību klasē un palīgtelpā, pie skolas 

izbūvēta gājēju pāreja ar apgaismojumu un celiņš līdz sporta un kultūras centra “Kaimiņi” ēkai. Pie šīs 

ēkas fasādes tika uzstādīta Led apgaismojuma armatūra. Kultūras nama zālē tika nomainītas 

elektrosadales un noslīpēta skatuves grīda. Izglītības iestādes virtuvē tika uzstādīta kartupeļu mizojamā 

mašīna. 

Cempu ciematā tika veikta ūdensvada tīkla Jaunvāles pamatskola-Vārpiņas oderēšana, ievelkot 

polietilēna cauruli esošā metāla caurulē, lai uzlabotu ūdens kvalitāti, tika pacelti kontrolaku vāki ceļa 

seguma līmenī un izbūvēts jauns ūdensvada pieslēgums apbūves zemes gabaliem “Skaras” un 

“Svīres”. Apsaimniekošanā tika pārņemta 18 dzīvokļu māja “Lazdas” un uzsākta centrālās apkures 

ierīkošana šajā ēkā. Tika veikts remonts ielu apgaismojumam. Autoceļam Cempi-Ķerves tika veikta 

asfaltbetona salaiduma šuves aizpildīšana ar bitumena mastiku. 

Autoceļiem visa Brenguļu pagasta teritorijā tika veikta ceļmalu un grāvju pļaušana, koku un 

krūmu izzāģēšana, kas traucē satiksmei un uzturēšanas darbu veikšanai. Autoceļiem Brenguļu skola-

Gaujaslāči, Staišas-Ķīši-Tīles, Cempi-Saule-Staišas posmā Saule-Staišas tika veikta grāvju 

atjaunošana. Atsevišķos posmos tika atjaunota ceļa seguma virskārta, uzberot grants maisījumu. 

Brenguļu centrā tika izbūvēta autobusa pietura ar gājēju celiņiem. Ar Eiropas Savienības finansējuma 

atbalstu tiek veikts ceļa remontdarbi autoceļam Amsiņi-Ķīši. 

7.2. Kauguru pagasta saimniecības daļa 

2017.gadā Kauguru pagasta saimniecības daļa pavasara mēnešos uzsāka Mūrmuižas estrādes 

labiekārtošanas darbus, kuri tika pabeigti pirms “Auto-Moto-Velo” pasākuma. Citos remonta darbos 

tika nomainīti logi ēkā “Mūri-2”, atjaunots jumta segums bijušajā centra katlu mājā, remontēta krāsns 

“Kļavas-12”, kā arī remontēta Mūrmuižas daudzdzīvokļu mājas “Sapas” siena. 2017.gadā Mūrmuižas 

centrā tika uzlikts bruģis gājēju celiņam 100 metru garumā. Mūrmuižas ciemā tika nomainīts posms 

siltuma trasei 100 metru garumā. 
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Kauguru ciema santehniskajos darbos tika izmantots ārējais pakalpojums, lai esošajā 600 metru 

garumā un 100 mm platā caurulē ierīkotu mazāka diametra polietilēna ūdensvadu. Kauguru kapos tika 

izzāģēti bīstamie koki un zari gan Kauguru kapos, gan Līču ciemā.  

Zem Mūrmuižas jaunās estrādes bruģa seguma 114 m
2
 platībā tika ierīkota savākšanas drenāžas 

caurule 50 m garumā. Šie būvniecības darbi ritēja no 2017.gada sākuma līdz beigām. Ceļa darbos tika 

sniegts atbalsts ekskavatoru tehnikas operatoriem, piegādājot degvielu un rezerves daļas. Lai sakārtotu 

pašvaldības ceļus un izpildītu paredzēto programmu pēc plāna, saimniecības daļa uzstādīja 10 

caurtekas dažādos atjaunotajos ceļa posmos.  

Tika uzsākta latvāņu platību likvidēšana pēc integrētās metodes “Kadiķos-2”, kura tiek turpināta 

arī 2018.gadā. Bērnu un jauniešu vasaras nodarbinātības programmā tika īstenoti sekojoši darbi – 

sakopta pašvaldības teritorija, laukumi, trotuāri, ūdens tilpnes un telpas. Tika notīrītas un pārkrāsotas 

margas trīs tiltiem. Daļa bērnu un jauniešu tika aptaujāti ar anketas intervijas metodi. 

2017.gadā notika sadarbība ar Beverīnas novada Sociālo dienestu, lai organizētu personu 

nodarbinātību saistībā ar bezdarbniekiem, pabalstiem un probācijas dienestu klientiem. Pārsvarā šīs 

personas tika iesaistītas teritorijas sakopšanas darbos.  

2017.gada sākumā tika iegādāts lietots VW-Transporter maz-kravas autotransports, kurš tiek 

izmantots Kauguru saimniecības daļas ikdienas darbiem. 

7.3. Trikātas pagasta saimniecības daļa 

 

2017.gadā pašvaldības īpašumā “Dedumieši”, Trikātas pagastā, notika ēkas ārējās sienas 

siltināšana. Šajā gadā tika uzsākta ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcija, ūdens ņemšanas vietas 

pārbūve, atdzelžošanas sistēmas ierīkošana un ūdens patēriņas uzskaites digitalizācija Ūdriņu ciemā. 

Lai sakārtotu Trikātas pilsdrupu estrādi, tika veikts bojātās estrādes skatuves daļas remonts un 

estrādes grīdas pārbūve. Trikātas kultūras namā tika nomainīta skatuves grīda, kā arī veikts sienu un 

griestu remonts, bet Trikātas bērnudārza izbūvēja sētu spēļu un atpūtas vietai. Trikātas kapos tika 

veikts remonts un uzlabota mūra sēta. Remontu veica Trikāts kultūras nama doktorāta koplietošanas 

telpās, pašvaldības īpašuma dzīvoklī “Lazdukalni” nr.9, kā arī remontu un telpu optimizāciju saieta 

namā “Depo”. 
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Tika veikta pagasta pārvaldījumā esošo ceļu uzturēšana, ceļmalu kopšana, grāvjus atbrīvošana no 

krūmiem un kokiem, arī ceļu virsmas uzlabošana un grāvjus rakšna vairākos posmos – Jēņu ceļš, 

Tālava-Višķi, Vienības-Barīsi, Trikāta-Kačori. 

2017.gadā Trikātas pagasta saimniecības daļa veica arī dažādus ikdienas darbus, kas saistīti ar 

pļaušanu, mazākiem remontiem un apkārtējās vides uzlabojumiem. Saimniecības daļas aktīvi iesaistās 

pagasta un novada pasākumu organizēšanā un vadīšanā. Ikdienas darbs notiek ar ūdens apgādi, 

kanalizācijas sistēmām un elektrības uzlabojumiem. 
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8. Beverīnas novada izglītības iestāžu darbības rezultāti 2017.gadā 

8.1. Kauguru pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” 

 

Tabula “Iestādes finansējums” 

Rādītāja nosaukums Summa, EUR 

Iestādes kopējais finansējums 226864.00 

t.sk. no valsts budžeta: 20362.00 

mērķdotācijas bērnu no 5 gadu vecuma apmācībā 

nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

19889.00 

no pašvaldības budžeta 191914.00 

vecāku iemaksa 14588.00 

 

Tabula “Bērnu skaita sadalījums pa pirmsskolas 

izglītības programmām: 2017.gada 2.janvārī” 

Programma

s kods 

Programmas 

nosaukums 

Bērnu skaits 

vecumā līdz 5 

gadiem 

Bērnu skaits 

vecumā no 5 

gadiem 

Grupu 

skaits 

Bērnu 

skaits 

01011111 Pirmsskolas izglītības 

programma 
51 

28 5 78 

 

Tabula “Bērnu skaita sadalījums pa pirmsskolas 

izglītības programmām: 2017.gada 1.septembrī” 

Programma

s kods 

Programmas 

nosaukums 

Bērnu skaits 

vecumā līdz 5 

gadiem 

Bērnu skaits 

vecumā no 5 

gadiem 

Grupu 

skaits 

Bērnu 

skaits 

01011111 Pirmsskolas izglītības 

programma 
47 31 

5 78 

01015611 Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar 

1 0 0 1 
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jauktiem attīstības 

traucējumiem 

Bērnu skaits kopā 48 31 5 79 

 

Tabula “Bērnu skaita sadalījums interešu izglītības programmās 

2017.gada 1.septembrī” 

Programmas 

kods 

Interešu izglītības programmas nosaukums Bērnu 

skaits 

AK060100 Folkloras kopa “Pasaciņa”  21 

AK030100 Vizuālās mākslas pulciņš “Pasaciņas zīmulis” 20 

 Bērnu skaits kopā 41 

 

2016./2017.mācību gadam izvirzītie uzdevumi: 

 Veicināt bērnu domāšanas procesu attīstību, meklējot kopsakarības, izzinot un atklājot 

apkārtējo pasauli atbilstoši vecumposmam; 

 Turpināt stiprināt izglītojamo valstiskās identitātes apziņu, kopjot tradīcijas un iesaistoties 

valstiski nozīmīgos notikumos; 

 Turpināt veidot bērnu izpratni par cilvēkdrošības jautājumiem, savstarpējo attiecību un 

tikumisko kultūru; 

 Turpināt īstenot iekļaujošās izglītības principus ikdienas darbības momentos. 

 

Tabula “2016./2017.mācību gada pasākumu plāns” 

Mēnesis Plānotais pasākums Laiks  

Janvāris  5-6 gadīgo audzēkņu Dalība Latvijas bankas monētu konkursā. 

Zīmējam naudu un iesniedzam skices 

06.01. 

“Skan kokles, skan stabulītes” - Valmieras mūzikas skolas 

audzēkņu – PII “Pasaciņa” absolventu koncerts 

09.01. 

“Es un Tu kopā uz sniega!” – sporta izpriecas Pasaules sniega 

dienā 

16.01. 
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“Pašu rokām darināts dizaina papīrs” - Ingas Rasas meistarklase 

PII “Pasaciņa” darbiniekiem 

18.01. 

25.01. 

“Veiksmes kupona izmantošanas stāsti” - Foto izstādes atklāšana 

par vecāku aktivitātēm grupās  

26.01. 

Februāris  “Krāsainā nedēļa” – krāsas tērpos, aksesuāros un darbiņos 13.02.-

17.02. 

“Krāsu virpulī” – rotaļu rīts 17.02. 

“Džimbas deviņu soļu drošības programma” – apmācību cikls par 

personīgo drošību 5gadīgiem audzēkņiem  

01.02.-

28.02. 

Vitamīnu dārziņš uz palodzes! – sējam, stādām, audzējam 

garšaugus 

01.02.-

28.02. 

Marts  “Cālis šķiļas Pasaciņā” – koncerts- konkurss dalībnieku atlasei 

Beverīnas novada mazo dziedātāju konkursam 

17.03. 

“Lielā diena atnākusi!” – svinam pavasara saulgriežus 20.03. 

“Pašu rokām darināts dizaina papīrs” – darbu iesniegšana 

Latvijas Zaļās jostas birojā Rīgā 

23.03. 

Aprīlis “Tas gaišais skolas nams!” – 6gadīgie audzēkņi un vecāki dodas 

uz Kauguru pamatskolu 

06.04. 

“Cālis-2017” – Beverīnas novada mazo vokālistu konkurss-

koncerts Trikātā 

07.04. 

“Dabai labu darīt” - dalība ZAAO otrreizējo materiālu vākšanas 

akcijā  

03.04.-

28.04. 

Maijs  “Baltā galdauta svētki”  – gatavojam kūku, klājam galdu, 

priecājamies! 

03.05. 

Folkloras kopa “Pasaciņa” PEPT programmas ietvaros folkloras 

svētkos Vecpiebalgā 

05.05. 

“Cilvēks vidē – 2017” - ZAAO projekta noslēguma pasākums 

Smiltenē 

10.05. 

“Nāc talkā!” – iestādes darbinieku un vecāku kopīga talka sporta 

laukuma labiekārtošanai 

13.05. 

Izlaidums 6gadīgajiem audzēkņiem 30.05. 

Septembris  Zinību diena  01.09. 
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“Vingro svaigā gaisā!” - rīta vingrošana Olimpiskajā dienā   22.09. 

Sporta svētki kopā ar ražas vīru Miķeli 29.09. 

Oktobris “Cik jauki būt kopā ar tevi!” – vecāki velk veiksmes kuponus 

kopīgai laika pavadīšanai grupās 

02.10- 

04.10. 

“Dabai labu darīt” - Sākam dalību akcijā -vācam makulatūru un 

izlietotās baterijas  

no 

02.10. 

Novembris “Latvijai par Latviju” – radošo darbu gatavošana izstādei 01.11.-

14.11. 

Mārtiņdiena – lielais rotaļnieks 10.11. 

“Latvijai par Latviju” – radošo darbu izstāde 14.11. 

“Sveicam Latviju dzimšanas dienā!” – svētku koncerts 17.11. 

Decembris  “Pasaciņā” piparkūku dienas – veidojam, dekorējam, cepam, 

garšojam 

05.12-

06.12. 

“Piparkūkas danco!” - ballīte ar piparkūku degustāciju 06.12. 

“Greznojam eglītes!” – bērni kopā ar vecākiem veido rotu un 

izgrezno grupas eglīti iestādes teritorijā 

11.12.-

16.12. 

“Ziemassvētki klāt!” – grupiņu svētki pie Ziemassvētku eglītes. 19.12.-

22.12. 

 

Paveiktais iestādes fiziskās vides sakārtošanā (veikto pasākumu apraksts): 

 Apkures sistēmas nomaiņa iestādes 1.stāva gaitenī un izglītības iestādes I stāva gaiteņa 

remonts; 

 4-gadīgo bērnu grupas guļamtelpas remonts; 

 2-gadīgo bērnu grupas guļamtelpas, garderobes radiatoru un apkures sistēmas nomaiņa; 

 Koda sistēmas ierīkošana iestādes parādes durvīm un 2-gadīgo bērnu grupas ārdurvīm; 

 Vingrošanas komplekta iegāde, uzstādīšana un gumijas seguma izveide sporta laukumā; 

 18 gultu un matraču iegāde 4-gadīgo grupas guļamtelpas iekārtošanai un 22 bērnu gultas veļas 

komplektu iegāde;  

 Žalūziju iegāde un uzstādīšana 4-gadīgo bērnu grupas guļamtelpas logiem un portatīvā datora 

iegāde pedagoģiskā personāla darbības nodrošināšanai. 
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8.2. Brenguļu sākumskola 

2017.gadā Brenguļu sākumskolā mācījās 32 izglītojamie, pirmsskolas izglītības grupās – 30 

audzēkņi. Izglītības iestādē strādā 6 pamatizglītības skolotāji (no tiem viena persona kā speciālais 

pedagogs), logopēds, 3 interešu izglītības pedagogi, 2, pirmsskolas izglītības skolotāji un tehniskais 

personāls 7 darbinieku sastāvā. 1.-4.klašu skolēniem izglītības iestāde ir atvērta no plkst. 7.30 līdz 

16.00. Pirmsskolas grupu “Knīpas un knauķi” (no 1,5 līdz 4 g.v) un “Kāpēcīši” (no 5 līdz 6 g.v.) 

audzēkņiem iestāde darba dienās ir atvērta no plkst. 7:30 līdz 18:00. Skolā tiek realizētas šādas 

programmas: 

 pamatizglītības 1.posma (1.-4.klase) programma 110 11111; 

 speciālā pamatizglītības 1.posma (1.-4.klase) izglītības programma; 

 izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 1101 5611; 

 pirmsskolas izglītības programma 0101 1111. 

 

Tabula “Interešu izglītība Brengulu sākumskolā” 

 Nosaukums Vecuma grupa Klase 

1. Tautisko deju kolektīvs, skolotāja L.Ozoliņa 5/6g.v.bērni 1.- 4.klase 

2. 
Ansamblis, muzicēšana ar ritma instrumentiem, 

skolotājs Aivars Cepītis. 

PII grupas 1.-4.klase 

3. 
Basketbola skola, treneris Sandis Bukšs, Sandis 

Amoliņš 

5/6g.v. bērnu grupa 1.-4.klase 

4. Sporta deju pulciņš, skolotājs Rihards Bergs 5/6 g.v. bērnu grupa 1.-4.klase 

 

Tabula “Brenguļu sākumskolas izglītojamo dalība Valmieras pilsētas  

un novadu mācību olimpiādēs.” 

Vārds, uzvārds Klase Mācību 

priekšmets 

Skolotāja Rezultāts 

Ralfs Imants 

Dumpis 

2. Matemātika un 

latviešu valoda 

Gunita Uzkalna 29 punkti 

Niks Balodis 4. Latviešu valoda Līga Ķirse 35 punkti 

 

Tabula “Brenguļu sākumskolas dalība Valmieras pilsētas 

un novadu tautisko deju skatē” 
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Interešu izglītības 

programma 

Vecuma grupa Skolotāja Rezultāts 

Tautiskās dejas 1.-4.klase Liana Ozoliņa 

Ivars Ozoliņš 

38,17 punkti 

II pakāpes diploms 

 

Tabula “Brenguļu sākumskolas sasniegumi Valsts pārbaudes darbos. 

Rezultāti kopprocentos: Latviešu valodā” 

Mācību gads Sasniegumi skolā Sasniegumi valstī 

2014./2015. 84,2% 78,0% 

2015./2016. 76,1% 74,2 % 

2016./2017. 79,61% 75,06% 

 

Tabula “Brenguļu sākumskolas sasniegumi Valsts pārbaudes darbos. 

Rezultāti kopprocentos: Matemātikā” 

Mācību gads Sasniegumi skolā Sasniegumi valstī 

2014./2015. 79,4% 76,0% 

2015./2016. 76,1% 72,0% 

2016./2017. 79,61% 74,36 

 

2017.gada novembrī Brenguļu sākumskolā norisinājās izglītības iestādes akreditācija. 

Akreditācijas komisija izvērtēja gan šīs izglītības iestādes mācību, gan audzināšanas darbu un 

akreditēja gan iestādi, gan tajā īstenotās mācību programmas uz sešiem gadiem. 

Trenera Sanda Bukša vadībā sākumskolas basketbola komanda aktīvi gatavojās „Kāruma” kausa 

izcīņā basketbolā. 1.-4.klašu deju kolektīvs Valmieras estrādē 2017.gada maijā piedalījās koncertā –

svētku uzvedumā “Nezināmā Valmiera”. Brenguļu sākumskola piedalījās sekojošos projektos – 

“Skolas piens”, “Skolas auglis”, Beverīnas novada pašvaldības “Veselas un veselīgas sabiedrības 

veidošana Beverīnas novadā”, kur izglītojamie kopā ar skolotājiem ir piedalījušies sekojošās 

aktivitātēs: 

 Veselīga uztura gatavošanas nodarbībās; 

 Novada pasākumā par veselīgu dzīves veidu; 

 Vingrošanas nodarbībās. 
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Eiropas Savienības fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 

ietvaros 1.-4. klašu izglītojamie reizi nedēļā nodarbībā “40 zinātkāras minūtes” apguva papildus 

zināšanas dabas zinībās. 

Brenguļu sākumskola piedalījās biedrības “Latvijas zaļā josta” organizētajā makulatūras 

vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”. Pēc visvairāk savāktā makulatūras daudzuma uz vienu izglītības 

iestādes audzēkni, Brenguļu sākumskola izcīnīja 2.vietu no visām 423 izglītības iestādēm Latvijā, kas 

piedalījās šajā konkursā. 2.klases skolniece Undīne Una, ar savāktajām 9,560 tonnas, bija viena no 

aktīvākajiem skolēniem valstī. 

Sākumskola iesaistījās Veselību veicinošas skolu tīklā un 2016.gada decembrī ieguvusi Veselību 

veicinošās skolas statusu. Šajā izglītības iestādē tika izveidota veselību veicinošās skolas padome, tās 

skolotāji piedalījās Veselību veicinošo skolu tīkla apmācībās un semināros. 

Brenguļu sākumskola saņēma jaunāko informāciju un materiālus par veselīga dzīvesveida 

veicināšanu. Sākumskolas skolēni ir noklausījušies ilustratīvu lekciju par personīgo higiēnu, saņēmuši 

zobu higiēnista pakalpojumus, piedalījušies olimpiskajā dienā un “Pasaules sniega dienā”, bet 4.klašu 

izglītojamie trenera vadībā apguva peldēt prasmi Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas peldbaseinā. 

Izglītības iestādē tika organizēta “Atvērto durvju diena”, kurā aicinājām vecākus būt ne tikai 

vērotājiem, bet arī stundu/nodarbību organizētājiem. 

Vecāki bija iniciatori kopīgajam koncerta priekšnesumam Ziemassvētkos un bieži viesi skolā, lai 

iepazīstinātu izglītojamos ar savām profesijām. Piemēram, 3.klases skolnieces tēvs stāstīja par 

elektriķa profesiju, pirmsskolas audzēkņa māte pastāstīja par maiznieka profesiju. Otrajā mācību 

pusgadā tika organizētas latviešu valodas, matemātikas un mūzikas nedēļas. 

Skolēnu līdzpārvalde aktīvi iesaistījās izglītības iestādes pasākumu organizēšanā, bet, apkopojot 

izglītojamo idejas, tika organizēts pasākums “Nakts skolā”. Tika atzīmēti latviešu gadskārtu svētki un 

saulgrieži – Miķeļi, Mārtiņi un Lieldienas. 

Par tradīciju ir izveidojusies Latvijas valsts proklamēšanas gadadienā klāt svētku galdu Latvijai. 

Tajā 1.-4.klašu izglītojamie gatavo svētku ēdienu, servē galdu un uzaicina pirmsskolas bērnus uz 

svētku pusdienām. 

Rudens sezonā kā tradīcija ir kopā novākt kartupeļus skolas tīrumā, bet pavasaros sakopt skolas 

apkārtni – audzējām puķu un dārzeņu stādus skolas apstādījumu veidošanai. Divas reizes gadā 
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Brenguļu sākumskolas skolēni kopā ar pirmsskolas izglītības iestādes 5-6 gadus vecajiem audzēkņiem 

devās mācību ekskursijās, iepazinās ar dažādām profesijām, Latvijas kalniem, upēm un dažādām 

ievērojamām vietām. 

2017.gadā 1.-4.klašu skolēni un 5-6 gadīgo grupas audzēkņi apmeklēja Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienestu (Valmierā) un AHHAA zinātnes centru, kas atrodas Tartu (Igaunija). Skolēni ir 

iepazinušies ar stikla pūtēja profesiju, klausījušies Valmieras Mūzikas skolas audzēkņu priekšnesumus, 

vērojuši leļļu teātra izrādes. 

     Vakaros sākumskolas zāli mēģinājumiem izmanto vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dzieti” 

(vadītāja Sandra Degle). Izglītības iestādes telpas tiek izīrētas gan publiskajiem, gan privātajiem 

pasākumiem – 2017.gadā izglītības iestāde ir noslēgusi 18 telpu nomas līgumus. 

8.3. Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskola 

J.Endzelīna Kauguru pamatskolā tiek īstenotas trīs izglītības programmas:  

 pamatizglītības programma 21011111, licence Nr.V-1317, izdota 01.02.2010. (aptverti 100 

skolēni); 

 pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma 21011811, licence Nr.V-9094, izdota 

22.05.2017. (aptverti 6 skolēni); 

 speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611, 

licence Nr.V-5346, izdota 09.08.2012. (aptverti 16 skolēni); 

Izglītības iestādē strādā 23 pedagoģiskie darbinieki, tajā skaitā – 15 pamatizglītības skolotāji, 4 

interešu izglītības skolotāji, internāta audzinātāja, speciālais pedagogs, logopēds un sociālais pedagogs. 

14 tehniskie darbinieki, tajā skaitā – 4 kurinātāji, tehniķis, vecākais pavārs un pavāra palīgs, 2 telpu 

apkopējas – dienas dežurantes, dārznieks – sētnieks, lietvede – arhivāre, medicīnas māsa, 2 internāta 

naktsaukles. Izglītības iestādes vadību nodrošina direktors un trīs vietnieki izglītības jomā. 2017. gada 

1. septembrī J.Endzelīna Kauguru pamatskolā ir 122 izglītojamie. 

Tabula Nr.  – Skolēnu skaits 2017./2018. mācību 1. pusgadā 

Pamatskolā 
Kopā 

1.-6. klasēs 7.-9. klasēs 

70 52 122 
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2017.gada 1.septembrī interešu izglītībā piedāvāti 15 pulciņi, darbojas skolēnu pašpārvalde un 

skolēnu apvienība “Mēs pret īgnumu”. 

Jaunsardzes dalībnieki piedalījās Latvijas Jaunsargu nometnēs un 11.novembrī soļoja Nacionāli 

Bruņoto Spēku gājienā Valmierā. Jaunsargu dalībnieks Toms Lauris Akmentiņš piedalījās 

izdzīvošanas nometnē “Lūšu taka” un ieguva otro līmeni, kā arī sasniedzis jaunsargu trešo līmeni, kas 

dod tiesības nēsāt formas tērpu. 2017.gadā 7.Jauniešu Saeimā par dalībnieci kļuva Kitija Jolanta 

Muižniece, bet 2017.gada decembrī televīzijas spēlē “Gudrs, vēl gudrāks” veiksmīgi startēja 9.a klases 

skolniece Līga Ozola. 

Regulāri iznāk informatīvais izdevums vecākiem “Saulespuķe”. Nodibināta skolas absolventes 

Gitas Ločmeles Jones balva izglītojamajiem. Izglītības iestādē tiek veikti Mutes higiēnas pakalpojumi 

izglītojamajiem. 

Ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu programmas “Dakter, es labi redzu!” ietvaros 18 

skolēniem tika apmaksāta briļļu iegāde. Ar pašvaldības atbalstu 3.-4.klašu skolēni apmeklēja 20 

nodarbības peldētapmācībā.  

2017.gada vasarā tika veikts skolas internāta guļamistabu kosmētiskais remonts, un ar SIA 

“Cosybed” atbalstu internāts ieguva jaunas gultas. Blakus basketbola – volejbola laukumam par 

6575.32 EUR tika ierīkots tāllēkšanas skrejceļš un bedre. 

Lielākie skolas pasākumi – Barikāžu aizstāvju atceres diena, Valentīndiena un Valša kausa 

izcīņa, Endzelīna dienas, Pirmklasnieku 100. Diena, 1.-9.klašu skolēnu brauciens un Latvijas 

Nacionālā opera (LNO), Sniega diena, konkurss “Mazā Zeltene”, Ačgārnā diena “Smejies vesels!”, 

Karjeras nedēļa, Pavasara saulgrieži, interešu izglītības pulciņu Mātes dienas koncerts, Masu skrējiens 

Kauguri-Mūrmuiža, 9.klases skolas pēdējā zvana diena un izlaidums, Zinību diena, Kino diena, Sporta 

diena ar vecākiem un Vislatvijas Olimpiskā diena, Dzejas dienas, Rudens saulgrieži, Pašpārvaldes 

diena, Labo darbu nedēļa, Simjūda tirdziņš, Lāčplēša dienas pasākumi, dažādi mācību priekšmetu 

popularizēšanas pasākumi, Valsts svētku koncerts, Adventes laika pasākumi, Ziemassvētku pasākumi, 

Skolas kausa izcīņas volejbolā, futbolā, florbolā un basketbolā. 

Tabula Nr.  – J.Endzelīna Kauguru pamatskolas Valmieras un novadu  
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mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji 2017.gadā 

 

Olimpiāde Skolēns Klase Pedagogs Iegūtā vieta 

4. klases latviešu valodas 

olimpiāde  
Elēna Krastiņa 4. Juta Šmite 1. vieta 

Matemātikas olimpiāde Līga Ozola 8. Edīte Puķīte 1.vieta 

Latvijas vēstures 

olimpiāde 
Lauris Ģirts Lācis 7. Inese Ločmele 2. vieta 

Latviešu valodas un 

literatūras olimpiāde 
Jēkabs Pikšēns 6. Iveta Rambola 3.vieta 

Informātikas olimpiāde 
Niks Kevins 

Markitāns 
5. Ilva Sēne 3.vieta 

Vizuālās mākslas 

olimpiāde 
Sindija Pārupe 8. Ilva Sēne Atzinība 

Latviešu valodas un 

literatūras olimpiāde 

Kitija Jolanta 

Muižniece 
9. Aija Dubova Atzinība 

Matemātikas olimpiāde Jēkabs Pikšēns 6. Edīte Puķīte Atzinība 

Matemātikas olimpiāde Lauris Ģirts Lācis 7. Edīte Puķīte Atzinība 

Ģeogrāfijas komandu 

olimpiāde 

Līga Ozola, Eva 

Anna Tūtina, Līva 

Vismane Ābele 

8.  Inese Ločmele Atzinība 

 

Tabula Nr.  – J.Endzelīna Kauguru pamatskolas Valsts Atklātās 

 matemātikas olimpiādes dalībnieki 

 

Olimpiāde Skolēns Klase Pedagogs Iegūtā vieta 

Valsts Atklātā matemātikas 

olimpiāde 
Markuss Miruškins 4. Edīte Puķīte 

 

 

Valsts Atklātā matemātikas 

olimpiāde 

Niks Kevins 

Markitāns 
8. Edīte Puķīte  

Valsts Atklātā matemātikas 

olimpiāde 
Jēkabs Pikšēns 7. Edīte Puķīte  
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Valsts Atklātā matemātikas 

olimpiāde 
Rojs Šmits 6. Edīte Puķīte  

Valsts Atklātā matemātikas 

olimpiāde 
Lauris Ģirts Lācis 7. Edīte Puķīte  

Valsts Atklātā matemātikas 

olimpiāde 
Līga Ozola 8. Edīte Puķīte  

Valsts Atklātā matemātikas 

olimpiāde 

Kitija Jolanta 

Muižniece 
9. Edīte Puķīte  

 

Tabula Nr.  – J.Endzelīna Kauguru pamatskolas skolēnu un pirmsskolas  

grupas bērnu dalība konkursos 2017. gadā  

 

Konkurss Dalībnieki 
Kla-

se 
Pedagogs Iegūtā vieta 

Konkurss 7.-8. klašu 

skolēniem “Riskējam” 

8. klašu komanda Ance 

Apine, Tomass Ragelis, 

Samanta Pastiljone 

8. Inga 

Miruškina 

Atzinība 

Konkurss “Pazīsti 

Latviju” 

Laura Rakūne, Ance Katrīna 

Lāce, Tomass Krists 

Miķelsons 

9. Inese 

Ločmele 

Atzinība 

1.-4. klašu vokālistu 

konkurss „Lakstīgala” 

Robina Zute, Daniels Lāns,  1.-4. Sandris 

Dubovs 

 

Krievu valodas 

izteiksmīgās runas 

konkurss 

Ksenija Kajaka 8. Inga 

Miruškina 

Atzinība 

Skatuves runas konkurss Ričards Ragelis 1. Aija Dubova 3.vieta 

Skatuves runas konkurss Santa Andrupe 9. Aija Dubova 3.vieta 

Vizuālās mākslas 

konkurss Uldim 

Auseklim 

Elvis Semenjaga 4. Ilva Sēne Atzinība 

Vizuālās mākslas 

konkurss Uldim 

Auseklim 

Rikijs Rivo Cincis, Ruslana 

Maksimova, Elēna Krastiņa 

4. Ilva Sēne  

Vizuālās mākslas 

konkurss “Mākslas 

Matīss Knopkins, Vikija 9. Ilva Sēne Uzņemti 

Valmieras 
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dārzs” Klāsone, Laura Rakūne Mākslas 

vidusskolā 

Latviešu valodas 

aģentūras radošo darbu 

konkurss “Labi vārdi 

sirdi silda” 

Sindija Pārupe 9. Aija Dubova Līdzautore 

grāmatā 

“Labi vārdi 

sirdi silda” 

Latviešu valodas 

aģentūras radošo darbu 

konkurss “Labi vārdi 

sirdi silda” 

Elīza Marta Tūtina, 

Samanta Līga Anšmite 

5. 

8. 

Aija Dubova  

Gētes institūta rīkota 

Vācu valodas 

pēcpusdiena Rīgā 

Līva Valentīna Akmentiņa, 

Ance Katrīna Lāce 

9. Līga Gecko  

 

Tabula Nr.  – J.Endzelīna Kauguru pamatskolas 

 skolēnu dalība sacensībās 2017. gadā  

Sacensības Dalībnieki Klase Pedagogs Iegūtā vieta 

Novada sacensības tautas 

bumbā un 

stafetēs.4.klasēm  

Brenguļos. 

4.klases skolēni  Mārīte 

Bisniece 

 

Ledus gladiatori 

Valmieras olimpiskajā 

centrā 

 5. 8. Līga Gecko 

Mārīte 

Bisniece, 

Elita Šalte 

 

Valmieras pilsētas un 

starpnovadu sacensības 

“Draudzība”B grupa 

Līva Valentīna Akmentiņa 2 

vieta 100 m 

Samanta Zariņa 2 vieta 

tāllēkšanā. 

 Mārīte 

Bisniece 

1.vieta 
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Valmieras pilsētas un 

starpnovadu sacensības 

volejbolā “Lāses Kauss”/ 

 

 

 

 

 

Vikija Klāsone, 

Krista Ušerauska, 

Samanta Zariņa, 

Santa Andrupe, 

Daiga Zariņa,Samanta , 

Līga Anšmite, 

Evelīna Eglīte. 

 Mārīte 

Bisniece 

2.vieta 

Draudzības sacensības 

volejbolā un florbolā. 

Zēni/ meitenes  

Skolas izlase 

volejbolā/florbolā, zēni 

/meitenes. 

 Mārīte 

Bisniece 

 

Beverīnas novada 

volejbola kausa izcīņa. 

Skolas izlase volejbolā. 

Zēni, meitenes. 

 Mārīte 

Bisniece 

 

 

2017.gadā skolā īstenoti vairāki projekti:  

 Eiropas sociālā fonda projekts Nr.8.3.1.1./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai”; 

 Projekts Nr.8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā”; 

 Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs Nr. 8.3.5.0/16/I/001; 

 Eiropas sociālā fonda projekts “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” 

Nr. 9.2.4.2/16/I/051;  

 “Sporta aprīkojuma iegāde”, atbalsta IZM un Beverīnas novada pašvaldība. 

8.4. Trikātas pamatskola 

Trikātas pamatskolā tiek īstenotas divas izglītības programmas:  

 pirmsskolas izglītības programma 01011111; 

 pamatizglītības programma 21011111. 

 

Izglītības iestādē strādā 38 darbinieki, tajā skaitā – 18 pamatizglītības skolotāji, 2 interešu 

izglītības skolotāji, 5 pirmsskolas skolotāji, logopēds, skolas psihologs, bibliotekāre, medicīnas māsa 
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un 9 tehniskie darbinieki. Skolas vadību nodrošina direktors un vietnieks – izglītības jomā. Skolā 

darbojas 3 pirmsskolas grupiņas 1,5-6 gadus veciem bērniem: 

 “Zaķēni” – 1,5-3gadīgie bērni;  

 “Lācēni” – 3–5gadīgie bērni; 

 “Pūcēni” – 5–6gadīgie bērni.  

2017.gada 1.septembrī Trikātas pamatskolā ir 110 izglītojamie.  

Skolēnu skaits 2017./2018. mācību 1.pusgadā 

Tabula “Izglītojamo skaits Trikātas pamatskolā uz 01.09.2017.” 

Pirmsskolā 
Kopā 

Pamatskolā 
Kopā 

1-4gad. 5.-6gad. 1.-6. klasēs 7.-9. klasēs 

23 24 47 39 24 63 

 

2017.gada 1.septembrī interešu izglītībā piedāvāti 15 pulciņi.  

Tabula “Interešu izglītības piedāvājums Trikātas pamatskolā” 

Nr.p.

k. 

Interešu izglītības 

programmas joma 

Interešu izglītības 

apakšprogrammas joma 
Pulciņa nosaukums 

1.  Kultūrizglītība, Deja  

Ritmika 
Deja un ritmika 

Dejas un ritmika pirmsskolā 

Sarīkojuma/balles dejas Sporta deju pulciņš 

Tautas deja 1.-4. kl. tautas deju kolektīvs  

2.  Kultūrizglītība 

Vokālie ansambļi  1.-9. kl. vokālais ansamblis 

Teātra pulciņš Teātra pulciņš 

Folkloras pulciņš Folkloras pulciņš 

3.  Sporta interešu izglītība Citas sporta spēles 
Krosmintons 

Sporta spēļu pulciņš 
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4.  
Citas interešu izglītības 

programmas 

Mājsaimniecības pulciņš Amatu mācības pulciņš 

Novadpētniecība Beverīnas novada vēsture 

Valodas, Angļu Angļu valoda pirmsskolā 

Valodas, Krievu Krievu valodas pulciņš 

Jaunsardze Jaunsardze 

5.  Vides interešu izglītība  Ekoloģijas pulciņš  EKO skola  

 

Trikātas pamatskolas skolēni darbojas programmās – Ekoskola, “Skolas piens” un “Skolas 

auglis”. 2017.gadā skolas vides uzlabošanā veikts skolas kāpņu telpas remonts, kas ved uz pirmsskolas 

grupām un 2 gaiteņi pie ēdamzāles; ar jauniem elementiem labiekārtots bērnu rotaļlaukums; klašu 

kabinetos nomainīts apgaismojums; labiekārtots zēnu mājturības kabinets zēnu apmācībai 

mājsaimniecības darbos. Skolas teritorijā uzstādīta videonovērošana. 

Lielākie skolas pasākumi – Zinību diena, Lāčplēšdienas lāpu gājiens, Latviskās dzīvesziņas 

pasākumi, Ziemassvētku pasākumi, Valodu nedēļa, Pirmklasnieku svētku rīts, Vecvecāku pēcpusdiena 

pirmsskolā, Ģimenes dienas pasākumi, Izlaidums pirmsskolas grupā, 9. klases skolas pēdējā zvana 

diena un izlaidums u.c. Skolā aktīvi darbojas skolēnu pašpārvalde.  

Trikātas pamatskolas Valmieras un novadu mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji 2016./2017. 

mācību gadā: 

Tabula “Olimpiāžu uzvarētāji 2016./2017. mācību gadā” 

 

Olimpiāde Skolēns Klase Pedagogs Iegūtā vieta 

Krievu valodas 

olimpiāde 
Sabīne Gūtmane 9. Solvita Strautiņa 2. vieta 

Latviešu valodas 

olimpiāde 
Liene Ielīte 6. Maruta Ģingule 3. vieta 

Informātikas olimpiāde  
Mareks Markuss 

Boškins 
5. Inga Boškina 3. vieta 
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Vizuālās mākslas 

olimpiāde 
Arvilds Deduškevičs 4. Aiga Gartmane Atzinība 

7. Vidzemes reģiona 5.-

9. klašu skolēnu 

pētniecisko darbu 

konkurss 

Ilze Ielīte  9. 

Maruta Ģingule, 

Inga Boškina 

 

1. vieta 

 

Trikātas pamatskolas Valmieras un novadu mācību priekšmetu olimpiāžu dalībnieki 2016./2017. 

mācību gadā: 

Tabula “Olimpiāžu uzvarētāji 2016./2017. mācību gadā” 

Olimpiāde Skolēns Klase Pedagogs 

Angļu valodas olimpiāde 6. un 8. 

klasei 

Jānis Airis Miezis 

Mārtiņš Terentjevs 

6.,  

8. 

Irita Steģe 

9. klašu vēstures olimpiāde Amanda Veikšāne 9. Guntis Dzirkalis 

4. klases matemātikas olimpiāde  Mārcis Šmagris-Bondars, 

Arvilds Deduškevičs 
4. 

Lida Sīpola 

4. klases latviešu valodas olimpiāde  Mārcis Šmagris-Bondars 4. Lida Sīpola 

2. klases kombinētā olimpiāde Samanta Sjarki, 

Dārta Lūcija Švēde 
2. 

Solvita Strautiņa 

Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde Adrians Miezis 6. Guntars Purgalis 

Latviešu valodas olimpiāde  Patrīcija Fūrmane 6. Maruta Ģingule 

Matemātikas olimpiāde Mareks Markuss Boškins, 

Dagne Kaupe,  

Mārtiņš Terentjevs 

6.,  

7.,  

8. 

Venita Jansone 

Fizikas olimpiāde Jānis Aldis Tams 9. Venita Jansone 

Bioloģijas olimpiāde Ilze Ielīte 9. Mārīte Alkšere 

Latvijas vēstures olimpiāde Dagne Kaupe 7. Guntis Dzirkalis 
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Trikātas pamatskolas skolēnu un pirmsskolas grupas bērnu dalība konkursos 2016./2017. 

mācību gadā 

Tabula “Konkursu uzvarētāji un dalībnieki 2016./2017. mācību gadā” 

Konkurss Dalībnieki Klase Pedagogs Iegūtā vieta 

XX Stāstnieku konkurss 

“Teci, teci, valodiņa” fināls 

Rīgā 

Elīza Evelīna 

Pētersone 5. 

Agita Pētersone 

Maruta Ģingule 

Dižās 

stāstnieces 

tituls 

XX Stāstnieku konkursa 

“Teci, teci, valodiņa” 

Valmieras pusfināls 

Elīza Evelīna 

Pētersone 5. 

Agita Pētersone 

Maruta Ģingule 

Lielās 

stāstnieces 

titulus 

Stāstnieku konkurss “Teci, 

teci, valodiņa” Valkā 

Samanta Sjarki, 

Dagne Kaupe 

2., 

7. 

 

Solvita Strautiņa, 

Maruta Ģingule 

 

2. klašu izglītojamo lasīšanas 

konkursa “Veltījums 

Latvijai” 

Dārta Lūcija Švēde 2. Solvita Strautiņa   

Superziķeris 2017 Arvilds Deduškevičs 

Mārcis Šmagris-

Bondars 

4. Lida Sīpola 1. vieta 

Vizuālās mākslas konkurss 

“Ulda Ausekļa dzejoļu 

ilustrācijas” 1.-12.klasēm 

  Ilze Ciguze 

Aiga Gartmane 

 

Skatuves runas un mazo 

formu uzvedumu konkurss 

Elīza Evelīna 

Pētersone 

5. Agita Pētersone 3.pakāpe 

Skolu komandu konkurss 

“Pazīsti Latviju!” 9. klasēm 

Amanda Veikšāne, 

Ieva Viktorijas Būda, 

Ilze Ielīte 

9. Solvita Strautiņa   

Vizuālās mākslas konkurss 

9. klasēm “Mākslas dārzs” 

Diāna Lazda 9. Aiga Gartmane   
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Mazo vokālistu konkurss 

“Beverīnas novada Cālis 

2017” 

Kristaps Emīls 

Reinvalds,  

Līna Bortkēviča, 

Milāna Kuzņecova, 

Venija Kolomijeca, 

Sanija Dracmane, 

Jēkabs Bauskis, 

Rainers Mārcis 

Veikšāns, Beāte 

Znotiņa, Eduards 

Bauskis, Zane Mežīte, 

Ralfs Čerņavskis, 

Artūrs Alekss 

Reinvalds 

Pirms

-

skolas 

grupa

s 

Sarmīte 

Kanašniece 

3. vieta 

1.-4. klašu vokālistu 

konkurss “Lakstīgala” 

Dārta Lūcija Švēde, 

Samanta Sjarki, Alise 

Brasa, Daiga Mežīte 

2. Laila Legzdiņa   

 

Trikātas pamatskolas skolēnu dalība sporta sacensībās 2016./2017. mācību gadā 

Tabula “Dalībnieki un uzvarētāji sporta sacensībās 2016./2017. mācību gadā” 

Sacensības Dalībnieki Klase Pedagogs Iegūtā vieta 

Rudens kross Burtniekos  Madara Bērziņa, Dārta 

Gartmane, Rovilds 

Deduškevičs, Adrians 

Miezis, Andris Lazda 

5.-8. kl. Guntars Purgalis  

Latvijas krosmintona 

līgas 1. posms – 

Brenguļu kauss 2016 

Rovilds Deduškevičs, 

Mareks Markuss Boškins 

6. Santa Paegle 2. 

Latvijas čempionāts 

krosmintonā (2. posms) 

Rovilds Deduškevičs, 

Mareks Markuss Boškins 

6. Santa Paegle 2. 

Latvijas krosmintona 

līgas 3. posms 

Rovilds Deduškevičs, 

Mareks Markuss Boškins 

6. Santa Paegle 2. 

Latvijas krosmintona 

līgas 4. posms – 

Rovilds Deduškevičs, 6., Santa Paegle 2. 
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Brenguļu OPEN 2017 Mareks Markuss Boškins 

Dāvis Kristers Kalītis 

 

4. 

Latvijas krosmintona 

līgas 5. posms 

Rovilds Deduškevičs 6. Santa Paegle 2. 

Ledus gladiatori Madara Bērziņa, Dārta 

Gartmane, Viktorija 

Skaldere, Rendija Ziemane 

Mareks Markuss Boškins, 

Agija Boža, Rovilds 

Deduškevičs, Patrīcija 

Fūrmane, Liene Ielīte, 

Valters Kuplais, Adrians 

Miezis, Alīna Solotkaja, 

Linda Ziemane 

5. 

 

 

6. 

Guntars Purgalis  

Regbija sacensības   Kristaps Staņa  

Stafetes Beverīnas 

novada 2.-4. Klašu 

skolēniem Brenguļu 

sporta centrā 

2., 3. un 4. klase (10 

skolēni) 

 Guntars Purgalis  

KOKA 

AUTOMODEĻU 

SACENSĪBAS Trikātā 

un Strenču novada 

vidusskolā 

 1.-9. kl. Guntars Purgalis  

top ielu stafetes 

(Smiltene) 

 2.-9. kl. Guntars Purgalis  

 

2017.gada nogalē pasākumā “Beverīnas novada sporta laureāts” augstu novērtējumu – Beverīnas 

novada Pateicības rakstu par augstiem sasniegumiem krosmintonā saņēma 7.klases skolnieks Rovilds 

Deduškevičs (trenere Santa Paegle). 2017.gadā Trikātas pamatskolā organizētas koka automodeļu 

ātrumsacensības Ziemeļvidzemes novada skolām. 2017.gadā skolā īstenoti vairāki projekti:  

 Projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”; 

 Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas 

novadā”; 
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 Projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs”;  

 Projekts “Neo namiņš” (pirmsskolas bērnu vecāki), atbalsta Beverīnas novada pašvaldība 

projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli”. 

 

3.-4. klases skolēni piedalījās peldētapmācības nodarbībās.  
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9. Darba aizsardzības-darba drošības speciālista darbs 2017.gadā 
Galvenie paveiktie darba uzdevumi: 

 Gada laikā atbilstoši likumdošanas normām turpinās strādājošo darba vietu darba risku 

vērtēšana, risku analīze un gatavots risku samazināšanas pasākumu plāns; 

 Tiek veikta strādājošo darba aizsardzības ievadapmācība, pirmreizējā un atkārtotā instruktāža 

darba vietā darba drošības un ugunsdrošības jautājumos; 

 Tiek organizētas strādājošo pirmreizējās veselības pārbaudes uzsākot darbu, sekots nodarbināto 

obligāto veselības pārbaužu grafikam un organizētas atkārtotas veselības pārbaudes pēc noteiktā 

termiņa noslēgšanās; 

 Sakarā ar Ugunsdrošības noteikumu izmaiņām, turpinās darbs ar ugunsdrošības instrukciju 

pārstrādāšanā novada struktūrvienībām, tiek izstrādāti noteikumu prasībām atbilstoši novada iestāžu 

evakuācijas plāni; 

 Sakarā ar “Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma” izmaiņām tiek aktualizēts 

civilās aizsardzības Sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības plāns rīcībai plūdu un vētras 

postījumu apdraudējuma gadījumā; 

 2017.gadā vienā no novada iestādēm notika nelaimes gadījums darba vietā, tika veikta 

nelaimes gadījuma izmeklēšana un veikti pasākumi, lai novērstu līdzīgu gadījumu atkārtošanās 

iespējamību. 
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10. Beverīnas novada pašvaldības policija 
Beverīnas novada pašvaldības policija ir pašvaldības sabiedriskās kārtības uzturēšanas 

institūcija, kas savas kompetences ietvaros darbojas attiecīgajā administratīvajā teritorijā, ir pakļauta 

pašvaldībai, kura to izveidojusi, un darba organizācijas jautājumos sadarbojas ar Valsts policijas 

iestādēm un citām institūcijām. Pašvaldības policija tiek finansēta no pašvaldības līdzekļiem. 

Pašvaldības policijas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, likums "Par 

policiju", citi normatīvie akti, pašvaldības apstiprinātais pašvaldības policijas nolikums, saistošie 

noteikumi un pieņemtie lēmumi. Pašvaldības policijas darbu vada tās priekšniece, kura pakļaujas 

Beverīnas novada domes priekšsēdētājam.  

Beverīnas novada pašvaldības policijā brīvprātīgā kārtā no 2016.gada darbojas 2 ārštata policisti, 

kuri kopā ar pašvaldības policijas priekšnieci nodrošina sabiedrisko kārtību pašvaldības rīkotajos 

sabiedriskajos pasākumos, kā arī iespēju robežās nedēļas nogalēs. Kārtība tika nodrošināta deviņos 

pašvaldības rīkotajos pasākumos gan publiskajos pasākumos, gan slēgtajos pasākumos. 2017.gadā tika 

nosūtīti 18 paziņojumi par īpašumu nesakoptību un ugunsnedrošu kūlu. Sešpadsmit gadījumos 

īpašumi, pēc paziņojuma saņemšanas, tika sakopti. 

Beverīnas novada pašvaldības policija regulāri informē iedzīvotājus par aktuālāko Beverīnas 

novada pašvaldības mājaslapā un informatīvajā izdevumā “Beverīnas Vēstis”. 

2017.gadā tika sastādīti 14 administratīvā pārkāpuma protokoli, 9 no tiem tika nosūtīti lēmuma 

pieņemšanai Beverīnas novada pašvaldības administratīvajai komisijai, 2 gadījumos pašvaldības 

policijas priekšniece pieņēma lēmumu uzlikt par sodu brīdinājumu, bet 3 gadījumos iedzīvotājiem tika 

uzlikts administratīvai sods. 2017.gadā tika uzsāktas astoņas lietvedības administratīvā pārkāpuma 

lietās, no kurām sešas tika izbeigtas sakarā ar soda piemērošanu. Vienā gadījumā tika atteikts uzsākts 

lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā sakarā ar cietušās personas iesnieguma atsaukšanu. Divos 

gadījumos Beverīnas novada pašvaldības policijas priekšniece pieņēma lēmumu par materiāla 

nosūtīšanu pašvaldības administratīvajai komisijai jautājumu izlemšanai par audzinoša rakstura 

piespiedu līdzekļu piemērošanu.  

2017.gada oktobrī un novembrī Beverīnas novada pašvaldības skolās – J.Endzelīna Kauguru 

pamatskolā un Trikātas pamatskolā pašvaldības policijas priekšniece iepazīstināja skolēnus ar drošības 

jautājumiem, atgādinot par dažāda veida pārkāpumiem, kuri nav pieļaujami skolās, kā arī pēc tam 

skolēni parakstījās par to, ka ir noklausījušies un sapratuši, lai šādas situācijas netiktu pieļautas 

ikdienā. 
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11. Beverīnas novada Bāriņtiesa 
Beverīnas novada bāriņtiesa ir Beverīnas novada pašvaldības veidota aizbildnības un aizgādnības 

iestāde, kura darbojas piecu cilvēku sastāvā. Atbilstoši Bāriņtiesu likumam, bāriņtiesas galvenā un 

pamatfunkcija ir nodrošināt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un mantisko interešu 

aizsardzību. Tas nozīmē, ka bāriņtiesa aizstāv bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, 

aizbildņiem un citām personām.  

Bērna mantisko interešu aizsardzībā tika pārraudzītas piecas lietas. Saskaņā ar Bāriņtiesu likumu, 

kurā teikts, ka par darbu ar riska ģimenēm bāriņtiesa informē sociālo dienestu, informācija sociālajam 

dienestam turpmākajam darbam sniegta par 3 ģimenēm, kurās ir 5 bērni. 

Bāriņtiesa Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā 

par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likumā noteiktos 

uzdevumus. 2017.gadā ir veikti 201 dažādi apliecinājumi. 

Izsniegtas vai pagarinātas 10 apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai bārenim vai bez vecāku 

gādības palikušam bērnam. 

2017.gadā Beverīnas novada bāriņtiesa ir sagatavojusi un sniegusi atzinumu tiesām (1 lieta) par 

vecāku un bērnu saskarsmes tiesībām, kā arī strīdus gadījumos, kad vecāki nevar vienoties par bērna 

dzīves vietu un ikdienas aizgādību. 

Bāriņtiesa piedalījusies Valmieras rajona tiesas sēdēs, kā bērnu tiesības aizsardzības institūcija 

lietās, kur bērniem tiek piemēroti audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi. Kopumā 2017.gadā bāriņtiesa 

piedalījās 8 tiesas sēdēs. 

Bāriņtiesa sniedz arī juridiskās konsultācijas par dažādiem jautājumiem. Bāriņtiesa palīdz 

sastādīt prasības pieteikumus tiesai par uzturlīdzekļu piedziņu un konsultē iedzīvotājos šajos 

jautājumos, kā arī sagatavo dokumentus iesniegšanai Uzturlīdzekļu garantiju fondā. 

Tabula “Bāriņtiesas pārskats par darbu 2017.gadā” 

1.1. Ģimenes, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana 

un par kurām bāriņtiesa pārskata gadā informējusi pašvaldības sociālo dienestu 

vai citu atbildīgo institūciju 

3 

1.1.2. Bērnu skaits ģimenēs kopā 5 
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2.1. Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits pārskata gada 31.decembrī (vecums 

gados) 

9 

2.1.0.1. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti audžuģimenē 1 

2.1.0.2. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti aizbildņa ģimenē: 8 

3.1. Audžuģimeņu kopējais skaits pārskata gada 31.decembrī 8 

4.1. Personu skaits, kas pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atzītas par 

adoptētājiem 

2 

5. Aizgādnībā esošo personu skaits, kopā 1 

6.1.Pieņemto lēmumu skaits pārskata gadā kopā 19 

6.2. no tā vienpersoniski pieņemto lēmumu skaits: 1 

6.3. tajā skaitā lēmumu skaits par bērna izņemšanu no audžuģimenes aprūpes un 

audžuģimenes atstādināšanu no pienākumu pildīšanas 

1 

7.2. Bērnu skaits, par kuriem pēc tiesas pieprasījuma bāriņtiesa devusi atzinumu par 

bērna aizgādības tiesību noteikšanu un saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību, kopā: 

1 

7.3. Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par valsts sociālo pabalstu, 

apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav 

noteikta invaliditāte, izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu, vai 

izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu, kopā 

1 

7.9. Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaits pārskata gada 31.decembrī, ja 

lietas nav nodotas arhīvā, kopā 

51 
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12. Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļa 
Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2017.gadā reģistrēti 34 jaundzimušie – 15 meitenes un 

19 zēni. Joprojām saglabājas augsts paternitātē reģistrēto bērnu skaits, tas ir, 12 reģistrētajos gadījumos 

jaundzimušie piedzimuši vecākiem, kuri nav reģistrējuši laulību. Laulībā dzimuši un reģistrēti 21 

mazuļi. Ziņas par tēvu nav ierakstītas vienā gadījumā. Pērn pirmie bērni piedzimuši 8 māmiņām, otrie 

– 12 māmiņām, trešie – 9 māmiņām, ceturtie – 3 māmiņām, piektais – 1 māmiņai, septītais – 1 

māmiņai. Šogad vecāki izvēlējušies arī neparastākus vārdus – Leo, Olivers, Hārdijs, Gabriels, Rodrigo 

un Haralds. Četros gadījumos vecāki bērniem ir izvēlējušies divus vārdus Hugo Marguss, Daniela 

Sofija, Emīlija Amanda, Izabella Laura. Šī gada raksturīgākā iezīme, ka pirmie bērni dzimuši 

jaunākiem vecākiem. Arvien biežāk bērniem tiek doti latviskāki vārdi – zēniem – Reinis, Kaspars, 

Pēteris, Miķelis, Rūdolfs, bet meitenēm – Rūta, Marta, Annija.  

Pagājušajā gadā populārākie zēnu vārdi ir Edvards un Rodrigo.Meitenēm vārdu klāsts izvēlēts 

daudzveidīgs.  

Pārskatot 2017. gada mirušo personu reģistrus, var secināt, ka šogad mirušo skaits salīdzinot ar 

2016. gadu, ir palielinājies par diviem cilvēkiem. Pavisam 2017. gadā mirušas 26 personas. Tāpat kā 

iepriekšējos gados galvenais mirušo nāves cēlonis ir sirds, asinsvadu slimības un ļaundabīgie audzēji 

un citi. Mirušie divos gadījumos bijuši 25 un 45 gadus veci, 11 gadījumos vecumā no 53 līdz 66 

gadiem.  

Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2017.gadā ir palielinājies reģistrēto laulību skaits – 

noslēgtas 21 laulības.  

Dzimtsarakstu nodaļā vairums pāru savu nozīmīgo dienu izvēlējušies noslēgt svinīgos un 

romantiskos apstākļos.  

Tradicionāli visbiežāk pāri izvēlas laulāties vasaras mēnešos, laika posmā no maija līdz 

augustam. Vairāki pāri izmantojuši iespēju noslēgt laulību ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām. 

Populārākās vietas – “Jaundzērvītes’’, “Vīnkalni’’ un “Siltumnīca’’. Deviņpadsmit gadījumos pāriem 

tās ir bijušas pirmās laulības. Jaunākajai līgavai 21 gads, savukārt jaunākajam līgavainim 22 gadi.  

2017.gadā reģistrēti vairāki šķiršanās gadījumi. Izsniegtas atkārtotas civilstāvokļa reģistrācijas 

apliecības, izziņas par dzimšanas, miršanas un laulības reģistrāciju. Izdarīti papildinājumi sakarā ar 

uzvārda maiņu. Pamatojoties uz tiesas spriedumu, ir atzīti par spēkā neesošiem paternitātes 

pieņēmumi, pēc citu dzimtsarakstu nodaļu lūguma, dzimtsarakstu programmā CARIS ievadīti 

vēsturiskie dzimšanas, miršanas un laulības reģistri. 
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13. Sociālais dienests 
2017.gadā kopumā sociālajiem atbalsta pasākumiem tika iztērēti 123630.89 EUR, t.sk. sociāliem 

pakalpojumiem 40316.48 EUR, sociālajai palīdzībai 62500.35 EUR citiem atbalsta pasākumiem un 

kompensācijām iedzīvotājiem 20814.06 EUR. 

Sociālie pakalpojumi ir samaksa par sociālās aprūpes iestādēm. 2017.gadā ilgstošās sociālās 

aprūpes pakalpojumu iestādēs saņēma 14 personas. Pašvaldība aprūpes pakalpojumus pirka no četrām 

institūcijām.  

Par sociālo palīdzību – izvērtējot ģimenes vai personas rīcībā esošos materiālos resursus 

(ienākumus un īpašumus), 2017.gadā ir sniegta materiāla palīdzība 227 novada ģimenēm (kopā 558 

personām). Pašvaldība ir nodrošinājusi valstī ar likumu noteiktos pabalstus – garantēto ienākumu 

līmeņa (GMI) un dzīvokļa, kā arī izmaksājusi ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalstu, daļēji 

medicīnas izdevumu pabalstu, vienreizējo pabalstu ārkārtas situācijā, pabalstu mācību gada 

uzsākšanai, aprūpes pabalstu. Bez materiālo resursu izvērtēšanas, pašvaldība atbalstīja pilngadību 

sasniegušus bāreņus, audžuģimenes, kurās uzturas mūsu novada bērni un ģimenes, kurās aug 3 un 

vairāk nepilngadīgi bērni –  novada pirmsskolas izglītības grupās apmaksāja uzturēšanās maksu. 

Tabula nr.1 
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Citi atbalsta pasākumiem un kompensācijas iedzīvotājiem ir bērna piedzimšanas pabalsts, 

apbedīšanas pabalsts, vienreizējais pabalsts deviņdesmitgadnieku iedzīvotāju sveikšanai, pabalsts 

natūrā un brīvpusdienas pēc domes lēmuma izglītības iestādēs. Pašvaldības izlietotie līdzekļi šiem 

pasākumiem: 

 Bērnu piedzimšanas pabalstam 5250.00 EUR; 

 Apbedīšanas pabalstam 6276.61 EUR; 

 Vienreizējais pabalsts deviņdesmitgadnieku iedzīvotāju sveikšanai 250.00 EUR; 

 Pabalsts natūrā 10.93 EUR; 

 Brīvpusdienas pēc domes lēmuma izglītības iestādēs 9026.52 EUR. 

Par valsts budžeta līdzekļiem iedzīvotājiem tika nodrošināti šādi sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumi: invalīdu profesionālā rehabilitācija; redzes un dzirdes invalīdu sociālā rehabilitācija; no 

vardarbības cietušo bērnu sociālā rehabilitācija; no vardarbības cietušo pilngadīgo personu sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumi; sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbīgas uzvedības mazināšanai 

(pakalpojums vardarbību veikušiem cilvēkiem); sociālā rehabilitācija attiecīgās institūcijās 

pilngadīgām personām un bērniem, kuriem ir izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksistskajām 

vai citām apreibinošām vielām; cilvēku tirdzniecības upuru sociālā rehabilitācija; atbalsta programma 

ar celiakiju slimajiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte; personām ar funkcionāliem 

traucējumiem darbspējīgā vecumā; politiski represētām personām; Černobiļas AES avārijas seku 

likvidēšanas dalībniekiem.  

Sociālais dienests koordinēja šos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Mūsu novada iedzīvotāji 

ir saņēmuši šādus valsts apmaksātus pakalpojumus – vardarbības cietušo bērnu sociālo rehabilitāciju; 

no vardarbības cietušo pilngadīgo personu sociālo rehabilitāciju; sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

vardarbīgas uzvedības mazināšanai; personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, 

rehabilitācija politiski represētām personām. 

Sociālais dienests arī koordinē no valsts budžeta apmaksāto asistenta pakalpojumu cilvēkiem ar 

invaliditāti. 2017.gadā šo pakalpojumu ir izmantojušas 15 personas.  

Sociālā dienesta uzturēšanai izlietoti 46427.20 EUR. Sociālā dienesta darbinieki ir apmeklējuši 

likumā noteikto darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu. Sociālais dienests sadarbojas ar citām 

pašvaldības un iestādēm. Visbiežāk ar bāriņtiesu, pašvaldības policiju un izglītības iestādēm. Dienests 
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pildot savus darbības pienākumus sadarbojas arī ar citām pašvaldībām, citiem pašvaldību sociālajiem 

dienestiem, kā arī ar valsts un nevalstiskām organizācijām. 

Beverīnas novada pašvaldība, kā sadarbības partneris Vidzemes plānošanas reģionam, īsteno 

projektu “Vidzeme iekļauj”. Tā mērķis ir Vidzemes reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.  

2017. gadā tika izvērtētas personu ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti 

atbalsta plāni, kā arī novadā dzīvojošiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tika nodrošināta 

aprūpe mājā. 

Sadarbībā ar Biedrība Latvijas Sarkanais Krusts tiek realizēta Eiropas Atbalsta vistrūcīgākajām 

personām darbības programma „Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām 

personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā”. 

Sadarbībā ar biedrību „Labāka Rītdiena” tika organizēta diagnostikas un motivācijas programma 

no psiho aktīvām vielām atkarīgām personām. Pēc šīs programmas dienests turpina organizēt atbalsta 

grupas atkarīgām personām. 

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA), novada bezdarbnieki piedalījās Eiropas 

Sociālā fonda (ESF) projektā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”. 2017.gadā projektā 

piedalījās 11 novada cilvēki.  

Sociālā dienesta ikdienas darbs tiek uzskaitīts sociālās palīdzības administrēšanas programmā 

(SOPA), kurā ir informācijas pieejamība no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA), 

Nodarbinātības valsta aģentūras (NVA), Lauku atbalsta dienesta (LAD), Valsts ieņēmumu dienesta 

(VID), Zemesgrāmatas, Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD). 
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14. Kapitālsabiedrības un biedrības 
 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:  

 SIA „ Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”;  

 VTU „Valmiera”; 

 Kauguru kooperatīvā krājaizdevumu sabiedrība.  

 

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos);  

 „Latvijas Pašvaldību savienība”;  

 „Vidzemes attīstības aģentūra”;  

 Vidzemes tūrisma asociācija; 

 Lauku partnerība „Ziemeļgauja”;  

 „Beverīnas kopdarbības asociācija”.  
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15. Beverīnas novada pašvaldības finanšu resursi un darbības rezultāti 

15.1. Finanšu nodaļa 

Saskaņā ar Centrālās administrācijas nolikumu, finanšu nodaļai ir noteikti uzdevumi – nodrošināt 

vienotu grāmatvedības uzskaiti visām pašvaldības iestādēm, nodaļām un struktūrvienībām; izstrādāt 

iekšējos grāmatvedības uzskaites un organizācijas dokumentus; sagatavot un iesniegt pārskatus un 

atskaites normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un apjomā u.c. 

Finanšu nodaļā strādā galvenā grāmatvede, ekonomiste, četras grāmatvedes un projektu vadības 

speciāliste. Kauguru un Trikātas pagastu pārvaldēs kases funkcijas un atsevišķus grāmatvedības 

pakalpojumus veic divas lietvedes. J.Endzelīna Kauguru pamatskolā un Trikātas pamatskolā 

ēdināšanas maksas rēķina skolu lietvedes. 

Budžets ir Beverīnas novada pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu 

instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo 

vajadzību sabalansēšanu ar finansiālajām iespējām. Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada budžets 

sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, kas apstiprināti ar domes 26.01.2017. sēdes lēmumu.  

Pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi no 

īpašuma, nodevas, soda naudas), maksas pakalpojumi (ieņēmumi par ēdināšanu izglītības iestādēs un 

uzturēšanās maksa pirmsskolas izglītības iestādē, pirmsskolas izglītības grupās sākumskolā un 

pamatskolā, maksa par komunālajiem pakalpojumiem, zemes un telpu nomu), valsts un pašvaldību 

transferti (valsts dotācijas un mērķdotācijas, savstarpējie norēķini ar citām pašvaldībām).  

 

15.2. Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta izpilde 

Tabula “Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 

(pēc naudas plūsmas), EUR” 

 

Posteņa nosaukums 

2016.gada 

budžeta 

izpilde, 

EUR 

2017.gada 

budžeta 

izpilde, 

EUR 

Pret 

iepriekšējo 

gadu, 

EUR 

Apstiprinātais 

budžets 

2018.gadam, 

EUR 

1 3 3 4 6 

Ieņēmumi kopā 3036749 3302908 266159 3922099 

Nodokļu ieņēmumi 1942415 2017118 74703 2054428 

     Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1690624 1766133 75509 1832051 

     Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 198057 196174 -1883 175881 
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     Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 

un mājokli 53734 54811 1077 46496 

Nenodokļu ieņēmumi 32395 66317 33922 264150 

     Ieņēmumi no uzņēmējdarbības 770 1368 598 1500 

     Valsts un pašvaldību nodevas 2058 2358 300 2000 

     Naudas sodi un sankcijas 421 913 492 0 

     Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma 

pārdošanas 24720 56666 31946 240000 

     Pārējie nenodokļu ieņēmumi 4426 5012 586 20650 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 164120 170115 5995 195945 

     Maksa par izglītības pakalpojumiem 43023 39973 -3050 40000 

     Ieņēmumi par nomu un īri 20516 20050 -466 20500 

     Ieņēmumi no dzīvokļu un 

komunālajiem pakalpojumiem 94374 100811 6437 
109000 

     Citi ieņēmumi par maksas 

pakalpojumiem 6207 9281 3074 
26445 

Transferti 897819 1049358 151539 1407576 

No valsts budžeta daļēji finansēto 

atvasināto publisko personu transferti 0 3291 3291 3190 

Valsts budžeta transferti 754894 876002 121108 863948 

     Mērķdotācijas 431128 470469 39341 455654 

     Ieņēmumi ES projektu īstenošanai 8458 23215 14757 17512 

     Dotācija no PFIF 315308 382318 67010 362084 

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

iestāžu transferti 0 0 0 28698 

Pašvaldību budžeta transferti 142925 170065 27140 540438 

     Ieņēmumi no citām pašvaldībām 

izglītības funkciju nodrošināšanai 142925 170065 27140 170000 

     Pašvaldības budžeta iekšējie tranferti 

starp vienas pašvaldības budžeta veidiem 0 0 0 370438 

 

2017.gadā, salīdzinot ar 2016.gadu, palielinājušies nodokļu ieņēmumi – par 74 703 EUR, kas 

noticis uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa rēķina (tas palielinājies par 75 509 EUR). Palielinājušies arī 

nenodokļu ieņēmumi – par 33 922 EUR, galvenokārt, tie ir ieņēmumi no pašvaldības īpašuma 

pārdošanas – 31 946 EUR. 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (t.i., samaksa par komunālajiem pakalpojumiem un 

dzīvokļu īres maksām, ieņēmumi no zemes un telpu nomas, vecāku maksa par bērnu uzturēšanos 
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pirmsskolas izglītības iestādē un pirmsskolas izglītības grupās sākumskolā un pamatskolā, ēdināšanu 

skolās, par autobusa pakalpojumiem) – palielinājušies par 5 995 EUR.  

Ieņēmumi no transfertiem, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājušies par – 151 539 EUR, 

tajā skaitā ieņēmumi no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai, ir palielinājušies par 

27 140 EUR, dotācija no PFIF 2017.gadā palielinājusies par 67 010 EUR. Saņemto mērķdotāciju 

summa 2017.gadā ir par 39 341 EUR lielāka kā 2016. gadā. 2017. gadā mērķdotācijas saņemtas 

šādiem mērķiem: pedagogu atlīdzībai, skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu īstenošanai, 

brīvpusdienu nodrošināšanai no 1.klases līdz 4.klasei, mācību grāmatu un līdzekļu iegādei, tautas 

mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai un asistentu pakalpojumu nodrošināšanai invalīdiem, sabiedrisko 

darbu organizēšanai pašvaldībā, vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai Trikātas pagastā.  

Tabula “Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 

2016. un 2017.gadā pēc naudas plūsmas, EUR” 
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Tabula “Beverīnas novada pašvaldības  

2017. gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra, %” 

 

 
 

Tabula “Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 

pa funkcionālām kategorijām (pēc naudas plūsmas), EUR” 

 

Posteņa nosaukums 
2016.gada 

izdevumi, 

EUR 

2017.gada 

izdevumi, 

EUR 

Pret 

iepriekšējo 

gadu, 

EUR 

2018.gada 

izdevumu plāns, 

EUR 

Izdevumi kopā 2781702 3268726 487024 4349549 

Veselība 67 78 11 0 

Sabiedriskā kārtība un drošība 40140 37826 -2314 54088 

Sociālā aizsardzība 135256 149966 14710 191417 

Ekonomiskā darbība 120581 209636 89055 535967 

Vispārējie valdības dienesti 319373 388574 69201 429336 

Atpūta, kultūra, reliģija 322381 412926 90545 405327 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 471478 612557 141079 922310 

Izglītība 1372426 1457163 84737 1811104 

 

Izdevumi sabiedriskai kārtībai un drošībai 2017.gadā, salīdzinot ar 2016.gadu, samazinājušies 

par 2 314 EUR. Tas saistīts ar brīvprātīgās ugunsdzēsības vienības izveidošanu 2016.gadā, kam bija 

nepieciešami papildus līdzekļi spectērpu iegādei un sagatavota darbam specializēta automašīna. 
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Sociālai aizsardzībai 2017.gadā iztērēti 149 966 EUR. Savstarpējos norēķinos par citu 

pašvaldību sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumiem samaksāti 33 137 EUR. Sociāliem pabalstiem 

naudā un natūrā (trūcīgajiem iedzīvotājiem, dzīvokļu un malkas pabalsti, GMI, apbedīšanas un bērna 

piedzimšanas pabalsti) 2017.gadā izmaksāti 62 810 EUR, kas ir par 14 119 EUR vairāk kā 2016.gadā. 

Pārējie izdevumi – 54 019 EUR ilietoti par saņemtajiem pakalpojumiem (par bērnu sociālo 

rehabilitāciju dzīvesvietā un psihologa pakalpojumiem), kā arī sociālā dienesta uzturēšanai. 

Izdevumi ekonomiskai darbībai (nodarbinātības veicināšana, autoceļu un autotransporta 

uzturēšana) 2017.gadā, salīdzinot ar 2016.gadu, palielinājušies par 89 055 EUR. Tas lielākoties saistīts 

ar pamatbudžeta līdzekļu piešķiršanu pašvaldības autoceļu ar grants segumu uzlabošanai. 

Izdevumi vispārējiem valdības dienestiem 2017.gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, ir palielinājušies 

par 69 201 EUR. Tajā skaitā 10 462 EUR tika izlietoti 2017.gada pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanai.  

Kultūras un sporta iestāžu uzturēšanai un pasākumu rīkošanai iztērēti 412 926 EUR, izdevumu 

pieaugums 2017.gadā ir 90 545 EUR. Līdzekļi izlietoti bibliotēku un kultūras namu uzturēšanai, 

darbinieku atlīdzībai, samaksai par pašdarbības kolektīvu vadīšanu, pasākumu rīkošanai, ēku 

uzturēšanu un remontdarbiem.  

Izdevumi teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielinājušies par 141 079 EUR (uzsākta 

apkures ierīkošana Cempu ciema “Lazdu” mājā, Kauguru un Cempu ciemā ierakts jauns ūdensvada 

posms, Mūrmuižā tika rekonstruēts viens siltumtrases posms, iegādāti LED gaismekļi ielu 

apgaismojumam, turpinās darbi Trikātas Ūdriņu ciema ūdensvadu ierīkošanai). 

Izglītībai 2017.gadā tērēti 1 457 163 EUR, kas ir par 84 737 EUR vairāk kā 2016.gadā. 

J.Endzelīna Kauguru pamatskolā izremontēta daļa no internāta guļamtelpām, sporta laukumā atjaunots 

tāllēkšanas skrejceļš un bedre. Brenguļu sākumskolas ēkā izremontēta palīgtelpa un viena no klasēm. 

PII “Pasaciņa” izremontēts 1.stāva gaitenis un vienas grupiņas guļamtelpa, papildināts rotaļu laukuma 

aprīkojums. Trikātas pamatskolas pirmsskolas korpusā izremontēta kāpņu telpa un divi gaiteņi, 

nomainīti gaismekļi klasēs. 

Savstarpējos norēķinos par pašvaldības bērnu uzturēšanos citās pirmsskolas izglītības iestādēs 

2017.gadā esam samaksājuši 73 838 EUR (par 13 365 EUR vairāk kā 2016.gadā), par bērnu mācīšanos 

citu pašvaldību skolās 109 187 EUR (par 5 186 EUR vairāk kā 2016.gadā). Par izglītības pārvaldes 

pakalpojumiem samaksāti 10 207 EUR, 9 660 EUR izmaksāti ceļa izdevumu kompensācijai 

nokļūšanai uz pašvaldības mācību iestādēm, uz vidusskolām, mūzikas, mākslas un sporta skolām. 
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Tabula “Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi  

pa funkcionālām kategorijām 2016. un 2017. gadā, EUR” 

 
 

Tabula “Beverīnas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta plānotie izdevumi 

pa funkcionālām kategorijām, %” 

 

 
 

Tabula “Pamatbudžeta izdevumi atbistoši ekonomisko kategoriju klasifikācijai 

(pēc naudas plūsmas), EUR” 
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Posteņa nosaukums 

2016.gada 

budžeta 

izpilde, 

EUR 

2017.gada 

budžeta 

izpilde, 

EUR 

2018.gada 

apstiprinātais 

budžets, EUR 

Atalgojums (EUR) 1211691 1276384 1541301 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 43.56 39.05 35.44 

Darba devēja VSAOI, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas (EUR) 344327 365708 458897 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 12.38 11.19 10.55 

Komandējumi un dienesta braucieni (EUR) 1552 1436 3575 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 0.06 0.04 0.08 

Pakalpojumi (EUR) 395473 584870 680652 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 14.22 17.89 15.65 

Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja preces 

(EUR) 245315 298794 412832 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 8.82 9.14 9.49 

Izdevumi periodikas iegādei (EUR) 5025 4919 4000 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 0.18 0.15 0.09 

Nodokļu maksājumi (EUR) 34299 47481 26705 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 1.23 1.45 0.61 

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām 

un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecisko 

ražošanu (EUR) 7486 19728 36800 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 0.27 0.60 0.85 

Procentu izdevumi (EUR) 13348.00 12270 11265 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 0.48 0.38 0.26 

Sociālie pabalsti (EUR) 73359 88519 106904 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 2.64 2.71 2.46 

Uzturēšanas izdevumu transferti (EUR) 222397 237107 252232 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 7.99 7.25 5.80 

Kapitālie izdevumi (EUR) 225649 304510 470948 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 8.11 9.32 10.83 

Kapitālo izdevumu transferti (EUR) 1781 27000 343438 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 0.06 0.83 7.90 

Izdevumi kopā 2781702 3268726 4349549 

 

Pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomisko kategoriju klasifikācijas 2016. un 2017.gadā, EUR 

attēls Nr. 
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Tabula “Pamatbudžeta plānoto izdevumu struktūra pēc ekonomisko 

kategoriju klasifikācijas 2018.gadā, %” 
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14.3. Beverīnas novada pašvaldības speciālā budžeta izpilde  

Speciālajā budžetā ietilpst autoceļu fonda līdzekļi, dabas resursu nodokļa līdzekļi, pārējie 

speciālā budžeta līdzekļi, ziedojumi/dāvinājumi. 

Tabula “Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu 

rādītāji (pēc naudas plūsmas), EUR” 

 

Posteņa nosaukums 

Budžeta izpilde 

 2018.gada 

apstiprinātais 

budžets, EUR 

2016.gada 

budžeta 

izpilde, 

EUR 

2017.gada 

budžeta 

izpilde, 

EUR 

Izpilde 

pret 

iepriekšējo 

gadu, % 

Ieņēmumi kopā 116564 230136 197 908842 

Nodokļu ieņēmumi – dabas resursu 

nodoklis 15835 20003 126 20000 

Nenodokļu ieņēmumi 44 66 150 0 

     Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas 

tiesību nomas un zvejas tiesību 

rūpnieciskas izmantošanas 44 66 150 0 

Transferti 100685 210067 209 888842 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām 226949 269574 119 1003011 

Atalgojums 7770 2246 29 0 

Darba devēja VSOAI iemaksas, sociāla 

rakstura pabalsti un kompensācijas 1871 824 44 0 

Pakalpojumi 101022 73940 73 118095 

Krājumi, materiāli, energoresursi, 

biroja preces  16666 20436 123 14120 

Budžeta iestāžu nodokļi 213 28986 13608 0 

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, 

biedrībām un nodibinājumiem, izņemot 

lauksaimniecības ražošanu  0 461   0 

Kapitālie izdevumi 99407 142681 144 500358 

Kapitālo izdevumu transferti 0 0  0 370438 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām 226949 269574 119 1003011 

Vispārējie valdības dienesti 39 0 

 

0 

Ekonomiskā darbība 181459 251617 139 881646 

Vides aizsardzība 0 10060   10010 

Pašvaldību teritorijas un mājokļu 

apsaimniekošana 45451 7897 17 96345 

Izglītība 0 0 0 15010 
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Speciālā budžeta līdzekļu izlietošana ir strikti reglamentēta atbilstoši iezīmētiem mērķiem, t.i. 

autoceļu fonda līdzekļus var tērēt pašvaldības ceļu uzturēšanai, dabas resursu nodokļa līdzekļus – 

pasākumiem, kas vērsti uz vides piesārņojuma samazināšanu, dabas resursu taupīšanu. 

2017.gadā pašvaldības autoceļu uzturēšanai saņemti 100 685 EUR – tik pat cik 2016.gadā. 

2017.gadā iztērēti 251 617 EUR. Līdzekļi izlietoti par ekskavatoru nomu grāvju rakšanai, degvielu, 

samaksāts par ceļa asfaltbetona seguma remontu ar bitumena emulsiju un šķembām ceļa posmam 

Cempi-Ķerves 1,505 km garumā, grāvmalu pļaušanu, ceļa apauguma norakšanu, greiderēšanu, koku 

un krūmu zāģēšanu, sniega tīrīšanu. Uzturēts un remontēts pašvaldībai piederošs greideris, maksāta 

greidera vadītāja alga (no speciālā budžeta līdzekļiem gada pirmos 4 mēnešus). Uzsākti darbi ar ES 

fondu līdzfinansējumu ceļu “Stantes-Zīles”, “Ķiguļu ceļš”, “Jēņu ceļš”, “Amsiņi-Ķīši” pārbūvei. 

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2017.gadā, salīdzinot ar 2016.gadu, ir palielinājušies par 

4 168 EUR. No dabas resursu fonda līdzekļiem iztērēti 10 060 EUR: LAD piešķīra finanšu līdzekļus 

projekta “Zivju resursu aizsardzība Trikātas ezerā, Baznīcas ezerā, Pannas ezerā, Dutkas ezerā un 

Abula upē” īstenošanai. Tā ietvaros tika iegādāta stiklaplasta laiva ar dzinēju, piekabi laivai, meža 

kameras.  

No pārējiem līdzekļiem samaksāts par gājēju celiņa bruģēšanu Mūrmuižā “Mūri 2” un 

“Līgotnes”-“Virši”, iegādāti LED ielu apgaismojuma gaismekļi. 

 

Tabula “Speciālā budžeta ieņēmumu struktūra 2016. un 2017.gadā un 

2018.gada plāns (pēc naudas plūsmas), EUR” 
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14.4. Pārskats par Beverīnas novada pašvaldības speciālā budžeta (ziedojumi un 

dāvinājumi) izpildi 

 

Tabula “Beverīnas novada pašvaldības pārskats par ziedojumu un 

dāvinājumu budžeta ieņēmumiem 2015. un 2016. gadā, euro” 

 

Rādītāji 
Budžeta izpilde 

2016.gads, EUR 2017.gads, EUR 

Ieņēmumi 2832 420 

Izdevumi  2594 361 

 

2017.gadā naudā saņemts atbalsts 200 EUR apmērā pasākumam “Beverīnas sporta laureāts 

2017” no AS SEB banka (Reģ. Nr.40003151743) Šie līdzekļi un atlikums no iepriekšējā gada izlietoti 

340 EUR apmērā stikla balvu izgatavošanai iepriekš minētajam pasākumam. Saņemti arī ziedojumi no 

fiziskām personām 220 EUR apmērā Trikātas parka labiekārtošanai. 

14.5. Beverīnas novada pašvaldības aizņēmumi un galvojumi 

 

Tabula “Beverīnas novada pašvaldības pārskats par aizņēmumiem, EUR” 
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Aizdevējs Mērķis 

Parakstī- 

šanas 

datums 

Atmak- 

sas 

termiņš 

Valūta, 

kurā 

ņemts 

kredīts 

Aizņē- 

muma 

summa, 

EUR 

Parāds 

uz 01.01. 

2017. 

Parāds 

uz 31.12. 

2018. 

Valsts 

kase 

Informācijas, 

izglītības, 

sporta un 

sociālās 

aprūpes dienas 

centra 

„Kaimiņi” 

būvniecībai 

07.05. 

2008 

20.04. 

2033 
LVL 996010 670776 630122 

Valsts 

kase 

Informācijas, 

izglītības, 

sporta un 

sociālās 

aprūpes dienas 

centra 

„Kaimiņi” 

būvniecības 

pabeigšanai 

12.12. 

2008 

20.12. 

2038 
LVL 149 402 121713 116175 

Valsts 

kase 

Mūrmuižas 

ciemata 

siltumapgādes 

rekonstrukcijai 

04.09. 

2003. 

20.12. 

2018 
LVL 170 745 24473 12236 

Valsts 

kase 

J.Endzelīna 

Kauguru 

pamatskolas 

ēku renovācijai 

03.09. 

2007 

20.06. 

2027. 
LVL 711 436 246914 223391 

Valsts 

kase/ 

Eiropas 

investīciju 

banka 

Sporta zāles 

celtniecībai 

Trikātas psk. 

07.09. 

2004 

05.03. 

2021 
EUR 299 401 89819 69859 

Valsts 

kase 

ELFLA 

projektu 

realizācijai 

15.12. 

2009 

20.12. 

2019. 
EUR 170 745 29945 19957 

    
  

KOPĀ: 2497739 1183640 1071740 

 

15.6. Beverīnas novada pašvaldības debitoru un kreditoru parādi 

Tabula “Beverīnas novada pašvaldības pārskats par debitoru 

parādiem (bruto vērtībā), EUR” 
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Konts Debitoru nosaukums 2016.gadā, EUR 2017.gadā, EUR 

2314 
Prasības starp valsts un pašvaldību budžeta 

iestādēm ( pārmaksa no konta 53..) 0 150 

2319 
Pārējās prasības pret pircējiem un 

pasūtītājiem, t.sk.: 
102910 125221 

2319 Prasības pret pircēju un pasūtītāju parādiem 1523 1001 

23191 
Īres maksa un maksa par komunālajiem 

pakaplojumiem 58951 67981 

231910 
Prasības par līdzdalības maksājumiem 

elektrībai 1505 1088 

231911 Remontdarbu izmaksu atmaksa Sapu mājai 1502 818 

231912 Remontdarbu izmaksu atmaksa Kļavu mājai 7664 8259 

23193 Šaubīgie debitoru parādi Brenguļi 365 0 

231933 Prasības par nozagtiem metāllūžniem 460 120 

23194 Pārējie debitori 201 34 

23195 
Norēķini ar pārējiem debitoriem (par NĪ  

iegādi uz nomaksu) 20744 34184 

23196 Bērnudārza uzturēšanās maksas 3281 4120 

23197 Nomas maksas par zemi parādi 2790 2906 

23199 Skolēnu vecāki - par ēdināšanas izdevumiem 3922 4710 

2341 
Parādi par nekustamā īpašuma nodokli 

(NĪN), t.sk.:  42917 43947 

2341 Parādi par NĪN par zemi 36528 37798 

2341 Parādi par NĪN par ēkām un mājokli 6390 6149 

2342 
Par pārskata gadā no Valsts kases 

nesaņemtais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 0 13574 

2369 Pārējie uzkrātie ieņēmumi 855 613 

2389 
Prasības pret personālu par sakaru 

pakalpojumiem u.c. 159 143 

2399 
Saistības ar valsts budžetu par 2017. gadā 

nesaņemtiem ieņēmumiem no PFIF 6577 11188 

  Debitori kopā 153419 194836 

 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, debitoru parādi bruto vērtībā ir palielinājušies par 

41 417 EUR. Ir palielinājušies komunālo maksājumu parādi, NĪ iegāde uz nomaksu (lielu daļu 

īpašumu pārdodam uz nomaksu), saistības ar valsts budžetu par 2017.gadā nesaņemtiem ieņēmumiem 

no PFIF (tie pašvaldības kontā tika ieskaitīti 2018.gada sākumā).  
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Pašvaldība cenšas risināt parādu atgūšanu gan slēdzot vienošanos ar parādniekiem par parāda 

nomaksas grafiku, gan rosinot tiesvedību, ja šāda vienošanās netiek panākta. 

 

Tabula “Beverīnas novada pašvaldības pārskats par kreditoru parādiem 

2016. un 2017.gadā, EUR” 

 

Posteņa nosaukums 
2016.gads, 

EUR 

2017.gads, 

EUR 

Izmaiņas 

(+/-), EUR 

Kreditori kopā 1487938 1482453 -5485 

Ilgtermiņa saistības 1071740 959840 -111900 

     Ilgtermiņa aizņēmumi 1071740 959840 -111900 

Īstermiņa saistības  416198 522613 106415 

      Ilgtermiņa saistību īstermiņa daļa 111900 111900 0 

      Īstermiņa saistības ar piegādātājiem 12252 26687 14435 

      Īstermiņa uzkrātās saistības 98155 109848 11693 

      Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 1585 88004 86419 

      Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 

maksājumi 4691 80717 76026 

      Pārējās īstermiņa saistības 6 1804 1798 

      Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie 

avansi 187609 103653 -83956 

 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, kreditoru parādi ir samazinājušies par 5 485 EUR. 

 

14.7. Beverīnas novada pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumu novērtējums 

 

Tabula “Beverīnas novada pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumu novērtējums, EUR” 

Posteņa nosaukums 
2016.gads, 

EUR 
2017.gads, 

EUR 

Izmaiņas (+, -), 

EUR 

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI 7285607 7321102 35495 

Nemateriālie ieguldījumi 31163 27352 -3811 

Pamatlīdzekļi – kopā 7163956 7203262 39306 

    Zeme, ēkas, būves 6337948 6027979 -309969 

    Tehnoloģiskās iekārtas 144094 130745 -13349 

    Pārējie pamatlīdzekļi 370858 445360 74502 

    Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība 
37012 

273666 
236654 

    Bioloģiskie un pazemes aktīvi 269118 267818 -1300 
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    Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 4926 57694 52768 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 90488 90488 0 

 

14.8. Beverīnas novada pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 

Tabula “Beverīnas novada pašvaldības ilgtermiņa 

finanšu ieguldījumi 2017.gadā, EUR” 

 

Posteņa nosaukums 

uz 

01.01.2017., 

EUR 

uz 

31.12.2017., 

EUR 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā  90 488 90 488 

SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas 

organizācija” 

17 381 17 381 

SIA „VTU Valmiera” 64 265 64 265 

Kauguru kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība 8 842 8 842 
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16. Komunikācija ar sabiedrību 
Beverīnas novada pašvaldības informatīvajam izdevumam „Beverīnas Vēstis” 2017.gadā 

mēneša tirāža bija 1200 eksemplāri. Tas tika izdots katra mēneša pēdējā nedēļā. 2017.gadā tika izdots 

arī speciālizdevums pirms pašvaldības vēlēšanām. Izdevumu tirāža tiek nogādāta novada 

iedzīvotājiem. Informatīvajā izdevumā “Beverīnas Vēstis” tiek sniegta informācija par:  

 pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbu, jaunumiem un pasākumiem; 

 pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem un domes lēmumiem; 

 novada vēstures faktiem, personībām un uzņēmējiem; 

 aktuālitātēm sportā, kultūrā, tūrismā un izglītībā; 

 aktualitātēm Latvijā. 

 

Izdevuma elektroniskā versija tiek ievietota pašvaldības mājaslapā www.beverinasnovads.lv 

sadaļā “Pašvaldība” > “Beverīnas Vēstis”. Pašvaldība sedz visus izdevumus, kas saistīti ar izdevuma 

izdošanu un piegādi iedzīvotājiem. Pašvaldības mājaslapā regulāri tiek publicēta aktuāla  informācija.  

Tīmekļa vietnē ir atrodama informācija par domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem 

noteikumiem, nolikumiem, publiskiem gada pārskatiem, pašvaldības budžeta aprakstiem, kā arī informācija 

par aktualitātēm izglītības, kultūras, tūrisma, sporta u.c. nozarēs. Gada laikā tiek arvien uzlabots Beverīnas 

novada pašvaldības mājaslapas dizains un sadaļu struktūra.  

Informācija par aktualitātēm novadā no pašvaldības mājaslapas tiek pārpublicēta Ziemeļvidzemes 

laikrakstā „Liesma”, kur vienu reizi mēnesī tiek sagatavots pielikums ar nosaukumu „Beverīna”. 2017.gadā 

aktīvi tika izmantotas sociālās vietnes, kur ir izveidoti pašvaldības konti – www.twitter.com, 

www.youtube.com un www.facebook.com. Ievietotā informācija ir saistīta ar dažādām aktualitātēm Beverīnas 

novadā un pašvaldībā. Vietnē “YouTube” tiek ievietoti video sižeti, ko pašvaldība saņem, pamatojoties uz 

sadarbības līgumu ar televīziju. 2017.gadā ēterā tika pārraidīti četri sižeti par jau minētajām aktualitātēm 

Beverīnas novadā. Papildus sižetiem Vidzemes televīzija apmeklēja novadu un pārraidīja aktuālākās ziņas par 

novada pasākumiem un pašvaldību. 

Sadarbība turpinās ar citiem plašsaziņas līdzekļu portāliem – www.valmiera24.lv, www.eliesma.lv, 

www.visit.valmiera.lv, www.valmieraszinas.lv, www.edruva.lv un www.ziemellatvija.lv. Svarīgākā 

informācija tiek izvietota arī uz ziņojumu stendiem visā novada teritorijā. 

http://www.beverinasnovads.lv/
http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://www.valmiera24.lv/
http://www.eliesma.lv/
http://www.visit.valmiera.lv/
http://www.valmieraszinas.lv/
http://www.edruva.lv/
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17. Beverīnas novada pašvaldības projektu vadības speciālista darbs 

2017. gadā un pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos 
Projektu vadības speciālista pienākumos ietilpst projektu pieteikumu sagatavošana iesniegšanai 

dažādos projektu konkursos, pašvaldības organizēto konkursu “Veidojam vidi ap mums Beverīnas 

novadā” un “Atbalsts uzņēmējdarbībai Beverīnas novadā” dokumentācijas izstrāde, apkopošana un 

konkursu organizēšana, publicitātes nodrošināšana, kā arī darbs ar novada attīstības dokumentiem –

integrētā attīstības programma un investīciju plāns. Projektu vadības speciālists nodrošina jau īstenoto 

projektu pēcuzraudzību, iesniedzot nepieciešamās atskaites un dokumentāciju. 

Projektu vadības speciālists organizē un koordinē skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu 

Beverīnas novada pašvaldībā. 2017.gada vasarā pašvaldībā tika nodarbināti 60 skolēni vecumā no 13 

līdz 20 gadiem. Tika iesniegts pieteikums aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi 

vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības 

iestādēs” īstenošanai un saņemts atbalsts no Nodarbinātības valsts aģentūras 27 skolēnu nodarbinātībai 

vecumā no 15 līdz 20 gadiem.  

Beverīnas novada pašvaldības dalība projektu konkursos 2017.gadā 

Par dalību projektu konkursos tiek lemts, pamatojoties uz spēkā esošo novada Attīstības 

programmu un Investīciju plānu. Norādīti rezultāti šī gada pārskata sagatavošanas brīdī. 

Projekta nosaukums, īss apraksts, programma  Statuss  

“Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā”  

Projekta finansējums ir 39 766 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 

nav nepieciešams. 

Projekta mērķis ir veicināt novada iedzīvotāju veselības paradumu 

maiņu, palielinot izpratni par veselīga dzīvesveida un personiskās 

veselības nozīmi. Projekta ietvaros plānotas dažādas izglītojošas un arī 

praktiskas veselības veicināšanas un slimību profilakses aktivitātes.   

/Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. 

specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un 

slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās 

atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākums 

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 

profilaksei” (Eiropas Sociālā fonda finansējums)/ 

Īstenošanā. 

Projekta norisinās no 

2017.gada jūlija līdz 

2019. gada 

decembrim. 
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“Mūrmuižas brīvdabas estrādes deju grīdas būvniecība”  

Kopējais projekta finansējums ir 19 233.16 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums 1923.32 EUR.  

Projekta ietvaros izbūvēta jauna deju grīda Mūrmuižas brīvdabas 

estrādē. 

/ELFLA atklāts projektu iesniegumu konkurss Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER 

vietējai attīstībai” apakšpasākumā 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 

„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”/ 

Īstenots 

“Kauguru pagasta un Trikātas pagasta kapsētu digitalizācija” 

Kopējais projekta finansējums ir 10 974.70 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums 1097,47 EUR 

Projekta mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem ērtu pieeju 

sistematizētai un vispusīgai informācijai par apbedītajiem un kapavietām 

Beverīnas novada Trikātas un Kauguru pagastu kapsētas, izstrādājot 

kapsētu digitālo kartējumu un izveidojot elektronisku datu glabāšanas 

sistēmu. 

/ELFLA atklāts projektu iesniegumu konkurss Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER 

vietējai attīstībai” apakšpasākumā 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 

„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”/ 

Nav atbalstīts 

“Trikātas ciema centra parka labiekārtošana”  

Kopējais projekta finansējums ir 17 051.96 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums 1705.20 EUR. 

Projekta mērķis ir uzlabot Trikātas ciema centra parka vides 

pieejamību iedzīvotājiem diennakts tumšajā laikā. 

/ELFLA atklāts projektu iesniegumu konkurss Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER 

vietējai attīstībai” apakšpasākumā 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 

„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”/ 

Noraidīts 

“Ielu tirdzniecības laukuma iekārtošana Mūrmuižas ciemā”  

Kopējais projekta finansējums ir 29 574 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums 2957,40 EUR. 

Noraidīts 
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Projekta mērķis ir uzlabot Mūrmuižas ciema centra vides kvalitāti, 

izveidojot amatniekiem un mājražotājiem labiekārtotu tirdzniecības vietu 

ciema centra laukumā.   

/ELFLA atklāts projektu iesniegumu konkurss Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER 

vietējai attīstībai” apakšpasākumā 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 

„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”/ 

“Beverīnas novada ceļu posmu "Stantes-Zīles un Ķiguļu ceļš", 

"Amsiņi-Ķīši" un "Jēņu ceļš" pārbūve”  

Kopējais projekta finansējums ir 417 303.64 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums 44 119.85 EUR.  

Projekta mērķis ir uzlabot pašvaldības grants ceļu kvalitāti, veicot 

ceļu posmu pārbūvi vietās, kur tam ir būtiska ietekme uz 

lauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstību novadā. 

/ELFLA atklāts projektu iesniegumu konkurss Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”/ 

Īstenošanā. 

Plānots pabeigt 

2018.gada vasarā. 

“Aktīvās atpūtas teritorijas kā pievilcīgs pārrobežu tūrisma 

galamērķis” (Recreation areas as an attractive cross-border tourist 

destination / ParkRoute) 

Projekts iesniegts, sadarbojoties 4 Krievijas un 3 Latvijas 

partneriem, vadošais partneris: Некоммерческое партнерство 

"Российско-Европейское Некоммерческое Партнерство по развитию 

инноваций в сфере информационных и коммуникационных 

технологий”  

Projekta finansējums Beverīnas novada pašvaldībai ir 127 000 

EUR, pašvaldības līdzfinansējums 12 700 EUR. 

Projekta mērķis ir radīt inovatīvu, kompleksu Latvijas-Krievijas 

aktīvās atpūtas ekotūrisma maršrutu, kas apvienotu dabas, vēstures un 

kultūras objektus, vienlaikus risinot vājas tūrisma infrastruktūras 

problēmu.  

/Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma/ 

Nav atbalstīts 

“Zivju resursu aizsardzība Trikātas ezerā, Baznīcas ezerā, 

Pannas ezerā, Dutkas ezerā un Abulas upē” 

Kopējais projekta finansējums ir 9488.57 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums 948.86 EUR. 

Īstenots 
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Projekta mērķis ir uzlabot uzraudzības efektivitāti Trikātas ezerā, 

Baznīcas ezerā, Pannas ezerā, Dutkas ezerā un Abulas upē. 

/Valsts atbalsts zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda/  

“Meliorācijas sistēmas atjaunošana nekustamajā īpašumā 

“Rušas”” 

Kopējais projekta finansējums ir 68 600 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums 6860 EUR. 

Projekta ietvaros tiks atjaunoti grāvji, izbūvētas caurtekas un 

sedimentācijas baseins. 

/ELFLA atklāts projektu iesniegumu konkurss Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā “Investīcijas 

materiālajos aktīvos”/ 

Īstenošanā 

“Veloparka trases izveidošana Beverīnas novadā”  

Kopējais projekta finansējums ir 52 000 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums 25 000 EUR. 

Projekta mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu un dažādot aktīvās 

atpūtas iespējas Beverīnas novada iedzīvotājiem, izbūvējot visām vecuma 

grupām pieejamu, dažādi izmantojamu, interesantu un inovatīvu 

infrastruktūras objektu – asfalta seguma veloparku. 

/ELFLA atklāts projektu iesniegumu konkurss Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER 

vietējai attīstībai” apakšpasākumā 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 

„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”/ 

Vērtēšanā LAD 

“Ielu tirdzniecības paviljona un laukuma iekārtošana 

Mūrmuižas ciemā”  

Kopējais projekta finansējums ir 35 000 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums 10 500 EUR. 

Projekta mērķis ir stimulēt mazās uzņēmējdarbības attīstību un 

veicināt mazo uzņēmēju saražotās produkcijas noietu, nodrošinot 

amatniekiem un mājražotājiem labiekārtotu tirdzniecības vietu 

Mūrmuižas ciemā. 

/ELFLA atklāts projektu iesniegumu konkurss Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER 

vietējai attīstībai” apakšpasākumā 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. 

Vērtēšanā LAD 
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„Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”/ 

“Trikātas ezers – mūsu kopīgā rūpe” 

Projekta kopējais provizoriskais finansējums ir 50 700 EUR, 

pašvaldības līdzfinansējums 15 210 EUR. 

Projekta mērķis ir novērst esošo un potenciālo vides apdraudējumu 

Trikātas ezerā un izglītot vietējo sabiedrību par darbībām, ko ikviens var 

veikt, lai uzturētu tīras ūdenstilpes, kā arī par šo ūdenstilpju nozīmi 

kopējā ekosistēmā. 

/LVAFA Projektu vadlīnijas “Dabas un bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšana un aizsardzība” aktivitātes “Praktiskās vietējās vides 

iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku 

novēršanai” projektu konkurss/ 

Vērtēšanā 

 

2017.gadā tika uzsākta Beverīnas novada ceļu posmu Ķiguļu ceļš, Amsiņi-Ķīši un Jēņu ceļš 

pārbūves projektēšana, 2018.gada martā projektēšanas dokumentācija saskaņota Kocēnu novada 

būvvaldē, ir izsludināts iepirkums ceļu posmu pārbūves darbiem. Projekts tiks iesniegts ELFLA atklāta 

projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. 

Pašvaldības organizētie projektu konkursi 

2017.gadā tika izstrādāts un apstiprināts jauno uzņēmēju atbalsta konkursa nolikums “Atbalsts 

uzņēmējdarbībai Beverīnas novadā”. Sākotnēji tika iesniegti seši projektu pieteikumi, no kuriem 

atbalstīti tika trīs pieteikumi par kopējo summu 4411.99 EUR. Tā kā visi atbalstam paredzētie naudas 

līdzekļi netika apgūti, tika izsludināta otrā pieteikšanās kārta, kurā tika saņemti divi projektu 

pieteikumi, kas tomēr tika noraidīti kā nepietiekami kvalitatīvi sagatavoti. 2017.gadā tika atkārtoti 

pārskatīts un apstiprināts nolikums konkursam “Veidojam vidi ap mums Beverīnas novadā”, veicot 

nelielas izmaiņas konkursa organizēšanas kārtībā. 2017.gadā konkursam tika iesniegti 11 novada 

iedzīvotāju un sabiedrisko organizāciju sagatavoti projektu pieteikumi, no tiem apstiprināti un īstenoti 

tika 10 projekti: četri Trikātas pagastā, pieci Brenguļu pagastā un viens Kauguru pagastā. Par labāko 

no īstenotajiem projektiem tika atzīts biedrības “Beverīnas ūdeņi” projekts “Ūdenstūrisma kā dabas un 

aktīva tūrisma komponentes attīstība Beverīnas novadā”. Šis projekts tika virzīts reģionālā un 

nacionālā līmeņa vērtēšanai apvienībā “Sabiedrība ar dvēseli-Latvija” un saņēma veicināšanas balvu. 
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18. Neatkarīgu revidentu ziņojums 
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