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1. Beverīnas novada domes priekšsēdētājas uzruna 

Beverīnas  novada pašvaldība ir valsts vietējā pārvalde, kas pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību 

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

nosaka institucionālo struktūru , lemj par autonomo  funkciju un 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 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 PII „Pasaciņa”; 

 Beverīnas novada pašvaldības policija; 

 Beverīnas novada dzimtsarakstu nodaļa; 

 Beverīnas novada bāriņtiesa; 

 Beverīnas novada pašvaldības sociālais dienests. 

 

Būvniecības un izglītības pārzināšanas un kontroles funkcijas pašvaldības dome  deleģējusi Kocēnu 

novada pašvaldības Būvvaldei un Izglītības pārvaldei. 

Pašvaldības sniegto pakalpojumu klāsts katrā no novada pagastiem būtiski neatšķiras, iedzīvotājiem 

ir pieejami visi svarīgākie pakalpojumi iespējami tuvāk savai dzīves vietai. 

Beverīnas  novada pašvaldības 2013.gada pārskats 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. 

Pēc pašvaldību vēlēšanām  domei bija jāstrādā ar budžetu, kuru pieņēmusi iepriekšējā dome, tādēļ 

gada laikā domei bija jāpieņem vairākas korekcijas un jārisina budžetā neplānotas aktivitātes. Tā kā 

pārskata gadā 2007.-2013.gadu plānošanas periods jau gandrīz beidzies, tad ES struktūrfondu 

finansētie projekti bija pabeigti iepriekšējā gadā. Realizēts tika ELFLA līdzfinansētais projekts 

„Jaunaudžu kopšanas pasākumi Beverīnas novada Brenguļu pagastā” par kopējo summu LVL 

4199,10, kā arī pašvaldība piedalījās ar līdzfinansējumu vairākos biedrību LEADER projektos. Tika 

sagatavoti un iesniegti vairāki projektu pieteikumi. Projekta gatavošanas laikā izrādījās, ka PII 

„Pasaciņa” jumts ir avārijas stāvoklī un tika uzsākta jumta nomaiņa. Kopā ar Latvenergo tika 

realizēta apgaismojuma rekonstrukcija Trikātas ciemā. 

Galvenais uzdevums 2013. gadā bija nodrošināt Beverīnas  novada budžeta iestāžu un 

struktūrvienību darbu, lai tās varētu pildīt tām paredzētās funkcijas un sniegt iedzīvotājiem 

nepieciešamos pakalpojumus. 

Kopumā pārskata gads bija veiksmīgs, jo  pārpildījās IIN, tika izsolītas cirsmas un nopelnīti nepilni 

simts tūkstoši latu. Pamatbudžeta ieņēmumi salīdzinot ar sākotnēji plānoto izpildīti par 114,7%, bet 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu par 111,8%, izdevumi pret plānoto sastāda 96,8%, bet salīdzinot ar 

2012.gadu – 111,8%. Speciālā budžeta ieņēmumi salīdzinot ar plānoto izpildījušies par 154,3%, 

izdevumi sastādīja 68,4% no plānotā, bet salīdzinot ar iepriekšējo gadu ieņēmumi sastādīja 121,7% 
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un izdevumi 187,8%. Tas saistīts ar to, ka pašvaldībai speciālajā budžetā bija uzkrāts finanšu 

atlikums, kas paredzēts autoceļu sakārtošanai. 

2013.gadā, īstenojot ilgtermiņa finanšu vadības, stingru un regulāru pašvaldības budžeta izdevumu 

pārraudzības politiku, tika nodrošināta pašvaldības finanšu resursu pietiekamība noteikto pašvaldības 

funkciju realizācijai. 

Pašvaldības naudas līdzekļi ir izvietoti pazīstamās Latvijas finanšu institūcijās- divās komercbankās un 

Valsts kasē. Pašvaldības galvenais finanšu kreditors ir Latvijas Republikas Valsts kase, kas kreditē 

ilgtermiņa finanšu darījumus atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. 

Jāatzīmē arī kredītsaistības, kuras pašvaldība pārmantoja ATR pašvaldību apvienošanas gaitā.  Uz 

atskaites periodu  tās sastāda 11,08% no pamatbudžeta ieņēmumiem, kas norāda uz to, ka 

pašvaldībai kredītportfelis ir jau ievērojams, lai vēl piesaistītu aizņēmumu līdzekļus pašvaldības 

attīstībai svarīgu un neatliekamu investīciju projektu līdzfinansēšanai. Tas nākotnē var radīt 

problēmas attīstības projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai. 

Beverīnas novada pašvaldības darbību negatīvi varētu ietekmēt iedzīvotāju parādi par 

komunālajiem pakalpojumiem un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem, kas sastāda vairāk kā 

60 tūkst. LVL. 

Zemās dzimstības dēļ samazinās bērnu skaits pašvaldības  izglītības iestādēs, kas ietekmē izglītības 

iestāžu sniegto pakalpojumu izmaksas. Lai veiksmīgi realizētu izglītības programmas izglītības 

iestādēs, pašvaldība turpina finansēt daļu pedagogu darba samaksu no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem.   

Būtiski negatīvi  pašvaldības darbību ietekmē nepietiekamā autoceļa saņemtā dotācija no valsts. 

Valsts vietējās nozīmes autoceļi ir sliktā stāvoklī, kā rezultātā ievērojami finanšu līdzekļi ir jātērē 

pašvaldības autotransporta remontiem. 

Energoresursu cenu pieaugums būtiski ietekmēs pašvaldības spēju nākotnē nodrošināt komunālos 

pakalpojumus esošajā izmaksu līmenī. 

Noteicošā loma investīciju projektu realizācijā un infrastruktūras attīstībā Beverīnas novada 

pašvaldībā ir budžeta kopējam apjomam un ārējā finansējuma piesaistei, taču jaunajā plānošanas 

periodā 2014.-2020.g. mazajiem novadiem nav gandrīz nevienas programmas finansējuma 

piesaistei. 

Būtisks risks ir valsts papildus funkciju deleģēšana pašvaldībām, nesaņemot līdzfinansējumu no 

valsts budžeta. 

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

degvielas u.c.) sadārdzinājums, kas var ievērojami palielināt pašvaldības funkciju veikšanai 

nepieciešamās izmaksas.  

   

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                               Cilda Purgale 
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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 01.01.2013. 

tabula Nr.2.1.1. 

Pašvaldības nosaukums Beverīnas novada pašvaldība 

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

novads, LV - 4224 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009115285 

Finanšu gads 01.01.2013.-31.12.2013. 

Beverīnas novada dome 9 deputāti 

Beverīnas novada domes priekšsēdētāja Cilda Purgale 

Priekšsēdētāja vietnieks Sergejs Melngāršs 

Izpilddirektors Aivars Miruškins 

Galvenā grāmatvede Irīda Ivule 

Teritorijas lielums 301.7 km
2
 

Iedzīvotāju skaits (01.01.2014.) 3435 

 

2.1.2. Teritoriālais sadalījums 

 

Beverīnas novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums: 

 Beverīnas novada Brenguļu pagasts; 

 Beverīnas novada Kauguru pagasts; 

 Beverīnas novada Trikātas pagasts. 

 

Novada kopējā platība saskaņā ar 2013. gada zemes kadastra datiem, ir 30165,6 ha jeb 301,7 

kvadrātkilometri (pēc valsts statistikas informācijas – 302 km
2)

.  
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Beverīnas novada platība sadalījumā pa pagastiem 

                 tabula Nr.2.1.2. 

Teritoriālās vienības Platība ha 

Brenguļu pagasts 9955 

Kauguru pagasts 8895 

Trikātas pagasts 11316 

Kopā: 30166 

 

Novada administratīvais centrs atrodas Kauguru pagasta Mūrmuižā. Brenguļu un Trikātas pagasta 

centros ir izveidotas pašvaldības pagastu pārvaldes. Attālums no Mūrmuižas un Brenguļiem līdz 

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

 

Beverīnas novada atrašanās vieta Latvijā 

attēls Nr.2.1.1. 

 
 

 
 

 

attēlu avots: http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Beverinas_novads_karte.png 
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2.1.3. Transports 

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

Novadam ir laba ceļu sasaiste ar Rīgu, Cēsīm, Smilteni, Valku. 

Viena no Beverīnas novada vājajām pusēm ir tā, ka novada pagastu centri savstarpēji nesasaistīti, 

lai tajos iedzīvotāji nokļūtu ātri un ērti. Apmierinoša nokļūšana Valmieras pilsētā, kur strādā vai 

apmeklē izglītības iestādes liela daļa iedzīvotāju, pa asfaltētiem ceļiem ir iespējama vien Kauguru 

pagasta un Brenguļu iedzīvotājiem.  

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

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

Trikātā var nokļūt tikai braucot pa grants seguma ceļiem, kas pavasaros un rudeņos ir ļoti sliktā 

stāvoklī. Uz Trikātu asfaltēts ceļš ved tikai caur Strenčiem, kas ir ļoti liels līkums – apmēram 50km 

garumā, braucot cauri Valmierai.  

 

Sabiedriskā transporta satiksme 

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

Rīga-Valmiera, bet Brenguļu un Trikātas pagastus - posms Rīga-Valka. Līnija izveidota 19. gs 

beigās un savulaik bija ļoti nozīmīga visu novada pagastu attīstībā. 

Pašlaik dzelzceļa līnija ir maz noslogota, arī kravas pārvadājumu apjoms pēdējos gados ievērojami 

sarucis. 

Novada teritorijā ir divas dzelzceļa stacijas  - stacija Bāle – Kauguru pagastā un stacija Brenguļi  - 

Brenguļu pagastā. Katru dienu maršrutā Rīga Valmiera kursē 4 pasažieru vilciena reisi, no tiem 3 

kursē tālāk līdz stacijai Valga Igaunijā. No Valgas ik dienas kursē 3 pasažieru vilciena reisi. Bez 

pasažieru pārvadājumiem notiek arī kravas pārvadājumi, kurus izmanto arī Valmieras uzņēmumi. 

Maršrutā Valmiera  - Cēsis, kurš iet caur Kauguru pagastu, pasažieru pārvadājumus nodrošina 

vairāki autotransporta uzņēmumi – VTU Valmiera SIA, CATA AS, Nordeka AS. Ik dienas šajā 

maršrutā abos virzienos kursē 14 reisi. 

Maršrutos Valmiera – Mūrmuiža – Valmiera, Valmiera – Trikāta, Trikāta Valmiera pasažieru 

pārvadājumus nodrošina VTU Valmiera SIA.  Katru dienu maršrutā Valmiera – Mūrmuiža – 

Valmiera kursē 5 reisi, bet darba dienās kopā 8 reisi. Maršrutā Valmiera Trikāta, Trikāta – Valmiera  

katru dienu kursē 4 reisi. 

 

 

2.1.4. Iedzīvotāji 

Uz 2014.gada sākumu Beverīnas novadā deklarēti 3435 iedzīvotāji. No tiem: 

 Brenguļu pagastā – 932 

 Kauguru pagastā –  1508 

 Trikātas pagastā – 995 

 

Kauguru pagasts ir viens no blīvāk apdzīvotajiem pagastiem visā bijušajā Valmieras rajonā. 

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

izvietotas viensētas. Lielākie no tiem Mūrmuiža ar apmēram 500 iedzīvotājiem un mazāki ciemi 

Līči, Kauguri, Kaugurmuiža ar 80 – 120 iedzīvotājiem. 3 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. Ciema 

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

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

noteikts ar teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam. 

Trikātas pagasta apdzīvotība koncentrējas pagasta vidus un dienvidu daļā, jo teritorijas ziemeļdaļu 

aizņem lieli mežu masīvi. Tajos pašā teritorijas ziemeļu stūrī atrodas apdzīvotā vieta Ūdriņas, kam 

ar teritorijas plānojumu noteikts ciema statuss – šeit kompaktā teritorijā ir apmēram 50 iedzīvotāju 

mājokļi ar atbilstošām tehniskajām infrastruktūrām. 
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Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra novadā uz 2014. gada sākumu 

tabula Nr.2.1.4. 

Pagasts Kauguru 

pagasts 

Brenguļu 

pagasts 

Trikātas 

pagasts 

Līdz darbspējas 

vecumam 

Sievietes/vīrieši 

 

 

113/99 

 

 

46/69 

 

 

74/69 

Darbspējas 

vecumā 

sievietes/vīrieši 

 

 

454/560 

 

 

285/315 

 

 

303/329 

Pēc darbspējas 

vecuma 

sievietes/vīrieši 

 

 

174/108 

 

 

133/84 

 

 

142/78 
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2.2. Beverīnas novada dome 

2.2.1. Domes sastāvs 

Beverīnas novada pašvaldība darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”. Beverīnas novada 

pašvaldības un Beverīnas novada domes darbību nosaka ar Beverīnas novada domes sēdes lēmumu 

apstiprinātais Beverīnas novada pašvaldības nolikums. 

Līdz 2013. gada jūnija vēlēšanām Beverīnas novada dome darbojās šādā sastāvā: 

 

 

Beverīnas novada domes sastāvs 

tabula Nr.2.2.1. 

Māris Zvirbulis Beverīnas novada domes priekšsēdētājs 

Sergejs Melngāršs Beverīnas novada domes priekšsēdētāja vietnieks 

Cilda Purgale Beverīnas novada domes priekšsēdētāja vietniece 

Austra Blīgzna-Vīķe Deputāte 

Juris Cīrulis Deputāts 

Sarmīte Kanašniece Deputāte 

Linda Krūmiņa Deputāte 

Uģis Lapiņš Deputāts 

Vineta Melngārša Deputāte 

Zeltīte Munce Deputāte 

Ginta Pikšēna Deputāte 

Uldis Podnieks Deputāts 

Iveta Rambola Deputāte 

 

No 2013. gada 19. jūnija Beverīnas novada dome tika apstiprināta jaunā dome, kuras sastāvā ietilpst 

9 deputāti: 

tabula Nr.2.2.2. 

Cilda Purgale Beverīnas novada domes priekšsēdētāja 

Sergejs Melngāršs Beverīnas novada domes priekšsēdētājas vietnieks 

Māris Zvirbulis Deputāts 

Sandris Brālēns Deputāts 

Inguna Kondratjeva Deputāte 

Mārtiņš Ābele Deputāts 

Uldis Podnieks Deputāts 

Iveta Rambola Deputāte 

Romāns Vaščenko Deputāts 

 

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

mēneša ceturtās nedēļas trešdienā plkst.15:00, piedalīties aicināts ikviens novada iedzīvotājs. 

Nepieciešamības gadījumā tiek sasauktas ārkārtas domes sēdes. 

2013.gadā notikušas 18 domes sēdes, tajā skaitā 6 ārkārtas un 12 kārtējās domes sēdes. Domes 

sēdēs izskatīti 207 jautājumi, kuri pirms tam izskatīti pastāvīgi darbojošās komiteju sēdēs. 

 

2013.gadā pieņemtie saistošie noteikumi: 

Saistošie noteikumi Nr.1/2012 "Par nekustamā īpašuma nodokli Beverīnas novadā 2012.gadā" 

Saistošie noteikumi Nr.2/2012 "Beverīnas novada pašvaldības nolikums" 

Saistošie noteikumi Nr.3/2012 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" Nav spēkā, atcelti ar 

25.04.2012. sēdes lēmumu (protokols Nr.6.15.p.) 

Saistošie noteikumi Nr.4/2012 "Par Beverīnas novada pašvaldības 2012.gada budžetu" 
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Saistošie noteikumi Nr.5/2012 "Grozījumi 2012.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2012 

"Beverīnas novada pašvaldības nolikums"" 

Saistošie noteikumi Nr.6/2012 "Grozījumi 2012.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2012 

"Par nekustamā īpašuma nodokli Beverīnas novadā 2012.gadā"" 

Saistošie noteikumi Nr.7/2012 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 

Saistošie noteikumi Nr.8/2012 "Grozījumi 2012.gada 15.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2012 

"Par Beverīnas novada pašvaldības 2012.gada budžetu"" 

Saistošie noteikumi Nr.9/2012 "Grozījumi 2012.gada 15.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2012 

"Par Beverīnas novada pašvaldības 2012.gada budžetu"" 

Saistošie noteikumi Nr.10/2012 "Par nodokļu atbalsta pasākumu piemērošanu nekustamā īpašuma 

nodoklim Beverīnas novadā" 

Saistošie noteikumi Nr.11/2012 "Grozījumi 2012.gada 15.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.4/2012 "Par Beverīnas novada pašvaldības 2012.gada budžetu"" 

Saistošie noteikumi Nr.12/2012 "Beverīnas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam 

grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 

Saistošie noteikumi Nr.13/2012 "Grozījumi 2012.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2012 

"Beverīnas novada pašvaldības nolikums"" 

Saistošie noteikumi Nr.14/2012 "Par nekustamā īpašuma nodokli Beverīnas novadā 2013.gadā" 

 

2.2.2. Komitejas un komisijas  

Beverīnas novada pašvaldības nolikuma 4.punkts paredz: lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu 

domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēl pastāvīgās komitejas. Līdz 2013. 

Gada jūnija pašvaldību vēlēšanām darbojās 4 komitejas: 

 finanšu komiteju 6 locekļu sastāvā; 

 izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 5 locekļu sastāvā; 

 attīstības un tautsaimniecības komiteju 6 locekļu sastāvā; 

 sociālo jautājumu komiteju 4 locekļu sastāvā. 

No 2013. gada 28. jūnija  izveidotas 2 pastāvīgās komitejas: 

 finanšu un attīstības komiteja 6 cilvēku sastāvā, kurā ievēlēti un pašreiz darbojas 

domes deputāti: 

Cilda Purgale, Māris Zvirbulis, Sandris Brālēns, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks, 

Romāns Vaščenko; 

 Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja 4 cilvēku sastāvā: 

Inguna Kondratjeva, Iveta Rambola, Mārtiņš Ābele, Sandris Brālēns. 

2013. gadā ir notikušas: 

 1 attīstības un tautsaimniecības komitejas sēdes, kurās izskatīti 37 jautājumi un 5 

apvienotās finanšu komitejas un attīstības un tautsaimniecības komiteju sēdes, kurās 

izskatīti 61 jautājums; 

 4 finanšu komitejas sēdes, kurās izskatīti 26 jautājumi un divas ārkārtas apvienotās 

komiteju sēdes, kurās izskatīti 15 jautājumi ; 

 2 sociālo jautājumu komitejas sēdes, kurās izskatīti 4 jautājumi. 

 1 izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes un 1 apvienotā komiteju 

sēde ar sociālo jautājumu komiteju, kurās izskatīti 20 jautājumi; 

No 2013. gada 28. jūnija  izveidotas 2 pastāvīgās komitejas: 

 finanšu un attīstības komiteja 6 sēdes 

 Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja 5 sēdes 

Atsevišķu pašvaldības funkciju veikšanai un pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai 

izveidotas un darbojas vairākas komisijas:  

 vēlēšanu komisija 

 administratīvā komisija 
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 iepirkumu komisija 

 ārkārtas situāciju komisija 

 nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles komisija 

 dzīvokļu jautājumu risināšanas komisija 

 zemes lietu komisija 

 

 

Iepirkumu komisijas veiktie iepirkumi un noslēgtie līgumi 2013.gadā 

Beverīnas novada pašvaldības iepirkumu komisija 2013.gadā visus iepirkumus ir veikusi saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību. Un tie ir: 

1) viens būvdarbu iepirkums (1 procedūra:  rezultāts – noslēgts iepirkuma līgums). Iepirkuma 

identifikācijas numurs BNP 2013/08 M.I. „PII Pasaciņa jumta seguma nomaiņa”, līguma 

summa bez PVN 39 870.12 Ls. 

2) Viens atklāts konkurss (1 procedūra: rezultāts – noslēgts iepirkuma līgums). Iepirkuma 

identifikācijas numurs BNP 2013/04 „Degvielas iegāde Beverīnas novada pašvaldības 

vajadzībām”, līguma summa bez PVN 22 230 Ls) 

3) četri piegāžu iepirkumi:   

 identifikācijas numurs BNP 2013/01 M.I. „Pārtikas produktu piegāde Beverīnas novada 

izglītības iestādēm”. Noslēgti 5 piegāžu līgumu: AS „Tukuma piens”, SIA „Rēzeknes 

gaļas kombināts”, SIA „Kabuleti fruit”, SIA „Ažiņa komercfirma ”Markets””, SIA 

„Liepkalni” kopējā summa par kuru noslēgti līgumi bez PVN 20 338.16 Ls 

 identifikācijas numurs BNP2013/03 M.I. „Lietotu mikroautobusu piegāde Beverīnas 

novada pašvaldības vajadzībām”. Iepirkums pārtraukts. 

 Identifikācijas numurs BNP2013/05 M.I. „Lietotu mikroautobusu piegāde Beverīnas 

novada pašvaldības vajadzībām”. Noslēgts līgums ar SIA „ Formula serviss” par 

summu bez PVN 8677.69 Ls 

 Identifikācijas numurs BNP2013/07 M.I. „Pārtikas produktu piegāde Beverīnas novada 

izglītības iestādēm”. Noslēgti 5 piegāžu līgumi: AS „Tukuma piens”, SIA „Kabuleti 

fruit”, SIA „Liepkalni”, SIA „Ažiņa komercfirma „Markets””, SIA „Forevers” par 

kopējo summu bez PVN 13 263.99 Ls. 

4) divi pakalpojumu iepirkumi: 

 Identifikācijas numurs BNP2013/06 M.I. „Degvielas iegāde Trikātas pagasta iestādēm 

un struktūrvienībām”. Iepirkums noslēdzies bez rezultātiem. 

 Identifikācijas numurs BNP2013/09 M.I. „Beverīnas novada pašvaldības autoceļu un 

ielu uzturēšanas 2013./2014. Un 2014./2015.gadu ziemas sezonām”. Noslēgti 2  

pakalpojuma līgumi ar AS „Latvijas autoceļu uzturētājs Valmieras ceļu rajons” un ZS 

„Avoti”. 

5) Divi iepirkumi veikti izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu par kopējo summu bez 

PVN  701 Ls.  

 

 

Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles komisija 

Kopumā 2013.gadā pārdots izsolē viens pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums, izsolītas 6 cirsmu 

krājas, izmantojot pirmpirkuma tiesības pārdota viena dzīvojamā māja, divi zemes gabali un viens 

dzīvokļa īpašums. 

 

2013. gadā nav notikušas ārkārtas situāciju komisijas sēdes. 
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2.3. Struktūra 
Domes izveidoto iestāžu un pašvaldības amatpersonu savstarpējo pakļautību nosaka Domes 

apstiprinātā pašvaldības organizatoriskā struktūra, skatīt attēlu Nr.2.2.1. 

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 
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 sastāv no: 

 Finanšu nodaļas; 

 Attīstības un nekustamo īpašumu nodaļas; 

 Kultūras un sporta nodaļas; 

 Kancelejas nodaļas; 

 Brenguļu bibliotēkas; 

 Kauguru bibliotēkas; 

 Mūrmuižas bibliotēkas – informācijas centra; 

 Trikātas bibliotēkas; 

 Kauguru saimniecības daļas; 

 Trikātas saimniecības daļas; 

 Brenguļu saimniecības daļas. 

 

Pašvaldības centrālā administrācija iedzīvotājiem nodrošina pašvaldības sniegto pakalpojumu 

pieejamību katra pagasta centrā, pašvaldības ēkās: 

o centrā „Kaimiņi” Brenguļu pagastā; 

o „Pagastmājā”, Mūrmuižā, Kauguru pagastā,  

o Trikātas pagasta pārvaldē  Nākotnes ielā 3, Trikātas pagastā. 

   

.  
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Beverīnas novada pašvaldības organizatoriskā struktūra 

attēls Nr.2.2.1. 
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Beverīnas novada pašvaldības centrālās administrācijas organizatoriskā struktūra 

attēls Nr.2.2.2. 
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2.3.1. Centrālās administrācijas raksturojums un darbības rezultāti 2013.gadā 

Kultūra un sports Beverīnas novadā 
 Kauguru kultūras nams 

Kauguru kultūras namā darbojas vairāki pašdarbības kolektīvi: 

 Kauguru pagasta jauniešu deju kolektīvs „Trinītis” 

 Kauguru pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Mūri” 

 Amatierteātris „Vīzija” 

 Šlāgergrupa „Kaugurieši” 

 Folkloras kopa „Stutes”. 

J.Endzelīna Kauguru pamatskolā darbojas deju kolektīvi, kuru mēģinājumi notiek Kauguru kultūras 

namā: 

 1.-2.klašu deju kolektīvs 

 3.-4.klašu deju kolektīvs. 

 

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. 

Ikdienā Kultūras nama zāles telpas ir noslogotas – dienas pirmajā pusē notiek skolas deju kolektīvu 

mēģinājumi, vakaros zāli izmanto pašdarbības kolektīvi – divreiz nedēļā darbojas jauniešu un 

vidējās paaudzes deju kolektīvi, trešdienu vakaros mēģinājumi notiek amatierteātrim „Vīzija”, 

ceturtdienu vakaros darbojas muzikanti. Zāle tiek iznomāta arī privātajiem pasākumiem, sapulcēm. 

J.Endzelīna Kauguru pamatskolas 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. 

Kultūras namā ik gadus vasarā notiek J.Anmaņa Bērnu vasaras mākslinieciskā nometne (nometnes 

darbība atjaunota 2005.gadā) – nedēļas garumā katru dienu notiek dažnedažādas aktivitātes bērniem 

no 5 gadu vecuma. Nometne noslēdzas ar atraktīvu pasākumu, kura režisors ir mākslinieks Jānis 

Anmanis. 

Kauguru pagasta Mūrmuižā ir estrāde, kurā pasākumi notiek vasaras sezonā. Jau 24 gadus 

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, kurā tradicionāli tiek uzvesta amatierteātra 

„Vīzija” pirmizrāde, pēc kuras seko Līgo balle.  

 

2013. gada nozīmīgākie notikumi Kauguru pagastā: 

29.01. Līču ciema stāsti Mūrmuižas bibliotēkā 

15.02. Blomes pagasta amatierteātra viesizrāde „Mīlestība Čehova gaumē” 

02.03. Jaunlutriņu pagasta amatierteātra viesizrāde „Vajadzīgs melis” 

05.03. „Par prieku sev” Kauguru bibliotēkas pasākums 

05.03. Laika vīra piezīmes – ieraksta prezentācijas pasākums Kauguru kultūras namā 

08.03. Tamāras Skrīnas pēcpusdiena Mūrmuižas bibliotēkā 

13.03. „Burtiņu spēles” pasākums bērniem Kauguru bibliotēkā 

25.05. Auto Moto Velo un deju lielkoncerts ‘Kad gribas mīlēt” 

22.06. Amatierteātra „Vīzija” pirmizrāde Zeibotu Jēkabs „Dullais barons Bunduls” 

21.-28.07. J.Anmaņa bērnu mākslas plenērs 

30.08. Rūjienas novada amatierteātra viesizrāde „Kaudzēm naudas” 

20.09. Dzejas dienas Kauguros 

22.09. Baltu vienības diena 

27.12. Kauguru pagasta senioru svētku pasākums 

28.12. Kauguru pagasta svētku pasākums bērniem 
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Amatierteātris „Vīzija” devies viesizrādēs: 

 

24.07.viesizrāde „Dullais barons Bundulis” Valmierā 

25.07. viesizrāde „Dullais barons Bundulis” Trikātā 

02.08. viesizrāde „Dullais barons Bundulis” Jērcēnos 

19.10. viesizrāde „Dullais barons Bundulis” Mēros 

 

Deju kolektīvi „Mūri” un „Trinītis” piedalījušies: 

 Koncerts Vaidavā februārī 

 Īstenojam projektu – sadraudzības veidošana ar vēl trijiem deju kolektīviem – „Tingeltangels”,  

„Siguldietis”, „Rencēni”. Pirmais projekta koncerts februāri – Ainažos. Apgūstam arī 

aktiermākslu projekta ietvaros. 

 Koncerts Naukšēnos martā, kad kopīgi ar citiem kolektīviem „iegriežam” tuvojošos deju svētku 

„ deju riteni”. 

 Koncerts Siguldā, projekta ietvaros. Apgūstam arī pareizas iesildīšanās principus fizioterapeita 

vadībā. 

 Skate Valmieras kultūras centrā aprīlī. Abi kolektīvi iegūst pirmo pakāpi. 

 Koncerts, projekta ietvaros Ēvelē. Meitenes apgūst meikapa pamatus. Puiši trenējas un vingro. 

 Koncerts Kocēnu estrādē maijā. Muzeju nakts pasākums. 

 Koncerts projekta ietvaros Mūrmuižas estrādē. Sabrauc ciemiņi no tuvākas un tālākas apkaimes. 

 Novada dziesmu un deju svētki jūnijā. 

 Koncerts Ēveles estrādē, ielīgojam Jāņus 

 Lielie dziesmu un deju svētki Rīgā – jūnija beigas, jūlija sākums. 5 koncerti un gājiens. 

 Kolektīvu sportiska atpūta pie jūras jūlijā 

 Valsts svētku pasākums – koncerts Naukšēnos 

 Ziemassvētku pasākums „Dzīve kā pasaka” Kauguru kultūras namā 20.decembrī 

 

Folkloras kopa „Stutes” piedalījusies: 

 „Vizu, vizu, Metenīti” – gadskārtas pasākums Mūrmuižas bibliotēkā; 

 Izbraukums uz Lieldienu pasākumiem Ķoņos un Vilpulkā; 

 Lielā diena PII „Pasaciņa” Mūrmuižā 

 Jāņi Valmieras pansionātā; 

 Miegupes guldināšana oktobrī Kauguru „Sietiņos” kopā ar dzejnieci Tamāru Skrīnu; 

 Piedalīšanās novada Valsts svētku pasākumā; 

 Ziemsvētku Bluķa vakars kopā ar „Abulmalas Burlakām” un tradīciju kopu „Pērkonieši” 

Trikātā 

 

 

 

 Trikātas kultūras nams 

Kultūras dzīve Beverīnas novada Trikātas kultūras namā ir bijusi aktīva un pagasta iedzīvotājam,  

sākot  no  pirmsskolas  vecuma,  ir  iespēja  darboties  dažādos  pašdarbības pulciņos,  vadoties  pēc  

savām  interesēm.  

Kultūras namā darbojas šādi mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi: 

 jauktais koris “Trikāta” 

 vidējās paaudzes deju kolektīvs “Abuls” 

 jauniešu deju kolektīvs „Mutulītis” 

 senioru deju kopa “Sapnis” 
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 vīru vokālais ansamblis 

 tautas mūzikas kapela „Abulmalas burlakas”.  

 

2013. gada nozīmīgākie notikumi Trikātas pagastā: 

11.01. teātra izrāde – H.Gulbis „Cīrulīši”  

22.02. koncerts „Ceļā uz Deju svētkiem” 

11.02. senioru sadancošana koncertā "Puteņu valsis” 

31.03. Lieldienu koncerts "Danco ,saulīte" un atpūtas vakars 

12.04. mazo vokālistu koncerts - konkurss "Cālis 2013" 

27.04. koncerts „Iekrāso pavasari” 

13.05. koncerts „Saules stariņš māmiņai” 

08.06. Beverīnas novada dziesmu un deju svētki 

29.06. Beverīnas novada svētki „Ķēniņa Tālivalža diena” 

25.07. teātra izrāde „Tas dullais barons Bundulis” 

17.09. tikšanās ar dzejnieci Dainu Sirmo, Diānu Čepurnaju, Elīnu Bākuli 

22.09. Baltu vienības diena 

02.11. novada pašdarbnieku un sportistu svētki 

09.11. Mārtiņdienas izdarības 

16.11. Latvijas valsts proklamēšanas dienai veltīts svinīgs svētku sarīkojums 

14.12. Ziemassvētku atpūtas sarīkojums pensionāriem 

21.12. Ziemas Saulgrieži - bluķa vakars 

29.12. Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem 
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 Informācijas, izglītības, sporta un sociālās aprūpes dienas centrs „Kaimiņi” 

Nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā sporta jomā 2013.gadā: 

Novada  komandas piedalījās: 
Valmieras pilsētas atklātajā volejbola čempionātā, Valmieras kausa izcīņā volejbolā un Burtnieku 

ezera kausa sacensībās volejbolā (novada volejbola komanda “Beverīna”); 

22.06. LSVS 50.sporta spēlēs pludmales volejbolā Jūrmalā (novada komanda K50+); 

Latvijas čempionātā “regbijā 7” - 7.vieta (novada komanda “Beverīna/Fēnikss”), Latvijas kausa 

izcīņā regbijā 7 un Arnolda Spādes desmitajā regbija 7 turnīrā. 

Novada sportisti piedalījušies visdažādākajās sacensībās daudzos sporta veidos. 

 

Sarīkotās sacensības: 
26.01. Slēpju pārgājiens “Strenči - Ūdriņi - Torņakalns - Strenči” 

16.02., 09.03. Valmieras atklātā volejbola čempionāta spēles Brenguļos 

16.02. Beverīnas novada atklātais zolītes turnīrs Brenguļos 

16.02. Slēpju maršs Brenguļi - Valmiermuiža (sadarbība ar ATC “Eži”) 

16.03. Beverīnas novada atklātais volejbola turnīrs Brenguļos 

23.03. Spīdmintona turnīrs “Brenguļi OPEN 2013” Brenguļos (S.Paegle) 

13.04. Beverīnas novada atklātais novusa čempionāts Brenguļos  

25.05. Laivu maršs Abuls - Gauja (sadarbība ar ATC “Eži”) 

25.05. Sporta svētki “Auto - moto - velo” Mūrmuižā 

22.06. Vidzemes MTB kausa 2.posms Brenguļos  

10.08. Trikātas sporta diena 

31.08. Beverīnas novada sporta spēles “Atvadas vasarai” Brenguļos 

27.09. Latvijas Olimpiskā diena (Brenguļu s/sk, Trikātas un Kauguru p/sk) 

19.10. Brenguļu kauss spīdminotā 2013 Brenguļos (S.Paegle) 

02.11. Beverīnas novada sporta laureātu apbalvošana Trikātā 

09.11. Lāčplēša kausa izcīņas turnīrs volejbolā Brenguļos (BJD) 

07.12. Sacensības “Brenguļu sporta meistars” 

 

Beverīnas novada teritorijā notika: 
Sacensības autokrosā Brenguļu trasē 

Orientēšanās sacensības Valmieras “Magnēts” 

Tautas slēpojums “Baiļu apļi” 

Kalnu velosipēdu MTB maratons Baiļos 

 

 Mūrmuižas Tautas universitāte 

2012./2013.mācību gada otrajā pusē Mūrmuižas Tautas universitātē notika 4 nodarbības. Janvāra 

nodarbībā „Hermanim Enzeliņam – 145” piedalījās Cēsu vēstures un mākslas muzeja galvenais 

speciālists, vēsturnieks, Dr. hist. Tālis Pumpuriņš  ar tēmu –„Hermanis Enzeliņš un Baltijas 

(Kauguru) lauksaimniecības biedrība” un Valmieras muzeja vēstures nodaļas vadītāja Mag. hist. 

Ingrīda Zīriņa ar priekšlasījumu „Hermanim Enzeliņam – 145”. Nodarbība noslēdzās ar muzikālu 

priekšnesumu. 

Februāra nodarbība tika veltīta tēmai „Audzēsim paši”. Piedalījās Valmieras Lauku konsultāciju 

biroja vadītāja Daiga Siliņa, kura savā stāstījumā par Latvijas lauku attīstību izskaidroja to vīziju, 

kāda varētu būt Latvijas lauku teritorijās 2030.gadā, ja turpinās attīstīties „pašplūsmas" scenārijs, 

kāds notiek joprojām, atstājot novārtā Latvijas laukus un iedzīvotājus.. Tīri praktiskas lietas par 

tomātu audzēšanu klausītājiem stāstīja Valkas Lauku konsultāciju biroja speciāliste, agronome 

Sniedze Ragže, kura pati savā saimniecībā „Ziediņi" audzē gan tomātus, gan puķes, gan arī lepojas 

ar skaistu dārzu un saimniecību. Nodarbību pārtraukumā, kad lekcijās dzirdētais tiek pārrunāts gan 

savā starpā, gan iztaujājot vēl lektorus par individuālajiem jautājumiem, šoreiz tika uzaicināta 

Valmieras muzeja garšaugu dārza dārzniece Vita Bašķe. Nodarbības noslēgumā ar sirsnīgu 
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muzikālu priekšnesumu sanākušos sveica Valmieras Viestura vidusskolas 6.klases audzēkne Santa 

Ziemane. 

Marta nodarbībā „ Amatam zelta pamats” Mūrmuižā viesojās Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas 

muzeja speciāliste Īrisa Priedīte un tika atklāta izstāde „Vidzemes sētai 80”. Turpinājumā 

klausījāmies Lūcijas Rancānes Makašānu vidusskolas direktores Gundegas Rancānes stāstījumu par 

to, kā Makašānu vidusskola ar amatu mācību spāja noturēties krīzes laikā. Sekoja mucu meistara 

Jāņa Granta amata demonstrējums.  

25.mācību gada noslēguma nodarbība aprīlī tika veltīta tēmai „Cilvēks – sabiedrība Pa-saulē”. 

Piedalījās Modris Slava ar lekciju „ Latvijas attīstības domājamais pamats”, Eva Mārtuža ar 

stāstījumu „ Dokumenti par Latvijas senatni” un noslēgumā dzeja kokles muzikālajā pavadījumā – 

Daina Sirmā. 

Uzsākot 26.Mūrmuižas Tautas universitātes mācību gadu 2013.gada oktobrī, pirmajā nodarbībā 

Valmieras muzeja vēsturniece Ingrīda Zīriņa stāstīja par mūsu novadnieku Kārli Vītolu (1843 – 

1923). Tika atklāta Rūdolfa Voldemāra Vītola gleznu izstāde. Mākslinieks dzimis Valmieras 

apriņķa Vecates pagastā, bet 1940. gadā emigrēja uz ārzemēm. Lielāko sava mūža daļu viņš 

dzīvojis Klīvlendā (ASV), kur arī piedalījies izstādēs, bet latviešu mākslas pasaulē palicis 

neiepazīts. Viesturs Rudzītis vadīja kopīgu diskusiju savas grāmatas „Pie tēva" kontekstā. 

Noslēgumā Kārļa Kazāka muzikālais vēstījums. 

Novembra nodarbībā tēma „Senās Tālavas meži” - vēsturniece, valmieras lietuviešu biedrības 

priekšsēdētāja Regīna Valtenberga. Turpinājumā „Nezināmais par zināmo” - karoga vēsture - 

Andris Akmens; un Afganistānas konflikta vēsture. Latvijas līdzdalība - 22.kājnieku bataljona 

komandieris pulkvežleitnants Māris Tūtins. Nobeigumā Valmieras teātra aktiera Ģirta Rāviņa 

soloprogramma.  

Decembrī Solvita Lodiņa- gadskārtu rotājumu - puzuru simboliskā nozīme, Ināra Heinrihsone - 

latviešu „Mūžīgais kalendārs", Imants Zemzars (klavieres) un Arvīds Zvagulis (vijole) – Emiļa 

Melngaiļa skaņdarbi vijolei.  

 

 

 Kancelejas nodaļa 
Kancelejas nodaļas sastāvs - Beverīnas novada pašvaldības sekretāre, Kaugura pagasta lietvede, 

Trikātas un Brenguļu pagasta pārvaldes lietvedes. 

Kancelejas nodaļa: 

 Veic novada administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti; 

 Organizē vienotu dokumentu uzskaites un aprites kārtību, tai skaitā arhivēšanu, veic uzdoto 

uzdevumu izpildes kontroli; 

 Nodrošina novada domes, pastāvīgo komiteju un novada domes izveidoto komisiju darba 

tehnisko un organizatorisko apkalpošanu; 

 Veic ar personāla uzskaiti un vadību saistītos uzdevumus;  

 Nodrošina personu deklarēšanas funkcijas izpildi visos novada pagastos; 

 Nodrošina kases funkcijas pieejamību Kauguru un Trikātas pagastos; 

 Veic pašvaldības mikroautobusu dispečera funkcijas visos pagastos; 

 Organizē iedzīvotāju un dažādu viesu pieņemšanu pašvaldībā; 

 Sadarbībā ar pagastu saimniecības daļām organizē ar komunālo pakalpojumu līgumu 

sagatavošanas, uzskaites un izpildes kontroles saistīto uzdevumu izpildi; 

 Veic līgumu reģistrēšanu.  

Brenguļu pagasta pārvaldes lietvede kārto novada pašvaldības darbinieku personāla lietas. 

Beverīnas novada pašvaldības administrācijā dokumentu apritē tiek izmantota elektronisko 

dokumentu aprites sistēma EDUS.  

2013.gadā Beverīnas novada pašvaldības kancelejas nodaļā saņemti un reģistrēti 355 fizisko 

personu un 809 juridisko personu iesniegumi. Ar drošu elektronisko parakstu saņemti 442 
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dokumenti. Izsniegtas 317 izziņas. Fiziskām personām nosūtītas 264 vēstules, 361 vēstule nosūtīta 

juridiskām personām. 

2013.gadā Beverīnas novada pašvaldībā dzīvesvieta reģistrēta 148 personām. Deklarētā dzīvesvieta 

Beverīnas novadā ar domes lēmumu anulēta 5 personām. 

Reģistrēti noslēgtie līgumi: 6 – par būvniecību, 46 – uzņēmuma un autorlīgumi, 146 – saimnieciskie 

līgumi, 44 - līgumi par savstarpējiem norēķiniem, 14 – iepirkuma līgumi. 

 

 

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

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

lasītājiem. 

Bibliotēkas misija ir izglītotas un kulturālas sabiedrības veidošana. 

Bibliotēkas funkcijas ir nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu informācijas 

saņemšanu, sabiedrības vajadzībām atbilstošus bibliotekāros, bibliogrāfiskos pakalpojumus. 

Bibliotēka veic ne tikai kultūras, informācijas un izglītības, bet reizēm arī sociālās funkcijas. Darba 

prioritātes ir efektīvs darbs ar bibliotēkas apmeklētājiem, sniegt savlaicīgu informāciju par 

notiekošajām un plānotajām aktivitātēm bibliotēkā ,pagastā un novadā. 

Brenguļu pagasta bibliotēka dibināta 1914.gadā un nākamajā  gadā svinēs savu simtgadi. Otra 

pagasta bibliotēka  2008.gadā mainīja savu statusu uz Cempu ārējās apkalpošanas punktu. (Cempu 

bibliotēka dibināta 1913.g.) 

2010.g.16.septembrī saņemta akreditācijas apliecība uz 5 gadiem līdz 2015.g. 

Bibliotēkā šobrīd tiek mainīta bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas  

politika nākamajiem pieciem gadiem. 

Bibliotēkas krājuma attīstības politikas pamatā ir 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. 

Krājums ir pieejams ikvienam bibliotēkas lietotājam saskaņā ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem. 

Ar jaunieguvumiem bibliotēkas lietotāji tiek iepazīstināti veidojot izstādi, kas tiek papildināta no 

jauna un ir patstāvīga. Krājuma komplektēšanas pamatā ir pašvaldības piešķirtie naudas līdzekļi un 

finansējums – 926 Ls apjomā, kas nodrošina periodikas un grāmatu iegādi. Tika iegādātas 74 

grāmatas par 481 Ls, pasūtīti preses izdevumi par 445 Ls ( 25 nosaukumi) trīs preses izdevumi 

dāvināti no vietējiem uzņēmējiem. (Ieva, Ievas māja, Ievas virtuve, Privātā dzīve, Leģendas, 

Ilustrētā zinātne, Ilustrētā vēsture, Ilustrētā junioriem, Deko, astes , Mūsmājas, Sestdiena, Santa, 

Una, Veselība, Dārza pasaule, Dari pats, Klubs, Citāda pasaule, Mans mazais, Ievas dārzs, 

Praktiskais latvietis, Ir, Ievas stāsti, Shape, Dienas ēdieni, Liesma). Krājums tika papildināts arī ar 

80 dāvinājumiem par 357.54Ls. 

Krājuma apgrozība pēdējo 3 gadu laikā 

tabula Nr.2.3.1. 

Krājums 2011 2012 2013 

 Ienācis Izslēgts Kopā  Ienācis  izslēgts kopā Ienācis Izslēgts  Kopā 

Grāmatas 171 383 9771 202 0 9973 151 817 9307 

Seriālizdevumi 390 500 1000 453 0 1453 549 1400 602 

Audiovizuālie  

dokumenti 

1 0 3 1 0 4 3 0 7 

Elektroniskie  7 0 7 0 0 7 0 0 7 
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dokumenti 

Kopā 569 883 10781 656 0 11593 703 2221 10075 

 

Rādītāju analīze 

tabula Nr.2.3.2. 

 2010 2011 2012 2013 

Lasītāju skaits 210 200 210 230 

Apmeklējums 7411 5473 6331 6300 

Izsniegums 5911 5911 6759 6700 

attēls Nr.2.3.1. 

 

Attīstot bibliotēkas pakalpojumus, galvenokārt jādomā par to, lai bibliotēkas lietotājs būtu 

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

pieaugušajiem. Tāpēc bibliotēkas uzdevums ir veicināt pakalpojumu attīstību atbilstoši katra 

lietotāja vajadzībām un vēlmēm. Reģistrēto lasītāju skaits ir 230 lasītāji, apmeklējums 6300, kas ir 

minimāli samazinājies ar iepriekšējo gadu, izsniegums arī ir minimāli samazinājies. 

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

tulkojošās, biogrāfiskās vārdnīcas, statistikas informācijas. Uzziņas tiek sniegtas bibliotēkā uz 

vietas, kā arī pa telefonu un uz e-pastiem. Lasītāji izmanto dažādas datu bāzes, lai iegūtu sev 

nepieciešamo informāciju .Starpbibliotēku abonements ir bibliotēku savstarpējās sadarbības veids. 

Ar tā palīdzību var pasūtīt bibliotēkas krājumā neesošus lietotājiem nepieciešamos iespieddarbus. 

Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam tiek piedāvāta iespēja izmantot šo pakalpojumu. Uz citām 

bibliotēkām ir izsniegti 9 iespieddarbi, saņemti 8 iespieddarbi. Lai atrastu vajadzīgo informācijas 

resursa atrašanās vietu izmantoju Valmieras integrētās bibliotēkas un LNB datu bāzes, interneta 

resursus. 

Bibliotēka atrodas pirmajā stāvā un tāpēc ir ērti pieejama lietotājiem ar īpašām vajadzībām. 

Bērniem tiek komplektētas viņu vecumam atbilstošas grāmatas. Bibliotēku ikdienas darbs pakārtots 

tā. Lai bērns no mazotnes gribētu nākt uz bibliotēku, iemīlētu grāmatu, spēlētu spēles un gribētu 

ilgāku laiku pakavēties bibliotēkā. 

Turpinām interesanto projektu „Jautais grāmatu tārps”. Bērni un pieaugušie labprāt tajā piedalās.  

Ļoti patika pasākums „Zemes stunda”, kurā aicinājām atnākt un izteikt savu nostāju pret klimata 

pārmaiņām, šis pasākums jau notiek ceturto gadu. Lāčplēša dienas ietvaros – Lukturīšu 

izgatavošana un Brenguļu tilta izgaismošana. Pasākums bija labi  apmeklēts. Kurinājām ugunskuru 

dzērām tēju , cepām ābolus. Arī šis pasākums veidojas kā tradīcija, nu jau otro gadu. Prieks, ka 

pasākumi ar katru gadu paliek apmeklētājiem kuplāki. Pagasta ļaudis šos pasākumus uztver jau kā 
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tradīciju. Bibliotēkai ir laba sadarbība ar Brenguļu Jauniešu domi, Brenguļu sākumskolu. 

Apmaināmies idejām un padomiem. Viens otram palīdzam pasākumu organizēšana un ikdienas 

darbā. 

Bērni un jaunieši uz bibliotēku nāk ar prieku, gan vienkārši pavadīt brīvo laiku, spēlēt spēles, lasīt 

grāmatas un radoši darboties. 

Par bibliotēkā notiekošo un aktualitātēm, pagasta iedzīvotāji un bibliotēkas lietotāji tiek informēti 

novada izdevuma „Beverīnas vēstis” , mājas lapās www.brengulubiblioteka.wordpress.com, 

www.beverinasnovads.lv vai izlikta ziņojuma stendos. Bibliotēkai ir savs twitter konts. 

Bibliotēkas lietotājiem ir pieejami 16 datori ar interneta pieslēgumu un 2 kopējamās iekārtas un 1 

multifunkcionālā iekārta. 

Turpinu sava pagasta, bibliotēkas vēstures izpēte un materiāla vākšana, tas prasa lielu laika 

ieguldīšanu. Tiek veidota un papildināta novadpētniecības kartotēka , mapes ar rakstiem un 

materiāliem no „Liesmas” kā arī citiem jauniegūtajiem izdevumiem. Turpinās darbs arhīvos 

materiālu papildināšanai. Tiek vākts materiāls par pagastu bibliotēkām, jo nākamā gadā bibliotēka 

svinēs savu simtgadi. 

Apmeklētāju konsultēšana un apmācība tradicionālo un elektronisko informācijas resursu 

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

2013.gadā bibliotēkas budžets bija 15173( no pašvaldības budžeta 15140Ls). Grāmatu iegādei 

izlietoti 926 Ls, no tiem pagasta līdzekļi 481 Ls un periodiskie izdevumi – 445 Ls. Pašvaldības 

ieinteresētība un attieksme ir pozitīva. Pašvaldība atbalsta mūsu darbu, ieceres, norises, piešķir 

finansējumu. Ienākot jaunām informācijas tehnoloģijām pieaug izdevumi bibliotēkas uzturēšanai. 

Pašvaldība sedz visus saimnieciskos izdevumus, un, ja nepieciešams, nodrošina arī ar transportu. 

Par bibliotēkā notiekošo un aktualitātēm, pagasta iedzīvotāji un bibliotēkas lietotāji tiek informēti 

novada izdevuma „Beverīnas vēstis” , mājas lapās www.brengulubiblioteka.wordpress.com, 

www.beverinasnovads.lv vai izlikta ziņojuma stendos. Bibliotēka ir twiterī, tai ir savi sekotāji. Gada 

laikā bibliotēkā izliktas dažāda satura izstādes, literāri pasākumi un pasākumi ar praktiskām 

nodarbībām. Par pasākumu norisi  varat iepazīties, izlasīt un apskatīt bildes mūsu mājas lapā. Par 

bibliotēkas pasākumiem raksta laikraksts „Liesma”. Pagasta iedzīvotāji un tā viesi ar interesi nāk un 

brauc uz bibliotēku un pašvaldību, jo vienmēr tiek padomāts par interesantu telpu un āra 

noformējumu svētkos.  Pārskats par bibliotēkas darbību sniegts pagasta padomē un biblioteka.lv Ir 

ļoti svarīgi informēt sabiedrību par to, ko mēs darām, par savu pieredzi, par to, kas labs ir noticis 

bibliotēkā, kas vēl tikai notiks. Tas rada pozitīvu attieksmi un sabiedrības ieinteresētību apmeklēt 

bibliotēku. 

 

 

 Kauguru 1.bibliotēka 
Kauguru pagasta 1. bibliotēka ir kultūras, informācijas un izglītības iestāde, kura nodrošina 

iedzīvotājiem informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. Bibliotēkas misija un mērķis ir 

kulturālas, izglītotas un informētas sabiedrības veidošana. 

Bibliotēkas apkalpojamā teritorijā ir gan pašvaldības, gan privātas iestādes (kultūras nams, Kauguru 

pamatskola, pagasta pārvalde, pasts,  z/s, un citi uzņēmumi).  

 

Krājuma komplektēšana notiek par Beverīnas novada pašvaldības līdzekļiem, 2013. gadā tērēti    

LS, 500,00Ls. grāmatām un 399,00Ls. presei. Grāmatas iepirktas no IK Virja un J. Rozes 

grāmatnīcā Valmierā. No novada uzņēmuma SIA MHK ABULS dāvinājums 106,00 Ls vērtībā. 

Vērtīgs dāvinājums Grāmatu svētku ietvaros no Lauku bibliotēku atbalsta biedrības 67,50 Ls. 

Atbalstot Bērnu žūriju dāvinājums no Latvijas Bibliotekāru biedrības par summu 36,86 Ls. 

Prese pasūtīta Latvijas Pastā, 2013. gadā bibliotēkā pieejami 22 žurnāli un 1 avīze. 

Iespēju robežās tiek nodrošinātas visu lasītāju vajadzības, pārsvarā tiek komplektēta daiļliteratūra 

un nozaru literatūra. 2013. gadā bibliotēkas krājumā ir 6061 dokumentu, no tiem grāmatas 5467. 

Bibliotēkas fonds papildināts ar 546 dokumentiem, no tiem 136 grāmatas. 

http://www.brengulubiblioteka.wordpress.com/
../../AppData/Local/Temp/www.beverinasnovads.lv
http://www.brengulubiblioteka.wordpress.com/
../../AppData/Local/Temp/www.beverinasnovads.lv
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2013. gadā norakstītas 870 vienības – 497 grāmatas, 373 seriālizdevumi. 

 

Bibliotēka sniedz iedzīvotājiem informācijas un uzziņu pakalpojumus, pārsvarā izmantojot 

elektroniskos informācijas avotus, datu bāzes, SBA pakalpojumus. Lielākā daļa lietotāji izmanto 

interneta iespējas. 

 

Galveno rādītāju analīze: 

tabula Nr.2.3.3. 

 2011 2012 2013  

Lasītāji 168 170 176 +6 

Apmeklējums 4955 4935 4927 -8 

Izsniegums 5897 5683 5678 -5 

 

Ceturto gadu piedalījāmies Bērnu, Jauniešu, Vecāku žūrijā. J. Endzelīna Kauguru pamatskolas 

skolēni ir „Bērnu un Jauniešu žūrijas” eksperti, bibliotēkā bērni un skolotāji atrod informāciju 

mācību procesam un dažādiem projektiem. 

Laba sadarbība izveidojusies ar pārējām novada bibliotēkām, risinot jautājumus par grāmatu 

iepirkšanu, dažādus bibliotekārā darba jautājumus.  

Bibliotēka organizē: izstādes, konkursus, lasīšanas veicināšanas nodarbības, ekskursijas pa 

bibliotēku. 

Veiksmīgs izvērtās pasākums, „Par prieku sev…”, kas bija Paldies visiem maniem lasītājiem un 

kolēģiem, sadarbības partneriem, iedzīvotājiem par atbalstu un uzticību bibliotēkai. Kauguru 

bibliotēkā šajā dienā tika atklāta grāmatu izstāde „Biblioterapija – grāmatu spēks", kuru izveidojusi 

Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēkas un kultūras nama telpās apskatāma  Baibas Grīnbergas 

floristikas meistardarbnīcas pavasara kolāžu izstāde. Pasākumā par biblioterapiju pastāstīt bija 

aicināta psiholoģe Iveta Kreišmane un apmeklētāji ar interesi ieklausījās viņas sagatavotajā lekcijā 

par grāmatu nozīmi cilvēka dvēseles un gara attīstībā. Pasākumu kuplināja floristu kopas „Flora+" 

dalībnieces ar cepuru parādi un pianiste Aiva Tauriņa – Šariņa. 

Dzejas dienu pasākums notika kopā ar mūsu novadnieku Aivaru Ustupu – dzejnieku, Laikraksta 

„Liesma” žurnālistu un Uldi Punkstiņu – dziesminieku. 

Vasarā Kultūras namā notiek Jāņa Anmaņa  radošā mākslas nometne bērniem. Bibliotēkā jaunie 

mākslinieki meklē vajadzīgo informāciju. Katru gadu bērnu stūrītis iegūst skaistus bērnu zīmētus 

darbus.  

Decembra mēnesī notika Eglītes iedegšanas pasākums Kauguros pie Kultūras nama, ar dziesmām, 

rotaļām un piparkūkām cienastā. 

Sākoties Mūrmuižas Tautas Universitātes mācību gadam Kauguru bibliotēka un Mūrmuižas BIC 

aktīvi piedalās tās organizēšanā. Aizvadītajā mācību gadā MTU tēmas tika veidotas uz cilvēka, 

sevis izpratni, izzināšanu. 

Viena no skaistākajām un ilgākajām, sadarbība ar Baibas Grīnbergas  floristikas meistardarbnīcas 

kursantiem, jau 5 gadu skatāma Ziemassvētku izstāde un otro gadu pavasara floristikas izstāde, kas 

priecēja daudzus skatītājus. 

Bibliotēkas telpās izstādītas Guntara Krūmiņa, mūsu novada kultūras cilvēka Sarmītes Kanašnieces 

fotogrāfijas, rudens pusē kurzemnieces Dzidras Lāces gleznas. 
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 Mūrmuižas bibliotēka-informācijas centrs 
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, 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 klient orientētu bibliotēku, kas nodrošina operatīvus un 

kvalitatīvus informācijas pakalpojumus, sekmē iedzīvotāju mūžizglītību, saturīgu brīvā laika 

pavadīšanu, novada vēstures saglabāšanu, palīdz veidot zināšanu sabiedrību.  

Bibliotēku finansē Beverīnas novada pašvaldība budžeta ietvaros. 

Lai atvieglotu un optimizētu novada pašvaldības darbību 2012.gadā novada bibliotēkas no 

atsevišķām iestādēm pārtapa par novada administrācijas struktūrvienībām.  

2013.gadā Beverīnas novads Mūrmuižas bibliotēkas vajadzībām atvēlējis Ls 10922, no tā Ls 500 

grāmatu iepirkumam, Ls 398 preses izdevumu pasūtīšanai un ir pasūtīti 20 nosaukumu preses 

izdevumi, informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem Ls 203, dažādām precēm un pakalpojumiem Ls 

11951, algām Ls 5747 un Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas izmaksām Ls 1385  

Bibliotēkā iespēju robežās tiek atjaunots grāmatu krājums, vecās, kurām ir klasikas vērtība, tiek 

nomainītas pret jaunākiem izdevumiem, tiek iegādātas jaunas grāmatas un norakstītas nolietotās un 

morāli novecojušās.   

 

Galveno rādītāju analīze:  

tabula Nr.2.3.4. 

 2012 2013 Izmaiņas 

Lietotāju skaits 251 245 -6 

no tiem līdz 18 g.v. 52 54 +2 

Izsniegums 4990 4810 -180 

no tā bērniem līdz 18 g.v. 335 305 -30 

Apmeklējumu skaits 4541 4040 -501 

no tiem līdz 18 g.v. 1500 1035 -465 

 

Negatīvās izmaiņas parāda visas Latvijas lauku teritoriju tendences – samazinās cilvēku skaits, kas 

dzīvo un strādā laukos. 

 

 

 Trikātas bibliotēka 
Trikātas pagasta bibliotēka ir vietējās nozīmes izglītības, informācijas un kultūras centrs, kurš 

sniedz pagasta iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas un informāciju, organizē izstādes. Bibliotēka 

sniedz kvalitatīvus bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus bibliotēkas 

apmeklētājiem. Organizē bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošus pasākumus. Konsultē un 

apmāca bibliotēkas lietotājus darbā ar informācijas tehnoloģijām.  

 

Galveno rādītāju analīze:  
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tabula Nr.2.3.5 

 

 

2013. gadā bibliotēkā reģistrēti 333 lasītāji t.i. vairāk kā 30 % no pagasta iedzīvotājiem, lasītāju 

skaits salīdzinājumā ar 2012.g. palielinājies par 7. Katru gadu lasītāju skaits nedaudz bet tomēr 

pieaug. 

 

Bibliotēkas krājums uz 2014. gadu 1. janvāri- 6649 dokumentu kopskaits, no tām grāmatas- 5699. 

2013. gadā bibliotēkas grāmatu fonds papildināts ar 199 jaunām grāmatām par kopējo summu Ls 

1095.53 (pašvaldības līdzekļi grāmatu iegādei Ls 600.00).  

2013. gadā periodikai pašvaldība piešķīra Ls 500.00. Bibliotēkas lasītājiem bija iespēja iepazīties un 

izmantot 3 nosaukumu avīzes un 12 nosaukuma žurnālus. Preses izdevumiem ir ļoti liels 

pieprasījums, ne visi var atļauties abonēt laikrakstus un žurnālus. 

2013. gadā bibliotēka ir piedalījusies projektā „Bērnu žūrija”. Bibliotēka ieguva 26 grāmatas par 

kopējo summu Ls 116.58. 

Bibliotēkā ir bezmaksas pieeja divām lielākajām Latvijas nacionālajām datu bāzēm - Laikrakstu 

bibliotēka (SIA Lursoft) www.news.lv un Letonika.lv (SIA Tilde) www.letonika.lv. 

Informāciju par bibliotēku var atrast Beverīnas novada mājas lapā www.beverinasnovads.lv un 

Valmieras integrētas bibliotēkas mājas lapā www.biblioteka.valmiera.lv. 

2013. gads bibliotēkas vēsturē ieies ar 12. Novadu grāmatu svētkiem Trikātā.  

 

2013. gadā papildinātas tematiskās mapes ar rakstiem un materiāliem no avīzēm un žurnāliem, kā 

arī citiem jauniegūtiem izdevumiem. Sistematizēti un sakārtoti Beverīnas novada pašvaldības 

informatīvie izdevumi „Beverīnas ziņotājs”, kā arī laikraksta Liesma pielikumi – „Beverīna”. 

 

Bibliotēka atrodas 1. stāvā, kur viegli iekļūt vecākiem cilvēkiem, ir uzbrauktuve, lai bibliotēku 

varētu izmantot arī cilvēki ar īpašām vajadzībām. Bibliotēkas darba laiks atbilst iedzīvotāju 

interesēm. Bibliotēkas lietotājiem tiek sniegtas uzziņas un konsultācijas tradicionālo un elektronisko 

resursu izmantošanā, piem. konsultācijas par bibliotēkas pakalpojumiem, par elektroniskā kop 

kataloga un datubāzu „Letonika” un „Lursoft” izmantošanas iespējām, lasītājs saņem konsultācijas 

darbā ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām. Lai bibliotēkas apmeklētājs saņemtu augsti 

kvalificētus pakalpojumus bibliotekāram nepārtraukti ir jāpilnveido savas zināšanas. Apmeklēti visi 

Valmieras integrētās bibliotēkas rīkotie kursi pagastu bibliotekāriem. Bibliotēkā e-prasmju nedēļas 

ietvaros ikviens var papildināt savas zināšanas interneta resursu lietošanā. Ikdienā bibliotēkas 

apmeklētāji iegriežoties bibliotēkā individuāli saņem bezmaksas konsultācijas interneta resursu 

lietošanā. 

SBA izmantotas 12 grāmatas. Sadarbojamies gan ar Valmieras Integrēto bibl., gan ar citām pagasta 

bibliotēkām.  

Lielākā daļa no bērniem, kas apmeklē bibliotēku ir Trikātas pamatskolas skolēni, t.i. 74. Pagasta 

bibliotēkā pēcpusdienās jaunieši daudz pavada laiku. Skolēni mazāk izmanto grāmatas, bet rakstot 

referātus, arvien biežāk meklē atbildes interneta resursos. Krājums papildināts ar 34 grāmatām 

bērniem un jauniešiem. Bibliotēku 2013.g. apmeklēja 22 vidusskolas un prof.tehn.skolu audzēkņi 

un 7 augstskolas studenti. Lai rosinātu interesi par literatūru, iepazīstinātu jauniešus ar jaunākajām 

un interesantākajām bērnu un jauniešu grāmatā piedalāmies VKF projektā Bērnu žūrija. 

 

 2011. 2012. 2013. Izmaiņas 

Lasītāji 319 326 333 +7 

Apmeklējums 7879 7803 6386 -1417 

Izsniegums 5888 6351 6437 +86 

http://www.news.lv/
http://www.letonika.lv/
http://www.beverinasnovads.lv/
http://www.biblioteka.valmiera.lv/
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 Saimniecības daļas 
Beverīnas novadā katrā pagastā ir izveidota saimniecības daļa. Kauguru saimniecības daļā strādā tās 

vadītājs, kuram pakļauti – vadītāja vietnieks, tehniķis, apkopēja, sētniece, šoferis, palīgstrādnieki, 

kapu uzraugs un kurinātāji. Brenguļu saimniecības daļā darbojas – vadītājs, tehniķis, apkopēja, 

sētniece, kurinātāji. Trikātas saimniecības daļas vadītājam pakļauti – tehniķis, apkopēja, sētniece, 

palīgstrādnieks, kapu uzraugs un kurinātāji.  

Saimniecības daļas organizē pašvaldības komunālo pakalpojumu nodrošināšanu (ūdensapgādi; 

kanalizāciju; siltumapgādi), katlumāju ekspluatāciju atbilstoši to tehniskām darba un uguns drošības 

prasībām. Sadarbībā ar pagasta izglītības iestādēm organizē to siltumapgādes, ūdensapgādes un 

kanalizācijas ietaišu ekspluatāciju atbilstoši iekārtu tehniskām un darba drošības prasībām. 

Nodrošina pašvaldībai piederošo  ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes 

inženierkomunikāciju uzturēšanu. 

Saimniecības daļām noteikti arī uzdevumi saistībā ar novada administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu un sanitāro tīrību - pagasta ciemu ielu un ietvju sakopšana un tīrīšana, tai skaitā 

sniega tīrīšana un kaisīšanu ar pret slīdes materiāliem; Zālāja apļaušana un kopšana publiskajās 

teritorijās; Atkritumu savākšanu pagasta publiskajās teritorijās; Apstādījumu un puķu dobju 

kopšana ap pagasta teritorijā esošām pašvaldības administratīvām ēkām; Bīstamu koku zāģēšana, 

soliņu remonts, un citi teritorijas labiekārtošanas darbi. 

Noteikti arī uzdevumi saistībā ar pašvaldībai piederošo nekustamo un kustamo īpašumu uzturēšanu: 

pašvaldības administratīvo ēku apsaimniekošana; pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu namu  

apsaimniekošana; pašvaldībai piederošo savrupmāju un atsevišķu dzīvokļu apsaimniekošana; 

sociālo māju un dzīvokļu apsaimniekošana; ielu apgaismojuma ierīkošana un uzturēšana; zemes 

gabalu, mežu, ceļmalu kopšana un ceļu uzturēšana; kapsētu apsaimniekošana; 

Pārējie saistītie uzdevumi: sagatavo struktūrvienības budžeta pieprasījumu un seko racionālai tā 

izmantošanai; izsniedz darba veikšanas atļaujas par pagasta teritorijā veicamiem rakšanas darbiem; 

saskaņo mežu izstrādes darbos kokmateriālu izvešanu pa pašvaldības ceļiem un krautuvju vietas; 

struktūrvienības kompetences ietvaros piedalās līgumprojektu sagatavošanā un kontrolē noslēgto 

līgumu izpildi; organizē bezdarbnieku iesaistīšanu NVA projektu realizēšanā pagastu teritorijās; 

veic sagādes  funkciju izpildi pagasta teritorijā izvietotām pašvaldības iestādēm un 

struktūrvienībām.  

2013 gadā Kauguru saimniecības daļā tika veikti sekojoši darbi. Mūrmuižas katlu mājā tika 

uzlabots šķeldas padeves mehānisms slīdošā lenta. Tika iegādāta jauna pļaujmašīna ceļmalu un 

zālāju sakopšanai. Ielu apgaismojuma uzlabošanai un elektroenerģijas taupīšanas nolūkos tika 

uzstādīti  trīs Led prožektori. Pagastmājas 4 kolonnas pēc to uzstādīšanas 2012 gadā tika apstrādātas 

un nokrāsotas. Kauguru ciemā tika izzāģēta pie daudzdzīvokļu mājas esošā koku audze. Mūrmuižas 

centrā izmantojot pacēlāju tika veikta koku zaru apzāģēšana. Lai uzlabotu pašvaldībai piederošos 

ceļus tika atjaunots grāvja profils pieslēgumā pie Cempu ielas. Izmantojot „Strautiņu” karjeru tika 

vesta grants un smilts lai uzlabotu ceļu stāvokli Kauguru pagastā. Tika uzstādītas vairāk kā 

divdesmit ceļa zīmes uz pašvaldībai piederošiem ceļiem. 

Katru gadu tiek tīrīti grāvji un ceļa malas.2013 gadā galvenais virziens bija Mūrmuiža -Cēsu ceļš. 

Viens no lielākajiem darbiem bija bērnu dārza „Pasaciņa’’ jumta maiņa.  

Trikātas saimniecības daļā, pagasta aktu zāles griestu siltināšana, iekarināmo griestu ierīkošana, 

telpas pielāgošana bibliotēkas prasībām. Pagastmājas otrā stāva telpu kosmētiskais remonts, 

lamināta grīdu ieklāšana. Pagastmājas fasādes remonts un krāsošana. Pagastmājas otrā stāva 

apkures sistēmas rekonstrukcija. Gājēju celiņu remonts un betonēšana. 

Trikātas kultūras namā veikta telpu atdalošās bīdāmās sienas remonts. Ūdens noteku remonts. 

Kultūras nama ieejas trepju remonts, betonēšana un flīzēšana. Trikātas kapu kapličā veikta iekštelpu 

sienu un griestu remonts un krāsošana. Kapličas ārsienu remonts un krāsošana. Kapličas logu un 

jumta remonts. 
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Brenguļu pagastā 2013.gadā Brenguļu sākumskolai nomainītas ārdurvis un logi galvenā ieejā, 

paplašināta skolas virtuve, pievilkts jauns ūdensvads virtuvei un nomainīta kanalizācijas caurules 

no virtuves līdz akai. Jaunā telpā ierīkota skolas garderobe bijušā (Lattelekom sakaru telpā). Bērnu 

rotaļu laukumam apkārt tika uzstādīta sēta, kas nodrošina bērniem drošāku uzturēšanos, jo blakus 

atrodas ”Abuls” upe. Skolai katru gadu tiek sagatavota malka no pašvaldībai piederošiem meža 

īpašumiem. Apkures sezonā tiek nodarbināti četri kurinātāji, kuri strādā maiņās. Esam uzsākuši arī 

kartupeļu audzēšanu priekš Brenguļu sākumskolas, lai nodrošinātu skolu ar kartupeļiem visu 

mācību gadu. 

Komunālā saimniecībā; veikta ūdensvada caurules nomaiņa no veikala „Blāzma” līdz Brenguļu 

sākumskolai, ievelkot jaunu PVC cauruli esošā ūdensvada metāla caurulē. 

Cempu ciematā pašvaldībai piederošai mājai „Vārpiņas” nomainīti logi, uzstādīti PVC logi. 

Esam izmantojuši iespēju piedalīties LAD projektā meža ekonomiskās vērtības uzlabošanai kurā ar 

Eiropas atbalstu iegādājamies jaunu meža kopšanas tehniku; divus krūmzāģus Husqvarna, vienu 

motorzāģi Husqvarna un aprīkojumu (aizsargķiveres, bikses, zābakus). 

Veicām „ Abuls ” upes  tīrīšanu lejpus tiltam no mājām „Aivari” līdz dzelzceļa tiltam pār „Abuls” 

upi ~ 1 km garumā, izvelkot kokus kas traucē ūdens plūšanai. Pie tīrīšanas tika izmantota traktor 

tehnika un protams cilvēku roku darbs, piedalījās arī viens seniors kas dzīvo blakus „Abuls” upei, 

posmā kurā tika veikta tīrīšana, darbs tika veikts trīs dienas. Visa gada garumā tiek veikta auto ceļu 

uzturēšana un teritoriju sakopšana.  

 

2.3.2. Beverīnas novada iestāžu darbības rezultāti 2013.gadā 

 

Pirmskolas izglītības iestāde „Pasaciņa” 
 

attēls Nr.2.3.2. 

 
 

Fotogrāfijas autore: A. Golubovska 
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2013.gadā apstiprinātais iestādes finansējums Ls 173 468. Tai skaitā no valsts budžeta 

piešķirtais finansējums 5-6 gadīgo bērnu obligātās pamācības realizēšanai Ls 10260.45 

Uz 2013.gada 1.janvāri PII ”Pasaciņa” reģistrēti  80 izglītojamie dažādu vecumu grupās. Obligātajā 

apmācībā uzņemti 27 5-6 gadīgie audzēkņi. 

Uz 2013.gada 31.decembri iestādē reģistrēti 73 izglītojamie, tai skaitā 27 obligātajā apmācībā 

uzņemtie 5-6 gadīgie audzēkņi. 

Uz 2013.gada 1.janvāri iestādē nodarbināti 24 darbinieki: 13 pedagogi un speciālisti, 11 tehniskie 

darbinieki.  

Janvārī tiek ievilkts internets virtuves blokā programmas „Pakalns” izmantošanai ēdienkaršu 

izstrādei, pārtikas produktu noliktavā uzskaites vešanai. Aprīlī iestādei ir iegādāts dators par Ls 

352.00, augustā – kopētājs par Ls 270.00.  

Maijā ir nomainīts mīkstais grīdas segums sporta zālē. Tā vietā ieklāts paklājs par Ls 218.00. 

Divgadīgo bērnu grupā augustā un septembrī ir iegādātas mēbeles – galdi un krēsliņi par Ls 875.63 

Noslēdzot darba līgumu uz noteiktu laiku par konkrētu uzdevumu veikšanu, laikā no 1.jūnija līdz 

31.augustam tika veikti sekojoši remontdarbi: 

 Sakārtots iestādes sētas posms uz upes pusi 

 Nobetonēta, noflīzēta baseina apmale, sakārtoti celiņi ap baseinu 

 Pārbūvētas, saremontētas, nokrāsotas konstrukcijas bērnu aktīvai darbībai sporta laukumā  

 Novērsti Veselības inspekcijas aktā Nr.00346912 /08.10.12./ norādītie trūkumi - tiek ieklāts 

linoleja segums 3gadīgo bērnu grupas guļamtelpā un garderobes telpā. 

Pēc Pārtikas un veterinārā dienesta pārbaudes protokola Nr. 96-13-01403 /10.05.13./, iestādei tiek 

piešķirts papildus finansējums konstatēto nepilnību novēršanai ēdināšanas blokā. Laikā no maija 

līdz augustam tiek veikta: 

 Karstā ūdens sistēmas autonomā uzstādīšana par Ls 543.40 

 Nerūsējošo lielgabarīta izlietņu izgatavošana par Ls 589.02 

Turpmāko nepilnību novēršanai nepieciešamie līdzekļi ir paredzēti 2014.gada budžetā. 

Novembrī tiek uzsākti darbi iestādes jumta seguma nomaiņai. Darbus veic SIA „Metāla alianse” 

PII „Pasaciņa”  audzēkņi piedalījušies: attēls Nr.2.3.3.  

 
Fotogrāfijas autors: Ilze Ulmane 
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 Beverīnas novada Mazo dziedātāju koncertā-konkursā „Cālis -2013” Trikātas kultūras namā 

12.aprīlī 

 Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas 4.maijā koncertā Mūrmuižā /uzstājās 

Beverīnas novada Mazo dziedātāju konkursa „Cālis -2013” laureāti no PII „Pasaciņa”/ 

 Beverīnas novada kultūras nodaļas izsludinātajā konkursā „Radi savu Beverīnas pili”  

 Kauguru pagasta mednieku kolektīva izsludinātajā akcijā „Vācam ozolzīles!”. Savākti 

1523kg zīļu 

 ZAAO programmas „Cilvēks vidē” šķiroto atkritumu akcijā „Vācam makulatūru!” Savāktas 

2t makulatūras 

 Valmieras Novada fonda labdarības akcijā „Ziemassvētku kartiņa”  

 

Sadarbība ar novada iestādēm un darbiniekiem: 

 Mazo Mākslas dienu ietvaros 25.septembrī Mūrmuižas bibliotēkā-informācijas centrā 5-

6gadīgie audzēkņi noklausījās bibliotekāres Gundegas Lapiņas stāstījumu „No māla pikas 

līdz…” par keramiku, par podniecību. 

 Visu vecumu grupu audzēkņi piedalījās kultūras nodaļas vadītājas Līgas Merginas 

„Podniecības meistarklasē”  

 CD „Cālis šķiļas Pasaciņā” ieraksts Kauguru kultūras namā sadarbībā ar Alfrēdu Stīpiņu 

 

PII „Pasaciņa” folkloras kopa piedalījās: 

 PEPT Tālās Gaujmalas novada sarīkojumā bērnu un jauniešu folkloras kopām „Gudru ņēmu 

padomiņu” 20.februārī Valkā 

 XXIX bērnu un jauniešu folkloras svētkos „Pulkā eimu, pulkā teku” Alsungā 19.maijā 
Novembris. PII „Pasaciņa” rit darbs pie jumta seguma maiņas.  

 

 

 

attēls Nr.2.3.4 

 
Fotogrāfijas autors: Sergejs Melngāršs 
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Brenguļu sākumskola 

2013.gadā Brenguļu sākumskolā mācījās 24 izglītojamie, pirmsskolas izglītības grupās - 32 

audzēkņi. Skolā strādā 6 pamatizglītības skolotāji,( no tiem viens strādā kā speciālais pedagogs), 

logopēds, psihologs 3 interešu izglītības pedagogi, 2, pirmsskolas izglītības skolotāji un tehniskais 

personāls 6 darbinieku sastāvā. Skola atvērta no plkst.7.30-16.00 1.-4.klašu skolēniem un no 

plkst.7.30 līdz 18.00 pirmsskolas grupu «Knīpas un knauķi» (2 - 4g.v) un «Kāpēcīši» (5-6g.v.) 

audzēkņiem. 

Skolā tiek realizētas: 

 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 

 

attēls Nr.2.3.5. 

 
 

 

Interešu izglītībai piedāvā: 

 

Tautisko deju kolektīvs, skolotāja L.Ozoliņa 

• - 2.klase un 5/6g.v.bērni 

• - 4.klase 

 

Ansamblis, muzicēšana ar skaņu rīkiem, skolotāja A.Guoģe-Lapiņa 

 1.-4.klase 

 PII grupas 

 

Basketbola skola, treneris Sandis Bukšs 

 5/6g.v. bērnu grupa 

 - 4.klase  

ESF projektā par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu  šajā mācību gadā 

1pedagogs  ieguvis 3.kvalitātes pakāpi. 
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Skolēni piedalās mācību olimpiādēs. Viens skolēns ieguvis atzinību sākumskolas matemātikas 

olimpiādē, viens skolēns ieguvis 2.vietu radošajā darbnīcā „Konstruē, modelē”. Skolas deju 

kolektīvs ieguvis 1.pakāpes diplomu pilsētas un novadu  tautisko deju skatē. 

Trenera Sanda Bukša vadībā sākumskolas basketbola komanda piedalījusies „Dummle kausa izcīņā 

basketbolā” Gulbenē un „Kāruma kausa izcīņā” Rīgā. 

Sākumskolas pedagogu kolektīvs piedalās sekojošos projektos: 

«Izglītības projekts Beverīnas novadā un Valmieras pilsētā». Paveiktais: 

 Pieredzes popularizēšana novadu sākumskolu skolotājiem 

 Pieredzes popularizēšana novadu skolu direktoru vietniekiem mācību darbā 

 Pieredzes popularizēšana Madonas novada skolotājiem un skolu pārvades 

vadībai 

Skolas kolektīvs piedalās Sorosa fonda-Latvija finansētajā 2.kārtas projekta „Pārmaiņu iespējas 

skolām” realizēšanā. Gan lieliem, gan maziem bija iespēja darboties „Mazajā zinātņu skolā”, 

mācīties šūt roku lelles, iepazīties ar radošiem un aizrautīgiem novada iedzīvotājiem, mācīties 

fotografēt, gatavot gardus un veselīgus ēdienus. Vasarā tika piedāvātas 2 aktivitāšu nedēļas bērniem 

vecumā no 7 līdz 12 gadiem. Bērni pētīja dabu, devās pārgājienos, apciemoja kalēja darbnīcu  un 

izkala savu pirmo metāla priekšmetu, meklēja apslēpto mantu, veidoja avīzi, sacentās tautas bumbas 

spēlē, kopā ar keramiķi veidoja māla figūras. 

„Grasroots” projektā iesaistījāmies interesantā pētījumā kopā ar vienaudžiem no Trikātas un 

Kauguru pamatskolām-1.klase skaitīja skolas logus, 2.klase atrada un izmērīja dižkoku, 3.klase 

mērīja skolas un tai piegulošo laukumu platību, 4.klase- mērīja tiltu pār Abulu. Rezultāti tika 

apkopoti, salīdzināti, izdarīti interesanti secinājumi. 

Kopā ar biedrību „Iespēju durvis” skolā organizēta atvērto durvju pēcpusdiena, kurā skolotāji un 

pulciņu vadītāji iepazīstināja interesentus ar telpām, darba metodēm. Mācījāmies aizraujošas 

dziesmas, kā strādāt pie interaktīvās tāfeles un biedrības pārstāve Zane vakara dalībniekiem 

iemācīja gatavot neparastas grāmatzīmes. 

Divas reizes gadā sākumskolēni kopā ar 5-6 gadus vecajiem bērniem dodas mācību ekskursijās, 

iepazīstas ar dažādām profesijām, Latvijas kalniem, upēm, ievērojamām vietām. 

Vakaros sākumskolas zāli mēģinājumiem izmanto deju kopa «Dzieti» (vadītāja S.Degle)  Skolas 

telpas tiek izīrētas publiskiem un privātiem pasākumiem - 2013.gadā skolai noslēgti 12 telpu nomas 

līgumi. 
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J. Endzelīna Kauguru pamatskola 
attēls Nr.2.3.6. 

 
J. Endzelīna Kauguru pamatskolā 2012./2013. mācību gadā mācības uzsāka 109 skolēni, tika 

realizētas divas programmas - pamatizglītības programma, kods 21011111 un pamatizglītības 

pedagoģiskās korekcijas programma, kods 21011811. 

01.09.2013. skolā mācības uzsāka 115 skolēni, tiek realizētas četras programmas: 

 Pamatizglītības programma, kods 21011111, 

 Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma, kods 21011811, 

 Pamatizglītības matemātikas, dabas zinību un tehnikas virziena programmu (kods 

21013111), 

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 

(kods 21015611) 

Skolā strādā 17 skolotāji un 11 tehniskie darbinieki.  

2012./2013. mācību gadā interešu izglītībai tika piedāvāti 2 valsts apmaksāti pulciņi, un 6 

pašvaldības apmaksāti pulciņi, 2013./2014. mācību gadā - 2 valsts apmaksāti pulciņi, 7 pašvaldības 

apmaksāti pulciņi. 

 

 

Skolēnu skaits J. Endzelīna Kauguru pamatskolā 

tabula Nr.2.3.2.  

 2012./2013.m.g. 2013./2014.m.g. Izmaiņas 

Skolēnu skaits 

kopā 

109 115 +6 

1.klase 8 12 +4 

2.klase 11 12 +1 

3.klase 11 8 -3 

4.klase 18 
t.sk. 7 skolēni pedagoģiskās  

korekcijas programmā 

12 -6 

5.klase 18 25 
t.sk. 8 skolēni pedagoģiskās  

+7 
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korekcijas programmā 
6.klase 11 18 +7 

7.klase 8 10 +2 

8.klase 10 8 -2 

9.klase 14 10 

 

-4 

Svarīgākie notikumi skolā no septembra līdz decembrim 2012. g.: 

 Lāčplēša dienas pasākums (Patriotu nedēļa); 

 J. Endzelīna 140. gadskārtas jubilejas pasākums; 

 J. Endzelīna balvas nodibināšana; 

 Literārā žurnāla “Domu pērlītes” izdošana; 

 Kauguru nemiernieku atceres diena; 

 Valodas nedēļa veltīta R. Blaumanim “ Trāpīt laikā”; 

 Mazā zinātņu skola 

Svarīgākie notikumi skolā no janvāra līdz maijam 2013. g.: 

 Ledus gladiatori; 

 Barikāžu atceres pasākums; 

 Valentīndienas pasākums; 

 Sv. Jāņa palīdzības organizācijas 20. gadu jubilejas pasākums Rīgā; 

 Projekts “ Mācoties no dabas”; 

 Baleta “Mazais skursteņslauķis” apmeklējums LNO; 

 Konkurss “Superpuika un Supermeitene”’; 

 Tikšanās ar bobslejistu, skolas absolventu, Oskaru Melbārdi; 

 Olimpiskā diena; 

 Tikšanās ar Saeimas deputātu R. Naudiņu 
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J. Endzelīna Kauguru pamatskolas sasniegumi starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs  

2012./2013.m.g 

tabula Nr.2.3.3. 

Skolēna vārds, 

uzvārds 

Skolotāja vārds, 

uzvārds 
Mācību priekšmets Klase Sasniegums 

Grieta Laizāne 
Aija Dubova 

Ilva Sēne 

1.klases kombinētā 

olimpiāde; 

Vizuālās māksla  

 

1. Atzinība 

Līga Ozola 
Juta Šmite 

Ilva Sēne 

4.klases kombinētā 

olimpiāde; 

Vizuālās māksla  

 

4.a Atzinība 

Kitija Jolanta 

Muižniece 

Edīte Puķīte 

Elita Drevinska  

Matemātika; 

Informātika 
5. 

1. vieta; 

3. vieta 

Raimonds Šīrants 
Edīte Puķīte 

Elita Drevinska 

Matemātika; 

Dabas zinības 
6. 

2. vieta; 

1. vieta 

Marta Ozola  

Inese Ločmele 

Edīte Puķīte 

Iveta Rambola 

 

Latvijas vēsture; 

Matemātika; 

Latviešu valoda 
       7. 1. vieta 

Antra Andrupe Inese Ločmele 
Latvijas vēsture 

 
7. Atzinība 

Līva Strode 
Elita Drevinska 

Ilva Sēne 

Bioloģija; 

Vizuālā māksla 
9.a 2. vieta 

 

 

 

 

 

Trikātas pamatskola 
attēls Nr.2.3.7. 

 
Trikātas pamatskolā tiek īstenotas trīs izglītības programmas 

 pirmsskolas izglītības programma 01011111 

 pamatizglītības programma 21011111  

 pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma 21011811. 
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Izglītības iestādē strādā 33 darbinieki, tajā skaitā 19 pamatizglītības skolotāji, 3 pirmsskolas 

skolotāji, logopēds, 9 tehniskie darbinieki. Skolas vadību nodrošina direktors un trīs vietnieki – 

izglītības jomā (kopā vietniecībā 1,2 darba slodze) 

2012./2013. gadā Trikātas pamatskolā ir 125 izglītojamie, no kuriem 85 ir 1.- 9. klašu skolēni un 48 

pirmsskolas vecuma bērni. 

2013. gadā noslēgts Comenius projekta darbība, īstenojot vizīti Polijā un administratīvo tikšanos 

Turcijā. 

 

2012./2013. mācību gada Trikātas pamatskolas Valmieras un novadu mācību priekšmetu 

olimpiāžu uzvarētāji 

tabula Nr.2.3.4. 

Skolēna vārds 

uzvārds 

Skolotāja vārds 

uzvārds 
Mācību priekšmets 

Vieta 

Valmierā un 

novados 

Evita Fūrmane Dace Sēne 
9. atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde – 

„Gaiss” rezultāti 2013. 
ATZINĪBA 

Sabīne Krumeņa 
Maija Ingeleviča, 

Inga Boškina 
Zinātniski Pētniecisko darbu konkurss  ATZINĪBA 

Ilze Ielīte Aiga Gartmane Vizuālās mākslas olimpiāde 1.VIETA 

Evita Fūrmane Aiga Gartmane Vizuālās mākslas olimpiāde 2.VIETA 

Liene Ielīte Aiga Gartmane Vizuālās mākslas olimpiāde 2.VIETA 

Dārta Gartmane  Aiga Gartmane Vizuālās mākslas olimpiāde ATZINĪBA 

Evita Fūrmane Dace Sēne 
Atklātās mājturības un tehnoloģiju 9.olimpiādes – 

„Gaiss” pirmās kārtas laureāte 
 

Anda Ielīte Gita Skarstiņa 

Valmieras un novadu olimpiāde ģeogrāfijā 

8.klasēm, izvirzīta Vidzemes reģiona ģeogrāfijas 

olimpiādei 8.klasēm 

1.vieta 

Anda Ielīte (8.klase) Mārīte Alkšere  Vides projektu konkurss   1.vieta 

Laila Baltiņa 

Ilze Ciguze, palīdzēja 

sagatavoties arī 

skolotāja Solvita 

Strautiņa 

Latviešu valodas olimpiāde 4.klase 3.vieta 

Santa Lībiete Maruta Ģingule Latviešu valodas olimpiāde 9.klase Atzinība  

 

 

Trikātas pamatskolas skolēnu un pirmsskolas grupas bērnu veiksmes konkursos 

2012./2013. mācību gadā. 

tabula Nr.2.3.5. 
N

Nr. 
Skolēna vārds, uzvārds, klase Konkurss/skate/sacensības Sasniegumi Skolotāja/-s 

1.  Liene Ciguze (6. kl.) 

Konkurss 6.-8. klašu skolēniem  

«Добро пожаловать в Страну 

РУССКИЙ ЯЗЫК!» 

1. vieta 
Inese Taurīte, 

Aiga Gartmane 

2.  Liene Ciguze (6. kl.) 
Rakstnieka Māra Runguļa domrakstu 

konkurss „Mans piedzīvojums dabā” 

publikācija 

žurnālā 

„Zīlīte” 

Maruta Ģingule 

3.  Elīza Evelīna Pētersone (1. kl) 

Valmieras pilsētas un novadu 

izglītības iestāžu skatuves runas un 

literāro uzvedumu konkurss 

Atzinība Agita Pētersone 

4.  Elīza Evelīna Pētersone (1. kl.) 

Valmieras un starpnovadu izglītības 

iestāžu popgrupu un estrādes  

solistu konkurss 

Atzinība  

5.  Elīza Evelīna Pētersone (1. kl.) 
Zīmējumu konkurss „Māmiņ, mīlu 

Tevi!”  
Atzinība Monta Pāvule 

6.  Elīza Evelīna Pētersone (1. kl.)  
Valkas novada mazo vokālistu 

konkurss „Visi putni skaisti dzied” 
Grand Prix  

7.  Amanda Veikšāne (5. kl.) 
Valmieras pilsētas un novadu 

izglītības iestāžu skatuves runas un 
Atzinība 

Maruta 

Ģingule, Līga 
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literāro uzvedumu konkurss  Veikšāne 

8.  Amanda Veikšāne (5. kl.) 

Valkas novada  BJIC „Mice” 

stāstnieku konkurss „Teci, teci 

valodiņa” 

Lielais 

stāstnieks 
Līga Veikšāne 

9.  Amanda Veikšāne (5. kl.) 
Stāstnieku konkurss „Teci, teci, 

valodiņa” Rīgā 

Lielais 

stāstnieks 
Līga Veikšāne 

10.  Patrīcija Fūrmane (2. kl)   
Vizuālās mākslas konkurss „Mans 

sapņu dzīvnieks” 
Atzinība Aiga Gartmane 

11.  Liene Ielīte (2. kl.) 
Vizuālās mākslas konkurss „Mans 

sapņu dzīvnieks” 
Atzinība Aiga Gartmane 

12.  Dārta Gartmane (1. kl.) 
Vizuālās mākslas konkurss „Mans 

sapņu dzīvnieks” 
Atzinība Aiga Gartmane 

13.  Dārta Gartmane (1. kl.) 
„Mana aptieka” zīmējumu konkurss 

„Mans pasaku varonis” 
1.vieta  

14.  Dārta Gartmane (1. kl.) 
Vizuālās mākslas konkurss 

glezniecībā „Bite kā brīnums”: 
Atzinība  

15.  Dagne Kaupe (3. kl.) 
Vizuālās mākslas konkurss „Mans 

sapņu dzīvnieks” 
Atzinība Aiga Gartmane 

16.  Laura Ielīte (3. kl.) 
Vizuālās mākslas konkurss „Mans 

sapņu dzīvnieks” 
Atzinība Aiga Gartmane 

17.  Tomass Avišāns (4. kl.) 

Valmieras pilsētas un starpnovadu 4. 

klašu komandu konkurss angļu 

valodā „Jautrais karuselis” 

3. vieta Līga Veikšāne 

18.  Jolanta Skrabe (4. kl.) 

Valmieras pilsētas un starpnovadu 4. 

klašu komandu konkurss angļu 

valodā „Jautrais karuselis” 

2. vieta Līga Veikšāne 

19.  Rendija Ziemane (1. kl.) 

Valmieras un starpnovadu izglītības 

iestāžu popgrupu un estrādes  

solistu konkurss 

Atzinība  

20.  Amanta Brinģina (2.kl.) 
Zīmējumu konkurss „Māmiņ, mīlu 

Tevi!” 
Atzinība 

Solvita 

Strautiņa 

21.  Asnate Mauriņa (3. kl.) 
Zīmējumu konkurss „Māmiņ, mīlu 

Tevi!” 
Atzinība Ilze Ciguze 

22.  Viktorija Skaldere (1. kl.) 

Valmieras pilsētas un novadu radošās 

darbnīcas 1.-4.klasēm "Konstruē, 

medelē!" 

1. vieta Monta Pāvule 

23.  Nils Šmagris-Bondars (2. kl.) 

Valmieras pilsētas un novadu radošās 

darbnīcas 1.-4.klasēm "Konstruē, 

medelē!" 

3. vieta un 

Atzinība 

Solvita 

Strautiņa 

24.  Elīna Dita Kuplā (5. kl.) 
Rakstnieka Māra Runguļa domrakstu 

konkurss „Mans piedzīvojums dabā” 

publikācija 

žurnālā 

„Zīlīte” 

Maruta Ģingule 

25.  Dagnija Ielīte (5. kl.) 
Rakstnieka Māra Runguļa domrakstu 

konkurss „Mans piedzīvojums dabā” 

publikācija 

žurnālā 

„Zīlīte” 

Maruta Ģingule 

26.  Aleksa Šadurska (PI 5-6.g.gr.) 
„Douglas”  zīmējumu konkurss 

„Mana māmiņa svētkos” 
laureāte  

27.  

Liene Ciguze, Luīze Meirāne (6. 

kl.), Diāna Trunova, Anastasija 

Bevza, Verners Jurkovskis (7. kl.)  

PEARSON izdevniecības angļu 

valodas konkursā  
2. vieta Līga Veikšāne 

28.  

Inga Ziemane, Erīna Čerņavska, 

Samanta Kukurīte, Niks Lārmanis 

(8. kl.)  

Video konkurss „My English”  Laureāts Līga Veikšāne 

29.  

Elīza Evelīna Pētersone, Rendija 

Ziemane, Dārta Gartmane, 

Viktorija Skaldere, Daniels 

Tabarovs, Matīss Ielītis (visi 1. 

kl.) 

Valmieras un starpnovadu izglītības 

iestāžu popgrupu un estrādes  

solistu konkurss 

Atzinība 
Evita Kaķīte-

Brasa 

30.  

Inga Ziemane (8. kl.), Santa Lībiete 

(9. kl.), Sabīne Krumeņa (9. kl.), 

Amanda Veikšāne (5. kl.), Luīze 

Valmieras pilsētas un starpnovadu 

vokālās mūzikas konkurss "Balsis 

2013"  

3. pakāpe Vita Lāce 
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Meirāne (6. kl.) 

31.  

Klaudija Bērziņa, Dārta Gartmane, 

Estere Svika, Natālija Terentjeva 

(1. kl.), Amanta Brinģina, 

Patrīcija Fūrmane, Liene Ielīte (2. 

kl.), Dagne Kaupe, Paula 

Škirikova (3. kl.), Vivita Ķerpe, 

Mārtiņš Terentjevs  (4. kl.)  

Vizuālās un vizuāli plastiskās 

mākslas konkurss „Kur saulīte 

rotājās”  

1. pakāpe Aiga Gartmane 

32.  

Agnese Bevza, Dagnija Ielīte, Ilze 

Ielīte, Elīna Dita Kuplā, Paula 

Estere Meļķe, Amanda Veikšāne 

(5. kl.)  

Vizuālās un vizuāli plastiskās 

mākslas konkurss „Kur saulīte 

rotājās” 

1. pakāpe Aiga Gartmane 

33.  Raivis Grāvelsiņš (9. kl.) 

Smiltenes novada vieglatlētikas 

sacensības:  

100 m 

lode 

tāllēkšana 

 

 

3. vieta 

2. vieta 

1. vieta 

Guntars 

Purgalis 

34.  Santa Lībiete (9. kl.) 
Vizuālās mākslas konkurss „Mans 

sapņu dzīvnieks” 
2. vieta Aiga Gartmane 

 
 

2.3.3. 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 priekšnieks, kurš pakļauts 

Beverīnas novada domes priekšsēdētājam.  

Beverīnas novada pašvaldības policijā brīvprātīgā kārtā darbojas 8 ārštata policisti, kuri kopā ar 

pašvaldības policijas priekšnieku un Valsts policijas kārtības inspektoru piedalās reidos un 

sabiedriskās kārtības nodrošināšanā pašvaldības rīkotajos sabiedriskajos pasākumos. 

Beverīnas novada pašvaldības policija regulāri informē iedzīvotājus par ikmēneša veikto darbību 

Beverīnas novada mājas lapā un informatīvajā izdevumā. 

 

2.3.4. Beverīnas novada bāriņtiesa 

 

Beverīnas novada bāriņtiesa ir Beverīnas novada pašvaldības veidota aizbildnības un aizgādnības 

iestāde, kura darbojas 5 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. 2013.gadā 12 

sēdēs kopumā pieņemti 13 lēmumi, tai skaitā vienpersoniski pieņemti 2 lēmumi un 1 lēmumi 

pieņemti par aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem.  

2013.gadā bāriņtiesas pārraudzībā bija 5 aizbildnības lietas par aizbildnībā esošajiem 8 bērniem,7 

audžuģimenes, kurās ievietoti bija 29 bērni un 2 aizgādnības lietas.        

Bērna mantisko interešu aizsardzībā tika pārraudzītas 11 lietas. 

Saskaņā ar Bāriņtiesu likumu, kurā teikts, ka par darbu ar riska ģimenēm bāriņtiesa informē sociālo 

dienestu, informācija sociālajam dienestam turpmākajam darbam sniegta par 4 ģimenēm, kurās ir 10 

bērni. 
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Bāriņtiesa nodrošinot sadarbību ar citām bāriņtiesām un institūcijām bērnu tiesību aizstāvībā, 

nosūtījusi 144 vēstules un izskatījusi 48 iesniegumus. 

Sakarā ar to, ka Beverīnas novadā nav notāra, tad Bāriņtiesa Civillikumā paredzētajos gadījumos 

sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara 

apliecinājumus un citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus. 2013.gadā ir veikti 174 dažādi 

apliecinājumi, tajā skaitā 27 pilnvaras, 4 darījumi, 83 nostiprinājuma lūgumi Zemesgrāmatu nodaļai 

un 60 apliecināti iesniegumi, fotokopijas. 

Izsniegtas vai pagarinātas 13 apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai bārenim vai bez vecāku 

gādības palikušam bērnam. 

2.3.5. Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļa 

 

Beverīnas novadā 2013.gadā dabiskais pieaugums bijis negatīvs. Reģistrēti divdesmit jaundzimušie 

un četrdesmit  mirušie- liecina apkopotā informācija par civilstāvokļa aktu reģistrāciju. 

No 2013.gada dzimtsarakstu nodaļas sāka strādāt ar jaunu civilstāvokļa aktu reģistrācijas 

programmu CARIS, kas ļauj visus civilstāvokļa datus reģistrēt vienotā tīklā. Iedzīvotāji  atkārtoti 

izdotas dzimšanas, miršanas, laulību apliecības, kā arī izziņas  var saņemt jebkurā dzimtsarakstu 

nodaļā, neskatoties uz to, kurā nodaļā tā izdota. Lai to paveiktu ,  notiek aktīva datu apmaiņa  starp 

dzimtsarakstu nodaļām.  Paralēli ikdienas   darbiem notiek vēsturisko reģistru ievade. Reģistri tiek 

papildināti  -pārsvarā sakarā ar laulības šķiršanu, paternitātes noteikšanu, vārda uzvārda maiņu, 

aizgādības tiesību atņemšanu, tautības ieraksta maiņu.  Pagājušajā gadā Beverīnas novada 

Dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas 19 atkātotas apliecības un dažādu veidu izziņas .  

2013. gada 1. janvārī spēkā stājās Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums, kas atļauj pēc personu 

lūguma reģistrēt laulību citā piemērotā vietā ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām, ja personas, kuras 

vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus. Beverīnas 

novada Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas piecas laulības- viena ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām. 

Jaunākā līgava 24 gadus veca , jaunākais līgavainis 26 gadus vecs. Visos reģistrētajos gadījumos 

līgavainis bijis vecāks par līgavu. Gandrīz visi pāri ir vēlējušies laulību reģistrēt ar svinīgu 

ceremoniju.  

2013. gadā Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti divdesmit  jaundzimušie no kuriem 

desmit zēni un desmit meitenes. Visvairāk bērni ir dzimuši jūnijā un jūlijā. Ar 2013. gada 1. janvāri 

stājas spēkā Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums, kas atļauj ziņas par bērna tēvu ierakstīt uz 

trīspusēja paternitātes atzīšanas iesnieguma pamata. Bērna māte, bērna mātes vīrs vai bijušais vīrs 

un bioloģiskais tēvs iesniedz kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu- kā bērna tēvu dzimšanas 

reģistrā ierakstīt bērna bioloģisko tēvu, nevis bērna mātes vīru vai bijušo vīru. Joprojām vecāki 

bērniem izvēlas divus vārdus-Dagnis Marsels, Agnese Maija, Artūrs Alekss. Šogad vecāki bērniem  

pārsvarā izvēlējušies latviskus, viegli izrunājamus vārdus – Elza, Līga, Meldra, Liāna, Lauris, 

Dārta, Emīlija, Paula, Kārlis, Krišs, Edgars u.t.t. Neparastākie vārdi – Elisa, Luiss, Agija. 

Divpadsmit bērni ir dzimuši laulībā, astoņiem noteikta paternitāte.   

Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti četrdesmit miršanas gadījumi. Galvenie nāves 

cēloņi – sirds asinsvadu slimības ( 12 gadījumi); vēzis ( 13 gadījumi); vecums ( 10 gadījumi)  un 

citi .  Vecumā no 21 līdz 62 gadiem miruši 5 sievietes un 4 vīrieši.   
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2.3.6. Sociālais dienests 

2013. gadā kopumā sociālajām vajadzībām iztērēts 68127.78 LVL, t.sk. pakalpojumiem 18096.25 

LVL, sociālajai palīdzībai 38256.73 LVL, citiem atbalsta pasākumiem un kompensācijām 

iedzīvotājiem 11774.80 LVL. 

Beverīnas novadam ir izveidojusies sadarbība ar Valmieras pašvaldības pansionātu un tās vadītāju 

Teiksmu Rusmani, Rūjienas pašvaldības pansionātu Lode un tā vadītāju Ati Cerbuli. Pašreiz veco 

ļaužu aprūpes centros savas vecumdienas vada 12 mūsu novada ļaudis. No 2012. gada piedalāmies 

Sociālā fonda projektā ,,Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs”.  Šā 

projekta ietvaros pagājušā gada sākumā darbu pabeidza trīs atbalsta grupas (pensijas un 

pirmspensijas vecuma personām, alkohola atkarīgajiem, daudzbērnu un nepilnajām ģimenēm), kuru 

darbā piedalījās 35 dalībnieki un datorprasmes apguva 12 cilvēki. Projekts turpinās un rudenī 

plānojam izveidot jaunu atbalsta grupu. Dažādas aktivitātes notiek Kauguru pagasta „Jaunpalejās”, 

kur darbojas biedrība „Ģimenes šūpulis” un kur vienmēr laipni gaidītas ir mūsu novada ģimenes. 

Pagājušajā gadā tika īstenota (finansēja LVM caur ziedot.lv) Māmiņu dienu programma grūtniecēm 

un jaunajām māmiņām, it sevišķi vērā ņemot dalībnieces no sociālās atstumtības riska grupām. 

Kopā no maija līdz decembrim notika 9 pasākumi. Vairāk informācijas varat uzzināt mājas lapā 

www.gimenes-supulis.lv. Joprojām mūsu bezdarbnieki piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā 

„Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”. 2013. gadā projektā piedalījās 37 cilvēki. Ar 

pagājušo gadu esam uzsākuši nodrošināt asistenta pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti. Pagaidām 

šo pakalpojumu ir izmantojis tikai viens cilvēks. Sociālais dienests ļoti atzinīgi vērtē biedrības 

„Iespēju durvis” (vadītāja Linda Krūmiņa) aktivitātes novadā. Pagājušajā gadā šīs biedrības 

realizēto projektu ietvaros ikvienam interesantam bez maksas bija iespēja mācīties fotografēt, 

gatavot ēst, filcēt ; skolēniem, par simbolisku samaksu, piedalīties vasaras nometnēs utt.  Vairāk par 

biedrības aktivitātēm var uzzināt mājas lapā www.iespejudurvis.lv. Sociālais dienests koordinē arī 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu par valsts budžeta līdzekļiem: 

1) invalīdu profesionālo rehabilitāciju;  

2) redzes un dzirdes invalīdu sociālo rehabilitāciju; 

3) no vardarbības cietušo bērnu sociālo rehabilitāciju;  

4) no vardarbības cietušo pilngadīgo personu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.  

5) sociālo rehabilitāciju attiecīgās institūcijās pilngadīgām personām un bērniem, kuriem ir 

izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām;  

6) tehniskos palīglīdzekļus personām ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju 

traucējumiem vai anatomiskiem defektiem, ja tās saņēmušas ārstniecības personas atzinumu par 

tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību; 

7) cilvēku tirdzniecības upuru sociālo rehabilitāciju.  

8) atbalsta programmu ar celiakiju slimajiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte 

9)personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, ja funkcionālie traucējumi atbilst 

Ministru kabineta 2009. gada 31. marta noteikumos nr.297 "Noteikumi par kārtību, kādā personas 

saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasības sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem" noteiktajiem kritērijiem; 

10) politiski represētām personām ; 

11)Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem;  

Izvērtējot ģimenes vai personas rīcībā esošos materiālos resursus (ienākumus un īpašumus), 2013. 

gadā ir sniegta materiāla palīdzība 224 novada ģimenēm (kopā 588 personām). Pašvaldība ir 

http://www.gimenes-supulis.lv/
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nodrošinājusi ne tikai valstī ar likumu noteiktos pabalstus (garantēto ienākumu līmeņa un dzīvokļa), 

bet arī daļēji atmaksājusi zāļu iegādes izdevumus, ēdināšanas izdevumus skolās, piešķīrusi 

dzimšanas un apbedīšanas pabalstus utt. Dome ir pieņēmusi lēmumu ar šo gadu pabalstus palielināt. 

Turpmāk dzīvokļa (apkures) pabalsts būs -140.00 EUR (bija 96.60 EUR), medicīnas izdevumu – 

80.00 EUR (bija 71.14 EUR), pabalsts aprūpējamai personai mājās – 35.00 EUR (bija 28.46 EUR). 

Vairāk Beverīnas novada mājas lapā sadaļā dokumenti, saistošie noteikumi 

www.beverinasnovads.lv.  

Bez materiālo resursu izvērtēšanas, pašvaldība atbalsta ģimenes, kurās aug 3 un vairāk nepilngadīgi 

bērni- tiem bērniem, kas mācās novada skolās apmaksā pusdienas un novada pirmskolas izglītības 

grupās- uzturēšanās maksu. 

 

2.4. Kapitālsabiedrības 
 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

 SIA „ Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”; 

 VTU „Valmiera”; 

 Kauguru kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība. 

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos); 

 biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”; 

 „Vidzemes attīstības aģentūra”; 

 Lauku partnerība „Ziemeļgauja”; 

 Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators. 

 „Beverīnas kopdarbības asociācija” 

 

http://www.beverinasnovads.lv/
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3. Beverīnas novada pašvaldības finanšu resursi un darbības 

rezultāti 

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 nodaļu vada galvenā grāmatvede, kuras pakļautībā strādā ekonomiste un četras 

grāmatvedes. Kauguru un Trikātas pagastu pārvaldēs kases funkcijas un atsevišķus grāmatvedības 

pakalpojumus veic divas 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 budžets sastāv no 

pamatbudžeta un speciālā budžeta, kas apstiprināti ar domes 29.01.2014. 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 bērnu dārzos, maksa par komunālajiem pakalpojumiem, zemes un telpu nomu), 

valsts un pašvaldību transferti (valsts dotācijas un mērķdotācijas, savstarpējie norēķini ar citām 

pašvaldībām).  

3.1. Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu 

struktūra, latos 

(naudas plūsma)                                                                                                  
tabula Nr.3.1.1. 

Posteņa nosaukums 

2012.gada  

budžeta 

 izpilde, 

LVL 

2013.gada  

budžeta 

 izpilde, 

LVL 

Pret  

Iepriek-

šējo  

gadu (%) 

Apstiprināt

ais budžets 

2014.g. 

LVL 

Apstiprināt

ais budžets 

2014.g. 

EUR 

1 2 3 4 5 6 

Ieņēmumi kopā 1 689 154 1 888 435 111.8 1 846 346 2 627 114 
Nodokļu ieņēmumi 1 055 376 1 148 904 108.9 1 217 732  1 732 677 

     Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis 

926 955 1 000 554 107.9 1 100 756 1 566 234 

     Nekustamā īpašuma nodoklis 

par zemi 

92 628 112 011 120.9 88 554 126 001 

     Nekustamā īpašuma nodoklis 

par ēkām un mājokli 

35 793 36 339 101.5 28 423 40 442 

Nenodokļu ieņēmumi 25 608 121 586 474.8 72 080 102 561 

     Ieņēmumi no 

uzņēmējdarbības 

126 61 48.4 100 142 

     Valsts un pašvaldību nodevas 2 000 2 125 106.3 1 700 2 419 

     Naudas sodi un sankcijas 4 700 4 985 106.1 0 0 

     Ieņēmumi no pašvaldības 

īpašuma pārdošanas 

16 397 111 140 677.8 70 280 100 000 
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2013.gadā, salīdzinot ar 2012.gadu, būtiski pieauguši nodokļu ieņēmumi – par 93 528 Ls, kas 

noticis uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa rēķina (tas palielinājies par 73 699Ls). Būtiski 

palielinājušies arī nenodokļu ieņēmumi – par 95 978 Ls, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma 

pārdošanas (mežu cirsmas).   

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 pirmsskolas 

iestādēs un ēdināšanu skolās, par autobusa pakalpojumiem) – palielinājušies par 3 132 Ls. 

Ieņēmumos par transfertiem nav nozīmīgas izmaiņas. Saņemto dotāciju un mērķdotāciju summa 

2013.gadā ir par 29 078 Ls vairāk kā 2012.gadā. 2013.gadā mērķdotācijas saņemtas šādiem 

mērķiem: pedagogu atlīdzībai, brīvpusdienu nodrošināšanai 1.klasei un 2.klasei, mācību grāmatu un 

līdzekļu iegādei, tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai, profesionālās mākslas pieejamības 

nodrošināšanai. 

 

Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2012.un 2013.gadā, Ls 

 

     Pārējie nenodokļu ieņēmumi 2 385 3 275 137.3 0 0 

Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 

135 542 138 674 102.3 125 000 177 859 

     Maksa par izglītības 

pakalpojumiem 

33 543 37 870 112.9 

 

 

     Ieņēmumi par nomu un īri 10 475 9 701 92.6 

     Ieņēmumi no dzīvokļu un 

komunālajiem pakalpojumiem 

80 926 83 034 102.6 

     Citi ieņēmumi par maksas 

pakalpojumiem 

3 806 4 353 114.4 

     Pārējie iepriekš neklasificētie 

pašu ieņēmumi 

6 792 3 716 54.7 0 0 

Transferti 472 628 479 271 101.4 432 395 615 242 

1 2 3 4 5 6 

Valsts budžeta transferti 387 567 400829 103.4 357 395 508 527 

     Dotācijas 0 0 0 0 0 

     Mērķdotācijas 202 417 231495 114.4 251 157 357 364 

     Ieņēmumi ES projektu 

īstenošanai 

86 866 25594 29.5 7 200 10 245 

     Dotācija no PFIF 98 284 119980 122.1 69 959 99 542 

     Kapitālo izdevumu transferti 

no valsts budžeta 

0 0 0 0 0 

     Pārējie pašvaldību saņemtie 

valsts budžeta iestāžu transferti 

0 23760 100.00 29 079 41 376 

Pašvaldību budžeta transferti 85 061 78442 92.2 75 000 106 715 

      Ieņēmumi no citām 

pašvaldībām izglītības funkciju 

nodrošināšanai 

85 061 78442 92.2 75 000 106 715 
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attēls Nr.3.1.1.  

 
Beverīnas novada pašvaldības 2014. gada pamatbudžeta plānotie ieņēmumi procentos 

   attēls Nr.3.1.2. 

 

 
 

Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra, latos 

( naudas plūsma) 

tabula Nr.3.1.2. 

Posteņa nosaukums 

2012.gada  

budžeta 

 izpilde, 

LVL 

2013.gada  

budžeta 

 izpilde, 

LVL 

Pret  

iepriekšējo  

gadu (%) 

Apstiprinā-

tais budžets 

2014.g. 

LVL 

Apstiprinā-

tais budžets 

2014.g. 

EUR 

Izdevumi kopā 1 595 680 1 654 819 103.71 2 039 544 2 902 009 

Vispārējie valdības dienesti 174 961 189 089 108.1 237 147 337 430 

Sabiedriskā kārtība un drošība 20 107 20 382 101.4 29 831 14 445 

Ekonomiskā darbība 31 383 18 279 58.2 46 038 65 506 

Pašvaldības teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošana 

324 260 334 626 103.2 334 297 475 662 

Veselība 0 491 100 98 140 

Atpūta, kultūra, reliģija 193 762 203 759 105.2 250 097 256 992 

Izglītība 750 771 805 551 107.3 1 038 990 1 478 349 

Sociālā aizsardzība 100 436 82 642 82.3 102 248 145 485 
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Izdevumi vispārējiem valdības dienestiem (administrācija, dzimtsarakstu nodaļa) 2013.gadā, 

salīdzinot ar 2012.gadu, ir palielinājušies par 14 128 Ls, kas saistīts ar energoresursu cenu 

pieaugumu, piemaksu par prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu, atvaļinājuma pabalstu 

izmaksāšanu. 

 

Izdevumi ekonomiskai darbībai (nodarbinātības veicināšana, autotransporta uzturēšana –  

Volkswagen busiņš) būtiski samazinājušies – par 13 104 Ls,  pārdeva autobusu Neoplan. Tāpat arī 

ievērojami mazāk tika nodarbināti tā sauktie „100 latnieki”. 

 

Izdevumi palielinājušies pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, kas ir saistīts ar divu 

mikroautobusu iegādi un uzturēšanu Trikātas un Brenguļu pagastā.  

Ievērojamas palielinājušies atlīdzības izdevumi, pašvaldības dzīvojamām mājām veikti dūmvadu un 

apkures ierīču remontdarbi. 

 

Būtiskākā atšķirība izdevumiem atpūtai, kultūrai, sportam ir saistīta ar 2012.gada nogalē izveidotu 

jauno štata vietu – kultūras nodaļas vadītājs. Štata vienība pastāvēja visu 2013.gadu. 

 

Ievērojami palielinājušies izdevumi, kas saistīti ar izglītības iestāžu darbinieku atlīdzību, kapitāliem 

izdevumiem un samaksu par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem. 

Izdevumi PII „Pasaciņa” uzturēšanai palielinājušies  2013.gadā  211 927 Ls , 2012.gadā bija 

128 377 Ls, veikts kapitālais ieguldījums jumta rekonstrukcijā. 

Brenguļu sākumskolā tēriņi bija 122 894 Ls 2012.gadā, 122 237 Ls 2013.gadā. 2013.gadā nav 

veikti lieli kapitālie ieguldījumi, paveikti vairāki mazāki darbiņi: durvju un logu nomaiņa pie ieejas 

un skolas virtuves un garderobes remonts. 

Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolas izdevumi 2012.gadā bija 218 700 Ls, bet 2013.gadā – 217 

343 Ls. Kopsummā būtiskas izmaiņas nav notikušas. 

Trikātas pamatskolas izdevumi 2012.gadā bija 191 509 Ls, bet 2013.gadā – 203 354 Ls. 

2013.gadā turpinājās „Comenius” projekts. Būtiski ieguldījumi nav veikti.  

 

Savstarpējos norēķinos par pašvaldības bērnu uzturēšanos citās pirmsskolas iestādēs 2013.gadā 

esam samaksājuši 24 565 Ls (28 bērni), par bērnu mācīšanos citu pašvaldību skolās 70 152 Ls (174 

skolēni, no tiem 99 pamatskolas klasēs, 75 vidusskolas klasēs). Par izglītības pārvaldes 

pakalpojumiem esam samaksājuši 4 037 Ls. Vēl 5 832 Ls izmaksāti ceļa izdevumu kompensācijai 

nokļūšanai uz pašvaldības mācību iestādēm un uz vidusskolām (izmaksas uzskaitītas pie sociālās 

palīdzības). 

 

Sociālai aizsardzībai 2013.gadā iztērēti 82 642 Ls, t. sk. 11 490 Ls samaksāti savstarpējos norēķinos 

par uzturēšanos citu pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs. 37 905 Ls izmaksāti sociālie pabalsti 

naudā un natūrā (trūcīgajiem iedzīvotājiem, dzīvokļu un malkas pabalsti, GMI, apbedīšanas un 

bērna piedzimšanas pabalsti). Pārējie izdevumi saistīti ar lielākiem izdevumiem par saņemtajiem 

pakalpojumiem (par bērnu sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā un psihologa pakalpojumiem), 

atlīdzības izdevumiem (atvaļinājuma pabalsti) un kapitālajiem izdevumiem (iegādāts dators 

ikdienas darba nodrošināšanai).  

 

Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu izpilde 2012. un 2013. gadā, latos  
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attēlsNr.3.1.3. 

 
 

 

 

 

Beverīnas novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžeta plānotie izdevumi procentos 

attēls Nr.3.1.4. 

 
 

 

Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomisko kategoriju 

klasifikācijai (naudas plūsma) 

tabula Nr.3.1.3. 

Posteņa nosaukums 

2012.gada 

budžeta 

izpilde, 

LVL 

2013.gada 

budžeta 

izpilde, 

LVL 

Apstiprināt

ais budžets 

2014.g. 

LVL 

Apstiprināt

ais budžets 

2014.g. 

EUR 

1 2 3 4 5 

Atalgojums (Ls) 678 889 721 103 887 194 1 262 364 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 42.5 43.6 43.5 43.5 
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Darba devēja VSAOI, sociāla rakstura 

pabalsti un kompensācijas (Ls) 

170 491 182 160 216 064 307 432 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 10.7 11.0 10.6 10.6 

Komandējumi un dienesta braucieni 

(Ls) 

6 266 5 611 3 565 5 072 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 0.4 0.3 0.2 0.2 

Pakalpojumi (Ls) 224 201 221 553 313 527 446 109 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 14.1 13.4 15.4 15.4 

Krājumi, materiāli, energoresursi, 

biroja preces (Ls) 

158 828 173 360 231 383 329 229 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 10.0 10.5 11.3 11.3 

Izdevumi periodikas iegādei (Ls) 1 826 2 034 3 007 4 278 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 

Nodokļu maksājumi (Ls) 17 220 18 844 25 283 35 975 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 1.1 1.1 1.2 1.2 

Procentu izdevumi (Ls) 71 938 61 363 34 683 49 350 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 4.5 3.7 1.7 1.7 

Sociālie pabalsti (Ls) 68 848 55 110 79 097 112 545 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 4.3 3.3 3.9 3.9 

Uzturēšanas izdevumu transferti (Ls) 115 480 153 390 129 615 184 425 

1 2 3 4 5 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 7.2 9.3 6.4 6.4 

Kapitālie izdevumi (Ls) 81 693 53 291 116 124 165 230 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 5.1 3.2 5.7 5.7 

Zaudējumi no valūtas kursa 

svārstībām (Ls) 

0 0 0 0 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) x x x x 

Izdevumi kopā 1 595 680 1 654 819 2 039 544 2 902 009 

 

 

 

 

Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomisko kategoriju 

klasifikācijas 2012. un 2013. gadā, procentos 

attēls Nr.3.1.5. 
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Beverīnas novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžeta plānotie izdevumi pēc ekonomisko 

kategoriju klasifikācijas 

attēls Nr.3.1.6. 
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3.2. Beverīnas novada pašvaldības speciālā budžeta izpilde  
Speciālajā budžetā ietilpst autoceļu fonda līdzekļi, dabas resursu nodokļa līdzekļi, pārējie speciālā 

budžeta līdzekļi, ziedojumi/dāvinājumi. 

 

Beverīnas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu rādītāji, latos 

(naudas plūsma) 

tabula Nr.3.2.1. 

Posteņa nosaukums 

Budžeta izpilde 

Apstiprinā-

tais budžets 

2014.g. LVL 

 

2012.gada 

budžeta 

izpilde 

2013.gada 

budžeta 

izpilde 

Pret 

iepriekšējo 

gadu (%) 

Apstiprinā-

tais budžets 

2014.g. 

EUR 

Ieņēmumi kopā 73 743 89389 121.2 82451 117317 
Nodokļu ieņēmumi – dabas 

resursu nodoklis 

21 234 12678 59.7 20000 28457 

Nenodokļu ieņēmumi 0 32 100 0 0 

     Ieņēmumi  no vērtspapīru 

pārdošanas(Latu rezerves fonds) 

0 0 0 0 0 

     Ieņēmumi no ūdenstilpju un 

zvejas tiesību nomas un zvejas 

tiesību rūpnieciskas izmantošanas 

0 32 100 0 0 

Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 

10 452 44 0.4 0 0 

      Procentu ieņēmumi par kontu 

atlikumiem 

228 44 19.3 0 0 

     Ieņēmumi par projektu 

īstenošanu 

10 224 0 0 0 0 

Valsts budžeta transferti 

autoceļiem 

42 057 48285 114.8 62451 88860 

Izdevumi atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām 

49 281 92538 187.8 0 0 

Atalgojums 5 547 7393 133.3 3233 4600 

Darba devēja VSOAI iemaksas, 

sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 

1 336 1766 132.2 3127 4450 

Pakalpojumi 20 040 35729 178.3 59816 85111 

Krājumi, materiāli, energoresursi, 

biroja preces  

8 962 16186 180.6 22708 32310 

Kapitālie izdevumi 13 396 31464 234.9 54808 77985 

Izdevumi atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām 

49 281 92538 187.8 143692 204456 

Vispārējie valdības dienesti 53 39 73.6 102 145 

Ekonomiskā darbība 35 628 88588 248.6 94183 134010 

Vides aizsardzība 0 629 100 3163 4500 

Pašvaldību teritorijas un mājokļu 

apsaimniekošana 

13 600 3282 24.1 34192 48651 
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Speciālā budžeta līdzekļu izlietošana ir strikti reglamentēta atbilstoši iezīmētiem mērķiem, t.i. 

autoceļu fonda līdzekļus var tērēt ceļu uzturēšanai, dabas resursu nodokļa līdzekļus – pasākumiem, 

kas vērsti uz vides piesārņojuma samazināšanu. 

2013.gadā ieņēmumu daļā summāri nav lielu atšķirību, salīdzinot ar 2012.gadu. Izdevumi 

2013.gadā bijuši par 15 646 Ls lielāki kā 2012.gadā, kas lielākoties saistīts ar kapitālo ieguldījumu 

izdevumiem: 2012.gadā kapitālajiem izdevumiem tērēti 31 464 Ls (veikta Trikātas pagastā ielu 

apgaismojuma rekonstrukcija, iegādāta augstspiediena iekārta Kauguru pagastā un atjaunots ceļa 

posms Mūrmuiža – Purmatuļi Kauguru pagastā ). 

 

Beverīnas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu izpilde 2012. un 2013. gadā, 

latos 

attēls Nr.3.2.1. 

 
 

Beverīnas novada pašvaldības 2014.gada speciālā budžeta plānotie ieņēmumi 

procentos 

attēls Nr.3.2.2. 
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3.3. Pārskats par Beverīnas novada pašvaldības speciālā budžeta 

(ziedojumi un dāvinājumi) izpildi 
 

Beverīnas novada pašvaldības  pārskats par ziedojumu un dāvinājumu budžeta 

ieņēmumu izpildi 2012. un 2013. gadā, latos 

tabula Nr.3.3.1. 

Rādītāji 
Budžeta izpilde 

2012.gads 2013.gads 

Ieņēmumi 1 800 200 

Izdevumi  676 1079 

 

Naudā saņemts dāvinājums 200 Ls pasākuma „Auto, moto, velo” organizācijas izdevumu segšanai. 

Grāmatu iegādei bibliotēku fonda papildināšanai un kultūras pasākumu norises nodrošināšanai 

tērēti 2013. un iepriekšējos gados dāvinājumos saņemtie līdzekļi. 

3.4. Beverīnas novada pašvaldības aizņēmumi un galvojumi 
 

Beverīnas novada pašvaldības pārskats par aizņēmumiem, latos (LVL) 

tabula Nr.3.4.1. 

Aiz-

devējs 

Mērķis Parakstīša-

nas datums 

Atmaksas 

termiņš 

Valūta, 

kurā 

ņemts 

kredīts 

Aizņēmu-

ma summa 

Parāds uz 

01.01.13. 

Parāds uz 

31.12.13. 

Valsts 

kase 

Informācijas, izglītības, 

sporta un sociālās 

aprūpes dienas centra 

„Kaimiņi” būvniecībai 

07.05.2008 20.04.2033 LVL 700 000 585 712 557 140 

Valsts 

kase 

Informācijas, izglītības, 

sporta un sociālās 

aprūpes dienas centra 

„Kaimiņi” būvniecības 

pabeigšanai 

12.12.2008 20.12.2038 LVL 105 000 101 108 97 216 

Valsts 

kase 

Mūrmuižas ciemata 

siltumapgādes 

rekonstrukcijai 
28.08.2003 20.12.2018 LVL 120 000 51 600 43 000 

Vides 

investīci

ju fonds 

Ūdenssaimniecības 

attīstība Mūrmuižas un 

Kauguru ciematos 
13.04.2006 13.04.2021 LVL 170 000 21 804 8 564 

Valsts 

kase 

J.Endzelīna Kauguru 

pamatskolas ēku 

renovācijai 
03.09.2007 20.07.2037 LVL 500 000 239 660 223 128 

Valsts 

kase 

Sporta zāles 

celtniecībai 07.09.2004 05.03.2021 EUR 210 420 119 238 105 210 

Valsts 

kase 

ELFLA projektu 

realizācijai 15.12.2009 20.12.2029 EUR 120 000 49 124 42 104 

  x x KOPĀ: 1 925 420 1 168 246 1 076 362 
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Beverīnas novada pašvaldības pārskats par galvojumiem, latos 

tabula Nr.3.4.2. 

Aizdevējs Mērķis Aizņēmējs 
Parakstīša- 

nas datums 

Atmaksas 

termiņš 

Galvojuma 

summa (Ls) 

Neatmaksātā 

summa, kurai 

nav iestājies 

maksāšanas 

termiņš 

2013.gada 

sākumā 

Neatmaksātā 

summa, kurai 

nav iestājies 

maksāšanas 

termiņš 

2013.gada 

beigās 
SEB Latvijas 

Unibanka 
Studiju 

kredīts 
Fiziska 

persona 

08.04. 

2004. 

30.06. 

2018. 
1 295 150 0 

 

3.5. Beverīnas novada pašvaldības debitoru un kreditoru parādi 
 

Beverīnas novada pašvaldības pārskats par debitoru parādiem, latos (neto vērtībā) 

tabula Nr.3.5.1. 

Konts Debitora nosaukums 2012.g. 2013.g. 

2312 Prasības par pamatbudžeta norēķiniem 1 277 2 112 

2314 Prasības starp valsts un pašvaldību budžeta iestādēm 32 66 

2319 Pārējās prasības pret pircēju un pasūtītāju parādiem 36 661 33 629 

t.sk.   23191 Īres maksa un maksa par komunālajiem pakalpojumiem 24 308 17 970 

231911 Prasības par remontdarbu pakalpojumiem Sapas mājās 3 564 3 278 

231912 Pārmaksātās summas darījuma partneriem 0 0 

231910 Prasības par līdzdalības maksājumiem elektrībai 2 330 2 021 

23194 Pārējie debitori 9 89 

23195 Norēķini ar pārējiem debitoriem 780 2 470 

23196 Bērnudārza uzturēšanās maksas 1 999 2 356 

23197 Nomas maksas par zemi parādi 1 322 1 595 

23198 Pļaušana, nodeva par reklāmas izvietošanu un 

tirdzniecību 

47 0 

23199 Skolēnu vecāki – par ēdināšanas izdevumiem 2 287 2 577 

2319 Par pārējiem pakalpojumiem 15 273 

2341 Parādi par nekustamā īpašuma nodokli par zemi 29 983 27 453 

2341 Parādi par nekustamā īpašuma nodokli par ēkām un 

mājokli 

4 166 4403 

2342 No Valsts kases nesaņemtais iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis 

9 980 5 606 

2371 Pārmaksātais IIN 34 513 

2372 Pārmaksātais sociālais nodoklis 4 0 

2389 Prasības pret personālu 118 78 

2399 Nesaņemtā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 

dotācija un MD GMI un dzīvokļu pabalsta atmaksa 

3 013 3 750 

 Kopā: 85 268 77 610 

 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, debitoru parādi neto vērtībā, t.i. no kopējās parāda 

summas atskaitot uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem, ir samazinājušies par 7 658 Ls. Būtisks 

debitoru parāda palielinājums nav. Pašvaldība cenšas risināt parādu atgūšanu gan slēdzot 

vienošanos ar parādniekiem par parāda nomaksas grafiku, gan rosinot tiesvedību, ja šāda vienošanās 

netiek panākta. 
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Beverīnas novada pašvaldības pārskats par kreditoru parādiem, latos 

tabula Nr.3.5.2. 

Posteņa nosaukums 2012.gads 2013.gads 
Izmaiņas 

(+, -) 

1 2 3 4 

Kreditori kopā 2 263 180 1 530 442 -732 738 

Ilgtermiņa saistības 1 392 000 1 291 234 -100 766 

     Ilgtermiņa aizņēmumi 1 076 362 989 154 -978 208 

     Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 315 638 302 080 -13 558 

Īstermiņa saistības  871 180 239 208 -631 972 

      Ilgtermiņa saistību īstermiņa daļa 91 884 87 208 -4 676 

      Īstermiņa saistības ar piegādātājiem 25 787 6 503 -19 284 

      Īstermiņa saistības par saņemtajiem 

avansiem 

16 972 0 -16 972 

      Īstermiņa uzkrātas saistības 59 833 75 606 15 773 

      Īstermiņa saistības par ārvalstu finanšu 

palīdzību un ES politikas instrumentu 

finansētajiem projektiem 

31 526 0 -31 526 

      Norēķini par darba samaksu un 

ieturējumiem 

0 140 140 

      Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 

maksājumi 

3 488 3 050 -438 

      Pārējās īstermiņa saistības 320 320 0 

      Nākamo periodu ieņēmumi 641 370 66 381 -574 989 

 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, kreditoru parādi ir samazinājušies par 732 738 Ls. Šīs 

summas lielāko daļu sastāda nākamo periodu ieņēmumi, kas saistīt ar ES finansētajiem projektiem. 

3.6. Beverīnas novada pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumu 

novērtējums 
 

Beverīnas novada pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumu novērtējums, latos 

tabula Nr.3.6.1. 

Posteņa nosaukums 2012.gads 2013.gads 
Izmaiņas 

(+, -) 

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI 6 470 690 6 071 537 -399 153 

Nemateriālie ieguldījumi 39 017 27 944 -11 073 

Pamatlīdzekļi – kopā 6 318 228 5 930 148 -388 080 

    Zeme, ēkas, būves 5 814 671 5 394 848 -419 823 

    Tehnoloģiskās iekārtas 100 064 95 500 -4 564 

    Pārējie pamatlīdzekļi 194 356 223 561 29 205 

    Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība 

36 131 39 794 3 663 

    Bioloģiskie un pazemes aktīvi 168 347 165 104 -3 243 

    Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 4 659 11 341 6 682 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 113 445 113 445 0 
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3.7. Beverīnas novada pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 
 

Beverīnas novada pašvaldības  ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 

tabula Nr.3.7.1. 

Posteņa nosaukums 
uz 

01.01.2013. 

uz 

31.12.2013 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā  110 945 113 445 

 SIA „Ziemeļvidzemes apsaimniekošanas organizācija” 12 216 12 216 

 SIA „VTU Valmiera” 98 529 98 529 

 Kauguru kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība 2 700 2 700 

 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi pārskata gada laikā nav būtiski mainījušies – 2012.gadā ir veikts 

ieguldījums 2 500 Ls apmērā Kauguru kooperatīvajā krājaizdevu sabiedrībā. 

 

4. Komunikācija ar sabiedrību 
Beverīnas novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums „Beverīnas vēstis” 2013. gadā 

tirāža bija 1300 eksemplāri ik pa sešām nedēļām. 

 

Izdevumā tiek sniegta informācija par:  

 pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbu, jaunumiem un pasākumiem. 

Galvenais pašvaldības izdevuma uzdevums ir informēt iedzīvotājus par pieņemtajiem domes 

lēmumiem un saistošajiem noteikumiem, kuri stājušies spēkā. Pašvaldības izdevuma galvenie mērķi 

2013. gadā ir bijuši: 

-informēt novada iedzīvotājus par pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem un domes lēmumiem, 

-informēt novada iedzīvotājus par pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbu, 

-veicināt Kauguru, Brenguļu un Trikātas iedzīvotāju piederības sajūtu Beverīnas novadam, 

-nodrošināt atgriezeniskās saites veidošanos starp pašvaldību un iedzīvotājiem, sniedzot 

iedzīvotājiem iespēju publicēt, rakstus, publiski uzdot jautājumus un sniedzot speciālistu sagatavotu 

atbildi, 

-ar pozitīvu piemēru palīdzību rādīt cilvēkiem jaunas iespējas un vairot pozitīvismu novada 

informatīvajā telpā, 

-iepazīstināt iedzīvotājus ar interesantiem novada vēstures faktiem un personībām, 

-atzīmēt individuālus iedzīvotāju un iestāžu sasniegumus, vairojot iedzīvotāju lepnumu par savu 

novadu, 

-informēt iedzīvotājus par pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestāžu pasākumiem, kā arī 

citiem pasākumiem novadā. 

-Izdevuma elektroniskā versija tiek ievietota pašvaldības tīmekļa vietnē www.beverinasnovads.lv 

Pašvaldība sedz visus izdevumus, kas saistīti ar izdevuma izdošanu un piegādi iedzīvotājiem. 

-novada mājas lapā regulāri tiek publicēta aktuāla informācija, tāpēc to var uzskatīt par „dzīvu” 

saikni starp Beverīnas novada pašvaldību un iedzīvotājiem. 

-tīmekļa vietnē ir atrodama informācija par domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem, iespējams 

iepazīties ar saistošajiem noteikumiem un citiem Beverīnas novada iedzīvotājam saistošiem 

normatīvajiem aktiem, kā arī ar pašvaldības amatpersonām izmaksāto atalgojumu, tādējādi kļūstot 

par „rīku”, kas padara pašvaldības darbu caurspīdīgāku un iedzīvotājiem saprotamāku. 

 

Ziemeļvidzemes laikraksts „Liesma” regulāri – reizi mēnesī sagatavo laikraksta pielikumu 

Beverīna, kurā publicē Beverīnas novada aktualitātes. Laikraksts „Liesma” aptver visas bijušā 

Valmieras rajona pašvaldības. 
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5. Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos 
 

Pēc administratīvi teritoriālās reformas 2009.gadā bijušā Valmieras rajona teritorijā izveidotās 

pašvaldības - Beverīnas, Burtnieku, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas un Kocēnu novads, kā arī 

republikas pilsēta Valmiera - nodibināja biedrību "Valmieras - Giterslo reģionu sadarbībai". Līdz 

reformas īstenošanai Valmieras rajona un Giterslo apriņķa Vācijā sadarbība ilga 17 gadu un 

biedrība tika izveidota, lai turpinātu draudzīgās attiecības un sadarbību. 

 

 

6. Veiktie pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai 
2013.gads  bija pašvaldību vēlēšanu gads, kā rezultātā nomainījās gan lēmējvaras, gan izpildvaras 

vadītāji. Notika arī izmaiņas deputātu skaitā -  no 13 uz 9 deputātiem, no kuriem 5 tika ievēlēti 

atkārtoti. Līdz ar to tika veikti grozījumi  Beverīnas novada pašvaldības nolikumā. Turpmāk domes 

priekšsēdētājam būs tikai viens vietnieks un izveidotas divas komitejas -  finanšu un attīstības 

komiteja un izglītības, kultūras, sporta un sociālā komiteja. Uzsākts tika darbs pie izpildvaras 

struktūras optimizācijas, taču lēmuma pieņemšana pārgāja uz 2014.gadu. 

Gada nogalē tika izstrādāts  jauns  Beverīnas novada pašvaldības darbinieku mēnešalgas 

noteikšanas nolikums par kritērijiem  darbinieku novērtēšanai un mēnešalgas noteikšanai. 

Iesāktais darbs pašvaldības darba pilnveidošanai tiks turpināts 2014.gadā. 

 

7. Pielikumi 
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