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1. Beverīnas novada domes priekšsēdētāja uzruna
2012.gadā galvenie notikumi ir saistīti ar pašvaldības teritorijā esošo iestāžu uzturēšanu un
pašvaldību funkciju realizēšanu novadā, kultūras, sociālo un komunālo pakalpojumu sniegšanu.
Pamatojoties uz 2011.gadā konstatēto, 2012.gadā tika veikti pasākumi iestāžu un pašvaldību
īpašumu uzturēšanas izdevumu samazināšanai, it sevišķi siltumefektivitātes uzlabošanā. Par iemeslu
tam bija elektroenerģijas, citu energoresursu un pakalpojumu cenu palielinājums. Tika veikti darbi
Kauguru kultūras namā, veikti darbi “Pagastmājā”, pirmskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”,
Brenguļu sākumskolā (uzstādīts jauns šķeldas apkures katls). Palielinās savstarpējo norēķinu
summas par citu pašvaldību izglītības un sociālo iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, jo objektīvi
pieaug ēku uzturēšanas izmaksas.
2012.gadā tika veiktas izmaiņas administrācijas struktūrā, ir izdarītas izmaiņas pašvaldības
nolikumā un administrācijas nolikumā, optimizēta mācību iestāžu apsaimniekošana.
Pabeigta Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta „Beverīnas novada pašvaldības izglītības
iestāžu informatizācija” realizācija un pabeigts Tehniski ekonomiskais pamatojums (TEP) ERAF
projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Beverīnas novada Trikātas pagasta Trikātas
ciemā”, lai uzlabotu dzeramā ūdens kvalitāti ciema iedzīvotājiem.
Turpinās „Comenius” skolu sadarbības projekts Trikātas pamatskolā.
Sadarbībā ar ESF pabeigts 2010.gadā iesāktais projekts „Juriskonsulta piesaistīšana Beverīnas
novada pašvaldības efektīvas publiskās pārvaldes nodrošināšanai” un projekts „Pašvaldības
attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Beverīnas novada Attīstības programmas un
teritorijas plānojuma izstrādē.”
Realizēts projekts ”Beverīnas novada pašvaldības darbinieku kapacitātes celšana sekmīgai
Eiropas Savienības un pārējo ārvalstu atbalsta finansējuma saņemšanai un apsaimniekošanai”.
Pašvaldība nav izmantojusi kredītlīdzekļus šo projektu realizācijai.
Pašvaldība ir aktīvi iesaistījusies kooperācijas un biedrību organizēšanā ar novada biedrību
asociācijas starpniecību. Ir nodibināti un reģistrēti divi kooperatīvi un divas biedrības, kas ir lielisks
pamats novada iedzīvotāju kopdarbībai.
2013.gadā uzmanība ir jāvērš uz dzīvojamā fonda apsaimniekošanas sakārtošanu pašvaldībā,
jo tas nākotnē varētu palielināt iedzīvotāju skaitu novadā. Jāturpina jau iesāktā kooperācijas attīstība
novadā, kas, savukārt, paaugstinātu iedzīvotāju dzīves labklājību. Pašvaldības darbinieki turpinās
veikt padziļinātu izpēti, lai sagatavotu un īstenotu pasākumus, kas būtu vērsti uz līdzekļu
ekonomiskāku izlietošanu un pašvaldības īpašuma lietderīgāku izmantošanu. Joprojām būtiska
problēma ir nelabvēlīgā demogrāfiskā situācija, kuras rezultātā samazinās izglītojamo skaits skolās
un sadārdzinās bērnu uzturēšanas izmaksas. Savukārt, iedzīvotāju bezdarbs un zemais atalgojuma
līmenis ir daļēji sekmējis, ka arī 2012.gadā tupina pieaugt parādi gan par komunālajiem
pakalpojumiem, gan nodokļiem. Pašvaldība 2012.gadā ir uzsākusi aktīvu darbību parādu piedziņā
no lielākajiem komunālo maksājumu parādniekiem. Bet, neskatoties uz visiem veiktajiem
pašvaldības pasākumiem, debitoru parāda pieaugums (bruto vērtībā) 2012.gadā, salīdzinot ar
2011.gadu, ir 16%. Darbinieku algas padarīt konkurētspējīgākas darba tirgū traucē esošās
parādsaistības, tas ir arī par iemeslu līdzfinansējuma trūkumam dažādu projektu realizēšanai, tai
skaitā arī Trikātas ūdenssaimniecības attīstības projektā.

Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

3

Māris Zvirbulis

Beverīnas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2012.gadu

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 pusmītiskā 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 ilgtspējības šķautnes un atspoguļo
sekmīgu integrēto pārvaldību:
 Bagāts, sakopts novads bez sociālo pabalstu saņēmējiem;
 Latvijas mēroga nacionāl 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 01.01.2012.
tabula Nr.2.1.1.
Pašvaldības nosaukums
Pašvaldības juridiskā adrese
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
Finanšu gads
Beverīnas novada dome
Beverīnas novada domes priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja vietnieks
Izpilddirektors
Galvenā grāmatvede
Teritorijas lielums
Iedzīvotāju skaits (31.12.2012.)

Beverīnas novada pašvaldība
„Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas
novads, LV - 4224
90009115285
01.01.2012.-31.12.2012.
13 deputāti
Māris Zvirbulis
Sergejs Melngāršs
Sandris Brālēns
Irīda Ivule
301.7 km2
3487

.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 2011. gada zemes kadastra datiem, ir 30165,6 ha jeb 301,7
kvadrātkilometri (pēc valsts statistikas informācijas – 302 km2).
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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
2013.gada sākumā Beverīnas novadā bija 3487 iedzīvotāji, no kā izriet, ka vidējais
apdzīvotības blīvums novadā ir 11,5 cilvēki uz kvadrātkilometru.
Iedzīvotāju skaits Beverīnas novadā no 01.07.2009. līdz 31.12.2011.
tabula Nr.2.1.3.
2009.
Izmaiņas
31.12.2010. 31.12.2011. 31.12.2012.
01.07.
2012./2011.
Iedzīvotāju skaits
3491
3531
3568
3487
-81
vīrieši
1729
1753
1771
1739
-32
sievietes
1762
1778
1797
1748
-49
Iedzīvotāju skaits Beverīnas novadā uz 31.12.2012. – 3487 , no tiem:
Brenguļu pagastā – 943
Kauguru pagastā – 1529
Trikātas pagastā – 1015
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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.
Beverīnas novada iedzīvotāju kopskaits un sadalījums pēc dzimuma
no 01.07.2009. līdz 31.12.2012.
attēls Nr.2.1.2.
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Beverīnas novada iedzīvotāju skaita struktūra pēc dzimuma
pa vecuma grupām uz 31.12.2012.
attēls Nr.2.1.3.

Beverīnas novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs uz 31.12.2012.
attēls Nr.2.1.4.
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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
2009.gada 8.jūlija sēdes lēmumu apstiprinātais Beverīnas novada pašvaldības nolikums, kuram ar
Beverīnas novada pašvaldības domes 25.01.2012. sēdes lēmumu, prot.Nr.2,5.§, izdarīti grozījumi.
Beverīnas novada dome ievēlēta 2009.gada 6.jūnija pašvaldības vēlēšanās. Beverīnas
novada pašvaldības nolikuma 3.punkts nosaka, ka Beverīnas novada dome atbilstoši Republikas
pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no 13 deputātiem.
Beverīnas novada domes sastāvs
tabula Nr.2.2.1.
Māris Zvirbulis
Sergejs Melngāršs
Cilda Purgale
Austra Blīgzna-Vīķe
Juris Cīrulis
Sarmīte Kanašniece
Linda Krūmiņa
Uģis Lapiņš
Vineta Melngārša
Zeltīte Munce
Ginta Pikšēna
Uldis Podnieks
Iveta Rambola

Beverīnas novada domes priekšsēdētājs
Beverīnas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Beverīnas novada domes priekšsēdētāja vietniece
Deputāte
Deputāts
Deputāte
Deputāte
Deputāts
Deputāte
Deputāte
Deputāte
Deputāts
Deputāte

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.
2012.gadā notikušas 18 domes sēdes, tajā skaitā 6 ārkārtas un 12 kārtējās domes sēdes.
Domes sēdēs izskatīti 283 jautājumi, kuri pirms tam izskatīti pastāvīgi darbojošās komiteju sēdēs.
2012.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"
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"
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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:
 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.
Beverīnas novada domes deputātu darbība komitejās
tabula Nr.2.2.2.
Deputāti

Māris Zvirbulis
Sergejs Melngāršs
Austra Blīgzna-Vīķe
Juris Cīrulis
Sarmīte Kanašniece
Linda Krūmiņa
Uģis Lapiņš
Vineta Melngārša
Zeltīte Munce
Ginta Pikšēna
Uldis Podnieks
Cilda Purgale
Iveta Rambola

Attīstības un
tautsaimniecības
komiteja

x
x

Finanšu komiteja

x
x
x
x

Sociālo jautājumu
komiteja

Izglītības, kultūras
un sporta jautājumu
komiteja

x

x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

2012gadā ir notikušas:
 4 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 ;
 4 sociālo jautājumu komitejas sēdes, kurās izskatīti 4 jautājumi.
 7 izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes un 1 apvienotā komiteju
sēde ar sociālo jautājumu komiteju, kurās izskatīti 20 jautājumi;
Atsevišķu pašvaldības funkciju veikšanai un pašvaldības administratīvās teritorijas
pārvaldīšanai izveidotas un darbojas vairākas komisijas:
 vēlēšanu komisija
 administratīvā komisija
 iepirkumu komisija
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ārkārtas situāciju komisija
nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles komisija
dzīvokļu jautājumu risināšanas komisija.
Administratīvā komisija

2012.gadā notikušas 12 Administratīvās komisijas sēdes. Sēdēs izskatīti 56 administratīvo
pārkāpumu protokoli. Biežākie protokolu sastādīšanas gadījumi:
6 - nepilngadīgo alkohola lietošana;
9 - būvnoteikumu pārkāpumi;
10 - atkritumu izmešana mežos, vides piesārņošana un piegružošana;
15- dzīvnieku turēšanas prasību neievērošana.
Izteikti 23 brīdinājumi, pārējos gadījumos uzlikts naudas sods 1230 latu kopsummā.
Iepirkumu komisijas veiktie iepirkumi un noslēgtie līgumi 2012.gadā
Beverīnas novada pašvaldības iepirkumu komisija 2012.gadā visus iepirkumus ir veikusi
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteikto kārtību. Un tie ir:
1) viens būvdarbu iepirkums (2 procedūras: vienas procedūras rezultāts – pieņemts lēmums par
iepirkuma pārtraukšanu sakarā ar to, ka piedāvājums pārsniedzis pašvladības budžeta
iespējas; otras procedūras rezultāts – noslēgts iepirkuma līgums). Iepirkuma identifikācijas
numurs BNP 2012/6 M.I. „Ceļa posma Mūrmuiža – Purmatuļi rekonstrukcija”, līguma summa
bez PVN 13290.05 Ls.
2) trīs piegāžu iepirkumi:
 identifikācijas Nr.BNP 2012/2 M.I „Kancelejas preču un biroja tehnikas materiālu
piegāde Beverīnas novada pašvaldībai, pagastu pārvaldēm un tās pārraudzībā nodotajām
iestādēm”. Noslēgts iepirkuma līgums ar SIA „Vidzemes papīrs" par summu bez PVN
2028.84 Ls;
 identifikācijas Nr.BNP 2012/4 M.I. „Rezerves cietā kurināmā apkures katla iegāde un
uzstādīšana Mūrmuižas ciema katlu mājai”. Noslēgts līgums ar K/S "Komforts EKO"
par summu bez PVN 12645.00 Ls;
 identifikācijas Nr.BNP 2012/8 M.I. „Kurināmā iegāde Beverīnas novada pašvaldības
vajadzībām 2013. gadam”. Noslēgts līgums ar SIA "A.V.MANSS" par summu bez
PVN 17640.00 Ls.
3) divi pakalpojumu iepirkumi:
 identifikācijas Nr.BNP/2012/03 M.I.2B „Semināra organizēšanas pakalpojumi
Beverīnas novadā Projektam Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/077/86 „Beverīnas novada
pašvaldības darbinieku kapacitātes celšana sekmīgai Eiropas Savienības un pārējo
ārvalstu atbalsta finansējuma saņemšanai un apsaimniekošanai”” (2 procedūras: vienas
procedūras rezultāts – iepirkuma noteikumu labojumu nepieciešamības dēļ iepirkums
atcelts, otras procedūras rezultāts – noslēgts iepirkuma līgums). Noslēgts līgums ar SIA
"Ķemers Business and Law Company" par summu bez PVN 11718.79 Ls;
 identifikācijas nr. BNP/2012/07 M.I. „Beverīnas novada pašvaldības autoceļu, ielu un
laukumu uzturēšana 2012/2013. gada ziemas sezonā”. Noslēgti līgumi ar z/s
"Jaunozoli", z/s "Avoti", z/s "Mazputniņi", z/s "Brieži" un SIA "Dan-Agro". Kopējā
līgumcena, par kuru noslēgti līgumi ir 677.75 Ls bez PVN (cena par kopējo notīrīto
autoceļu, ielu vienu pārbraucienu).
Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles komisija
Kopumā 2012.gadā ir atsavināti 14 pašvaldības īpašumi. Ir noslēgti 7 pirkuma līgumi par
dzīvojamās mājas Kauguru pagastā "Sapas" dzīvokļu privatizāciju. Trīs pašvaldības īpašumi ir
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pārdoti izsolē. Trīs īpašumi ir atsavināti izmantojot pirmpirkuma tiesības. Pārdota kustama mantaautobuss.
2012.gadā nav notikušas ārkārtas situāciju komisijas sēdes.

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
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 2012.gadā
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.

Attīstības un nekustamo īpašumu nodaļa
Attīstības un nekustamo īpašumu nodaļu vada nodaļas vadītāja, kuras pakļautībā strādā
divas nekustamo īpašumu speciālistes Kauguru un Brenguļu pagastu pārvaldēs.
Ar 2012.gada 31.oktobra domes lēmumu tika apstiprināts novada teritorijas plānojums
2012.-2024.gadam. Veicot izstrādi tika izsludinātas sabiedriskās apspriešanas, pieprasīti un saņemti
atzinumi un priekšlikumi par dokumenta izstrādi, tika veikta ietekmes uz vidi novērtēšana,
apstiprināta novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam un attīstības stratēģijas 2012.2024.gadam.
Beverīnas novadā piešķirts ciema statuss divām apdzīvotām vietām Brenguļu pagastā
(Cempu ciems un Brenguļu ciems), ciema statuss piešķirts apdzīvotai vietai Ūdriņas Trikātas
pagastā, kā arī mainītas Līču ciema robežas, ciemā iekļautas divas zemes vienības.
Brenguļu pagastā – apstiprinātas adreses 14 īpašumiem, no adrešu reģistra dzēstas 5 adreses,
5 ēku īpašumiem piešķirtas adreses un adrese piešķirta 1 paredzamai jaunbūvei. Jauni nosaukumi
piešķirti 4 īpašumiem un mainīti nosaukumi 4 īpašumiem.
Kauguru pagastā - apstiprinātas adreses 12 īpašumiem, no adrešu reģistra dzēstas 12
adreses, 2 ēku īpašumiem piešķirtas adreses un adrese piešķirta 1 paredzamai jaunbūvei un 1
īpašumam precizēta adrese. Jauni nosaukumi piešķirti 9 īpašumiem.
Trikātas pagastā - apstiprinātas adreses 5 īpašumiem, no adrešu reģistra dzēsta 1 adrese, 1
ēku īpašumam piešķirta adrese.
Izveidota un apstiprināta Pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas komisija, kur sadarbībā
ar pašvaldības sociālo, komunālo un attīstības daļu, tiek izskatīti jautājumi par pašvaldības dzīvokļu
piešķiršanu. Šajā laika periodā 9 personām piešķirtas apdzīvojamās platības, 5 personai atteikts
piešķirt apdzīvojamo platību un 1 ģimenei samainīta apdzīvojamā platība.
Beverīnas novadā 2012.gadā kopā sagatavotas un izsniegtas 190 izziņas.
Kauguru pagastā noslēgti 12 jauni zemes nomas līgumi un noslēgtas vienošanās par nomas
līguma termiņa pagarināšanu ar 23 personām.
Izsole un atsavināšana. Beverīnas novada pašvaldība nodevusi atsavināšanai 8 nekustamos
īpašumus un apstiprinājusi 2 izsoles rezultātus. Nodoti reģistrēšanai zemesgrāmatā un vēlāk uz
atsavināšanu virzīti 2 nekustamie īpašumi Kauguru pagastā, 1 īpašums Brenguļu pagastā un 1
īpašums Trikātas pagastā.
Pašvaldībai noteiktas kā piekritīgas apbūvētas 7 zemes vienības Trikātas pagastā, 5 zemes
vienības Kauguru pagastā, 10 zemes vienības Brenguļu pagastā. Neapbūvētas1zemes vienība
Kauguru pagastā un 9 zemes vienības Trikātas pagastā.
Zemes ierīcības projekti. Kauguru pagastā uzsākti 12 zemes ierīcības projekti, apstiprināti
10 zemes ierīcības projekti, Brenguļu pagastā - 4 zemes ierīcības projekti, apstiprināti – 4 zemes
ierīcības projekti un Trikātas pagastā – 6 zemes ierīcības projekti, apstiprināti – 1 zemes ierīcības
projekts.
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Izstrādāti un apstiprināti saistošie noteikumi „Par nekustamā īpašuma nodokli Beverīnas
novada pašvaldība 2012.gadam” un saistošie noteikumi „Par nekustamā īpašuma nodokli
Beverīnas novada pašvaldība 2013.gadam”.
Lietošanas mērķa maiņa. Mainīts nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķis no
individuālās dzīvojamo māju apbūves uz zemi, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība – Kauguru pagastā 3 nekustamiem īpašumiem, Brenguļu pagastā 3 īpašumiem un
Trikātas pagastā 1 īpašumam. No zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi- Kauguru pagastā 8 nekustamiem īpašumiem, Brenguļu
pagastā 3 īpašumiem un Trikātas pagastā 25 īpašumam. Kauguru pagastā 3 zemes vienībām noteikti
divi zemes lietošanas mērķi, Trikātas pagastā divi zemes lietošanas mērķi noteikti 3 zemes
vienībām. Kauguru pagastā vienam pašvaldības īpašumam noteikti trīs zemes lietošanas mērķi.
Kauguru pagastā neizstrādājot zemes ierīcības projektu sadalīti un jaunizveidotiem
īpašumiem piešķirti jauni nosaukumi - 3 nekustamiem īpašumi, no kuriem viens ir pašvaldībai
piederošs nekustamais īpašums, Brenguļu pagastā 6 nekustamiem īpašumi, Trikātas pagastā 4
nekustamie īpašumi. Brenguļu pagastā apvienoti un jauni nosaukumi piešķirti 2 nekustamiem
īpašumiem.
Par nekustamā īpašuma nodokļa, pamatparāda un nokavējuma maksas nemaksāšanu
brīdināti Kauguru pagastā 3 īpašnieki.
Nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņa uzsākta Kauguru
pagastā pret 8 nekustamā īpašuma īpašniekiem, Brenguļu pagastā – 4 nekustamā īpašuma
īpašniekiem un Trikātas pagastā pret vienu nekustamā īpašuma īpašnieku.
Vienam īpašumam Trikātas pagastā noteikta zemes platība ēku uzturēšanai.
Divām zemes vienībām Trikātas pagastā noteikta robežu precizēšana.
Izstrādāta un apstiprināta vienota metodika pašvaldības dzīvokļu īres un nedzīvojamo telpu
īres maksas aprēķināšanai.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likumam, ar 01.09.2011. tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības Kauguru
pagastā 8 zemes lietotājiem, Brenguļu pagastā 11 zemes lietotājiem un Trikātas pagastā 1 zemes
lietotājam.
Izstrādāti un apstiprināti saistošie noteikumi „Par nodokļu atbalsta pasākumu piemērošanu
nekustamā īpašuma nodoklim Beverīnas novadā”. Pavisam pieteikušās nodokļu atbalsta
pasākumam 10 personas, no tiem 7 personām dzēstas nokavējuma naudas un 1 persona turpina
maksāt un 2 nav pildījušas savas saistības.
Uzsākts darbs pie 1 ceļa posma kā inženierbūves pārņemšanas un apsaimniekošanas.
Aprēķināts un nosūtīts adresātiem nekustamā īpašuma nodoklis par 2012.gadu.
Aprēķināts un nosūtīts adresātiem nomas maksa par 2012.gadu.

Kultūras un sporta nodaļa
Kultūras nodaļu vada nodaļas vadītājs. Nodaļā strādā Kauguru kultūras nama direktors,
Trikātas kultūras nama direktore, sporta un kultūras centra „Kaimiņi” vadītājs un centra
administrators, kā arī saieta nama „Depo” vadītāja.
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”
 Muzikālais teātris „Muiža”
 Šlāgergrupa „Kaugurieši”
 Folkloras kopa „Stutes”.
16

Beverīnas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2012.gadu
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 direktors un apkopēja.
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 Līgovakara pasākums, kurā tradicionāli tiek uzvesta amatierteātra
„Vīzija” pirmizrāde, pēc kuras seko Līgo balle.
2012. gada nozīmīgākie notikumi Kauguru pagastā:
12.04.2012. Kauguru bibliotēkas biedrības 115.gadu jubilejas konference
02.06.2012. „Visapkārt zeme zied” – Kauguru pagasta deju kolektīva 45 gadu jubilejas koncerts
22.06.2012. Amatierteātra pirmizrāde Z.Skujiņš „Brunču medības”
15.-22.07. Radošais plenērs „Robinsona Kruzo piedzīvojumi ar bērniem Kauguru kultūras namā” –
Jāņa Anmaņa vadītā bērnu vasaras nometne
26.-27.09. konference „Kauguru nemieriem 2010”
17.11.2012. Valsts svētkiem veltīts svinīgs pasākums Mūrmuižā, kurā tika pasniegti apbalvojumi
„Beverīnas Lepnums” un apbalvoti gada labākie sportisti.
No oktobra mēneša līdz pat gada beigām Kauguru bibliotēkas un kultūras nama telpās bija
aplūkojama Burtnieku skolas skolotāja, ceļotāja un fotogrāfa Guntara Krūmiņa fotoizstāde "-30
+30". 28.novembrī Kauguru bibliotēkā bija arī tikšanās ar fotogrāfiju autoru.
Decembrī Kauguru Kultūras namā bija aplūkojamas vēl divas izstādes - Baibas Grīnbergas
floristikas meistardarbnīcas kursantu Ziemassvētku darbu izstāde, Mūrmuižas iedzīvotājas un PII
"Pasaciņa" darbinieces Silvijas Sermules izstāde "Vaļasprieks", kurā aplūkojamas glezniņas, kas
veidotas dekupāžas tehnikā.
13.12.2012. pasākums Mūrmuižā, kurā J.Endzelīna Kauguru pamatskolas teātra pulciņa bērni
sagatavoja nelielu uzvedumu, pasākumu kuplināja folkloras kopa "Stutes".
Ziemassvētku egles iedegšanas pasākumi Mūrmuižā un Kauguros.
Ziemassvētku pasākumi Kauguru pagastā deklarētajiem bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas
izglītības iestādes, kā arī pensionāriem.
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Amatierteātris „Vīzija” devies viesizrādēs:
24.02.2012. Amatierteātra izrāde A.Danča „Miljonārs par katru cenu” Naukšēnu pagastā
03.03.2012. Amatierteātra izrāde A.Danča „Miljonārs par katru cenu” Jaunlutriņu pagastā
23.03.2012. Amatierteātra izrāde A.Danča „Miljonārs par katru cenu” Zilākalna pagastā
21.06.2012. Amatierteātra izrāde Z.Skujiņš „Brunču medības” Lodes pagastā
06.07.2013. Amatierteātra izrāde Z.Skujiņš „Brunču medības” Trikātas pagastā
12.07.2012. Amatierteātra izrāde Z.Skujiņš „Brunču medības” Valmieras kultūras centrā
28.07.2012. Amatierteātra izrāde A.Danča „Miljonārs par katru cenu” Ķoņu pagastā

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”
 vīru vokālais ansamblis un tautas mūzikas kapela „Abulmalas burlakas”.

2012. gada nozīmīgākie notikumi Trikātas pagastā:
14.01. novada darbinieku Jaungada pasākums
11.02. senioru sadancošana koncertā "Puteņu valsis
10.03. deju kolektīvu sadancošana "No puteņiem līdz sniegpulksteņiem"
30.03.2012. konkurss "Trikātas talanti 2012"
08.04.Lieldienu koncerts "Danco ,saulīte" un atpūtas vakars
20.04.2012. mazo vokālistu koncerts - konkurss "Cālis 2012"
08.-09.06.2012. Baltu krivule, baltu tradicionālo garīgo kopienu
tikšanās
09.06.2012. Beverīnas novada dziesmu un deju svētki
21.07.2012. senioru deju grupu koncerts "Vēl vēl, vēl vienreiz jaunībā
atgriezties"
22.09.2012. Baltu vienības diena
20.09.2012. Dzejas dienu pasākums - tikšanās ar dzejnieci Maiju
Laukmani.
27.10.2012. pašdarbnieku vakars "Rudens krāsu virpulī"
12.11.2012. Lāčplēša dienai veltīts pasākums "Mans zelts ir mana tauta"
17.11. Latvijas valsts proklamēšanas dienai veltīts svinīgs svētku sarīkojums
17.-22.12.2012. Beverīnas novada amatnieku tirdziņš "Pūti, pūti,
Ziemelīti".
15.12. Ziemassvētku atpūtas sarīkojums pensionāriem
22.12. Ziemas Saulgrieži - bluķa vakars
25.12. Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem
30.12. Vecgada koncerts un balle
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Informācijas, izglītības, sporta un sociālās aprūpes dienas centrs „Kaimiņi”
Nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā sporta jomā 2012. gadā:
Novada komandas piedalījās:
Valmieras atklātajā čempionātā un Valmieras kausa izcīņā volejbolā (novada volejbola komanda
„Beverīna");
30.06. LSVS 49. sporta spēlēs pludmales volejbolā Jūrmalā (novada komandas K40+, K50+);
6.-8.07. Latvijas III Olimpiādē Liepājā (Aizputē) – 7.v. Beverīnas regbija komandai;
Novada sportisti piedalījušies visdažādākajās sacensībās daudzos sporta veidos.
Sarīkotas sacensības:
11.02. Slēpju maršs Valmiermuiža - Brenguļi (sadarbībā ar ATC „Eži")
02-03. Beverīnas novada sacensības tenisā Brenguļos
24.03. Beverīnas novada atklātais čempionāts novusā Brenguļos
14.04. Beverīnas novada turnīrs volejbolā Brenguļos
03. Valmieras atklātā volejbola čempionāta spēles Brenguļos
04-09. Beverīnas novada kausa izcīņa orientēšanās sportā (5.posmi)
12.05. Laivu maršs Abuls – Gauja (sadarbībā ar ATC „Eži")
05. Sacensības „Brenguļu slepenais punkts" (BJD)
02.06. Sporta svētki „Auto – moto – velo" Mūrmuižā (16 sporta veidos)
18.08. Trikātas sporta diena (6 sporta veidos)
26.08. Sporta spēles Brenguļos „Atvadas vasarai" (6 sporta veidos)
31.08. – 02.09. Velotūre „Velosēņošana 2012" (Bāle – Vīnkalni – Mūrmuiža – Cempi – Brenguļi Ūdriņi – Jērcēni – Ērģeme – Omuļi - Igaunija – Pedele – Zāģezers – Valka – Valga – Seda – Strenči
– Ūdriņi – Strenči – Krāči – Mellupe – Valmiermuiža - Valmiera)
28.09. Latvijas Olimpiskā diena (Brenguļu s/sk, Trikātas un Kauguru p/sk)
29.09. Sacensības „Brenguļu rudens pipars" (BJD)
13.10. Velomaršs Valmiermuiža - Brenguļi – Valmiermuiža (sadarbībā ar ATC „Eži")
10.11. Lāčplēša kausa izcīņas turnīrs volejbolā Brenguļos (BJD)
17.11. Beverīnas novada sporta laureātu apbalvošana Mūrmuižā
08.12. Sacensības „Brenguļu sporta meistars" (8 sporta veidos)
Beverīnas novada teritorijā notika:
Sacensības autokrosā Brenguļu trasē
Orientēšanās sacensības Valmieras „Magnēts"(10 kārtas)
Tautas slēpojums „Baiļu apļi"
Kalnu velosipēdu maratons Baiļos
Mūrmuižas Tautas universitāte
2011./2012.mācību gada otrajā pusē Mūrmuižas Tautas universitātē notika 4 nodarbības.
Janvāra nodarbībā piedalījās Latvijas ārstu biedrības prezidents Pēteris Apinis ar tēmu – veselības
aprūpe pasaulē globalizācijas un sociālās determinances kontekstā. Latvijas Universitātes
atomfizikas un spektroskopijas institūta vadošais pētnieks, fizikas doktors Jānis Āboliņš – par
dzīvību no molekulas līdz intelektam (vai saprāts ir dzīvās pasaules nepieciešamība). Nodarbība
noslēdzās ar jauniešu ansambļa „Ledus zieds” koncertu.
Februāra nodarbībā tika aicināts Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības eksperts, arhitekts
Pēteris Blūms – pliko mūru stāsts Livonijas ordeņa pilī. Neatkarīgās Rīta Avīzes galvenā redaktore
Anita Daukšte – politiķu reakcija uz divvalodības referendumu. Vai vērsta uz nākotni?
Priekšnesumu sniedza Latvijas Nacionālas operas solists, tenors Miervaldis Jenčs.
Marta nodarbībā Mūrmuižā viesojās etiķetes un protokola eksperte Irma Kalniņa, Ārlietu
komisijas priekšsēdētājs, 11. Saeimas deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš, kurš stāstīja par 25 gadiem
Latvijas ārpolitikā. Valmieras muzeja Vēstures nodaļas vadītāja Ingrīda Zīriņa bija sagatavojusi
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lekciju par valodnieku Jāni Endzelīnu un gleznotāju Jāni Kalmīti. Visiem bija apskatāma arī
gleznotāja Jāņa Kalmītes gleznu izstāde.
24.mācību gada noslēguma nodarbība aprīlī tika veidota kā konference par tēmu –
Kooperācija kā vietējās kopienas saimniekošanas modelis. Iespējas un izaicinājumi. Konferencē
piedalījās Sandris Brālēns – Beverīnas novada izpilddirektors – Kooperācija kā Beverīnas novada
pašvaldības attīstības ceļš. Jānis Kučinskis – grāmatas „Kooperācijas attīstība Latvijā un pasaulē”
autors. Andrejs Lucāns – uzņēmējs, pārstāvis no Burtnieku pagasta zemnieku saimniecību „Bušas”
un Indulis Jansons – Latvijas lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdes priekšsēdētājs.
Uzsākot 25.Mūrmuižas Tautas universitātes mācību gadu 2012.gada oktobrī, kopā sanākusī
pašvaldības darbinieku komanda secināja - universitātei ir jāmainās, lai tā piesaistītu jaunus
klausītājus un interesentus.
Šī mācību gada pirmajā pusē Mūrmuižas Tautas universitātes klausītāji tika iepazīstināti ar
Beverīnas novada triju pagastu vēsturi un ievērojamiem cilvēkiem. Oktobra nodarbībā bija ieskats
novadpētnieku savāktajos un izzinātajos materiālos par Brenguļu, Kauguru un Trikātas pagastiem.
Novembra nodarbībā ikvienam bija iespēja doties kopīgā ekskursijā pa Beverīnas novadu un
apmeklēt vietas, par kurām tika stāstīts iepriekš. Savukārt decembra nodarbība tika veltīta Zentai
Mauriņai, kura desmit sava mūža gadus ir saistījusi ar Mūrmuižu un Mūrmuižas Tautas universitāti.
Aizraujoša izdevās Zentas Mauriņas jubilejas piemiņas nodarbība, kurā filozofs Edgars Mucenieks
par Zentu Mauriņu pastāstīja tos stāstus par viņu, kas nekur nav izlasāmi un uzzināti sarunās ar
viņas līdzcilvēkiem.

Kancelejas nodaļa
2012.gadā Beverīnas novada pašvaldības kancelejas nodaļā saņemti un reģistrēti 459 fizisko
un 855 juridisko personu iesniegumi. Elektroniski saņemti 350 dokumenti. Izsniegta 331 izziņa.
Fiziskām personām nosūtītas 535 vēstules, 518 vēstules nosūtītas juridiskām personām.
2012.gadā Beverīnas novada pašvaldības Centrālajā administrācijā (Kauguru pagastā)
deklarētas 36 dzīvesvietas, elektroniski deklarējušās 22 personas. Brenguļu pagastā pārvaldē
deklarētas 84 dzīvesvietas, Trikātas pagasta pārvaldē – 2, elektroniski deklarējušās 14 personas.
Deklarētā dzīvesvieta Beverīnas novadā ar domes lēmumu anulēta 8 personām.
Reģistrētie noslēgtie līgumi: 2 – par būvniecību, 17 – uzņēmuma un autorlīgumi, 131 –
saimnieciskais līgums, 43 līgumi par savstarpējiem norēķiniem.
Brenguļu pagasta pārvalde
Pagasta pārvaldē strādā viena darbiniece, kura pilda sekretāres / lietvedes pienākumus,
nodrošina pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu un sniedz informāciju par pašvaldības
kompetencē esošajiem jautājumiem. Pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no attiecīgajā
teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem un tajā reģistrētajām juridiskajām personām, organizē atbildes
sagatavošanu iesniedzējiem, nepieciešamības gadījumā pārsūta novada domei. Veic iedzīvotāju
dzīvesvietas deklarēšanu, izsniedz dzīvesvietas izziņas. Nodrošina pieejamību informācijai par
domes pieņemtajiem lēmumiem un citu vispārpieejamu informāciju.
Brenguļu pagasta pārvaldes vadītāja kārto novada pašvaldības darbinieku personāla lietas.
Trikātas pagasta pārvalde
Līdzīgi kā Brenguļu pagasta pārvaldē, arī Trikātas pagasta pārvaldē strādā viena darbiniece,
kura pilda ne tikai iepriekš minētos sekretāres/lietvedes pienākumus, bet atšķirībā no Brenguļu
pagasta pārvaldes vadītājas, pilda arī kasieres pienākumus.
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Brenguļu bibliotēka
Brenguļu pagasta Brenguļu bibliotēka ir novada pašvaldības iestāde, kas tiek finansēta no
pašvaldības budžeta. Publiskā bibliotēka ir tas vietējais informācijas centrs, kas veic informācijas
pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam. Bibliotēkas pakalpojumi ir pieejami visiem, neatkarīgi
no apmeklētāja vecuma, dzīvesvietas vai jebkādiem citiem nosacījumiem.
Bibliotēkas uzdevums ir nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu
informācijas saņemšanu, sniedzot visiem pieejamus bibliotekāros un informatīvos pakalpojumus.
Bibliotēka kļuvusi par bezmaksas pieejas vietu dažāda vecuma apmeklētājiem. Interneta lietošana
rosina papildināt datorzināšanas, sarakstīties ar draugiem, iepazīties, nomaksāt rēķinus, meklēt un
atrast darbu, uzzināt jaunāko sev interesējošā nozarē. Bibliotēkai ir liela nozīme pagasta dzīvē.
Bibliotēka piedāvā tās lietotājiem nepieciešamo informāciju un zināšanas, organizē izstādes un
pasākumus, veicina sabiedrības kopīgu attīstību.
Jau ceturto gadu bibliotēka atrodas jaunajā Informācijas, izglītības, sporta un sociālās
aprūpes dienas centrā „Kaimiņi” 1.stāvā. Otra pagasta bibliotēka ar 2008.gada rudeni mainīja savu
nosaukumu un statusu uz Cempu ārējās apkalpošanas punktu.
Apmeklētājus gaida mājīgas un mūsdienīgi aprīkotas telpas. Visas izmaiņas sekmē
bibliotēku lietotāju kvalitatīvu un mūsdienīgu apkalpošanu.
2010.gada 16.septembrī ar labiem rezultātiem uz pieciem gadiem tika akreditēta Brenguļu
pagasta Brenguļu bibliotēka.
Saviem lietotājiem Brenguļu pagasta Brenguļu bibliotēka un Cempu ārējais apkalpošanas
punkts sniedz informatīvos pakalpojumus visām paaudzēm. Ikviens apmeklētājs var atrast savām
vajadzībām un interesēm atbilstošo informāciju.
2012.gadā reģistrēti pavisam 210 lietotāji, tai skaitā bērni un jaunieši 55.
Salīdzinot ar pagājušo gadu, lasītāju skaits pieaudzis +10,pieaudzis arī datorlietotāju skaits,
reizē ar to arī apmeklējumu skaits un izsniegums.
Galveno rādītāju analīze: lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums
attēls Nr.2.3.1.

21

Beverīnas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2012.gadu
Grāmatu komplektēšanai izmantoju izdevniecību mājas lapas, lai iepazītos ar
jauniznākušajām grāmatām.
2012.gadā bibliotēkas grāmatu fonds papildināts ar 202 eksemplāru par kopējo summu
971Ls (pašvaldības līdzekļi grāmatu iegādei 500 Ls, dāvinājumi 471 Ls).
Pagājušā gadā lasītājiem bija iespēja iepazīties un izmantot 26 dažādu nosaukumu žurnāliem
un laikrakstiem Liesma un Beverīnas vēstis.
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. Bibliotēkas mājas lapa ir skatīta no 35 valstīm, visvairāk skatīts ir no Latvijas,
otrā vieta ir Lielbritānija, trešā vietā Indonēzija. 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.

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 komplektēšanai 2012. gadā tērēti 899 Ls. no pašvaldības piešķirtā budžeta, 500.
Ls. grāmatām, 399. Ls. presei. Dažādos dāvinājumos bibliotēkas krājums papildināts ar 56
dokumentiem, par 208,83 Ls.
Jau trešo gadu bibliotēkas fondu papildina SIA MHK ABULS dāvinājums, vērtīgi
dāvinājumi no Bibliotēku attīstības institūta, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Lauku Bibliotēku
atbalsta biedrības. Piedaloties projektā „Sirsniņa prasa lai bērniņš lasa” tika iegūtas 8 Bērnu žūrijas
grāmatas.
2012. gadā bibliotēkas krājumā ir 6061 dokumentu, no tiem grāmatas 5467. Bibliotēkas
fonds papildināts ar 555 dokumentiem, no tiem 181 grāmatas.
2012. gadā bibliotēkā bija pieejami 19 preses izdevumi.
Galveno rādītāju analīze: lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums
tabula Nr.2.3.1.
2011
2012
Izmaiņas
Lasītāji
168
170
+2
Apmeklējums
4955
4935
-20
Izsniegums
5897
5683
-214
Bērni un jaunieši veido ievērojamu bibliotēkas lietotāju daļu. 2012 gadā bibliotēkā reģistrēti
92 bērni un jaunieši.
Trešo 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.
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Bibliotēka organizē: izstādes, konkursus, lasīšanas veicināšanas nodarbības,
ekskursijas pa bibliotēku.
Aprīļa mēnesī Kauguru bibliotēka un Mūrmuižas BIC kopā ar Valmieras bibliotēku rīkoja
semināru „Kauguru bibliotēkas biedrībai 115”.
Veiksmīga sadarbība bibliotēkai izveidojusies ar Kauguru Kultūras namu. Vasarā 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, karstu tēju
un piparkūkām.
Sākoties Mūrmuižas Tautas Universitātes mācību gadam Kauguru bibliotēka un Mūrmuižas
BIC aktīvi piedalās tās organizēšanā. Šinī mācību gadā MTU apmeklētājiem iespēja uzzināt par
savu novada vēsturu, par ievērojamām dzimtām, par Zentas Mauriņas personību.
Turpinās sadarbība ar Baibas Grīnbergas floristikas meistardarbnīcas kursantiem, jau trešo
gadu skatāma Ziemassvētku izstāde un pirmo gadu pavasara floristikas izstāde, kas priecēja
daudzus skatītājus.
Bibliotēkas telpās bijušas fotomākslinieku Jāņa Sprudzāna, Oļģerta Šalkoņa, Marikas Eglītes
un Guntara Krūmiņa izstādes. Gada nogalē izstādītas Silvijas Sermules dekupētas glezniņas.

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 klientorientētu 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.
2012.gadā Beverīnas novads Mūrmuižas bibliotēkas vajadzībām atvēlējis Ls 9874, no tā Ls
500 grāmatu iepirkumam, Ls 400 preses izdevumu pasūtīšanai un ir pasūtīti 20 nosaukumu preses
izdevumi, informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem Ls 203, dažādām precēm un pakalpojumiem Ls
2066, algām Ls 5354 un Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas izmaksām Ls 1291
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: lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums
tabula Nr. 2.3.2.
2010
2011
2012
Izmaiņas
160
291
251
-40
Lietotāju skaits
no tiem līdz 18 g.v.
52
5786
5024
4990
-34
Izsniegums
no tā bērniem līdz 18 g.v.
335
7470
5151
4541
-610
Apmeklējumu skaits
no tiem līdz 18 g.v.
1500
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Trikātas bibliotēka
Trikātas pagasta bibliotēka – vietējās informācijas, izglītojošs un brīvā laika pavadīšanas
centrs, kas veic informācijas pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam, sniedzot visiem pieejamus,
bezmaksas bibliotekāros un informatīvos pakalpojumus. Interneta lietošana rosina papildināt
datorzināšanas, sarakstīties ar draugiem, sazināties ar saviem tuviniekiem ārzemēs (Skype),
iepazīties, nomaksāt rēķinus, meklēt un atrast darbu, uzzināt jaunāko sev interesējošā nozarē, izlasīt
jaunākās ziņas.
Bibliotēka tiek finansēta no Beverīnas novada pašvaldības budžeta un atbilst bibliotēkas
attīstības vajadzībām. Budžets salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (2011.g – Ls 7353.-; 2012.g. – Ls
8525.-) nedaudz palielinājies.
Bibliotēkas krājumā dokumentu kopskaits - 6809, no tā 6107 grāmatas. Krājuma
papildināšanai tiek ņemts vērā lietotāju pieprasījums. 2012.gadā bibliotēkas grāmatu fonds
papildināts ar 145 eksemplāru par kopējo summu Ls 710.89 (pašvaldības līdzekļi grāmatu iegādei
Ls 500.00, dāvinājumi Ls 210.89). 2012.gadā periodikai pašvaldība piešķīra Ls 400.00. Bibliotēkas
lasītājiem bija iespēja iepazīties un izmantot 3 nosaukumu avīzes un 12 nosaukuma žurnālus.
2012. gadā bibliotēkā reģistrēti 326 lasītāji, no tiem 89 bērni un jaunieši.
Galveno rādītāju analīze: lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums
tabula Nr.2.3.3.
2011
2012
Izmaiņas
Lasītāji
319
326
+7
Apmeklējums
7879
7803
-76
Izsniegums
5888
6351
+463
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.
Novadpētniecības darbs bibliotēkā ir orientēts uz rakstītā vārda saglabāšanu. Katru gadu tiek
papildinātas novadpētniecības mapes ar jauniem materiāliem un fotogrāfijām. Sistematizēti un
sakārtoti Beverīnas novada pašvaldības informatīvie izdevumi „Beverīnas Vēstis”, kā arī laikraksta
Liesma pielikumi – „Beverīna”.
Apmeklēti visi Valmieras integrētās bibliotēkas rīkotie kursi pagastu bibliotekāriem.
Grāmatu un lasīšanas, kā arī bibliotēkas popularizēšanai katru mēnesi tiek gatavotas un
izliktas vidēji 2 tematiskās iespieddarbu izstādes, kuras veltītas grāmatu pasaulei, ievērojamu
cilvēku dzīves un darba nozīmīgām jubilejām, kā arī svarīgiem un aktuāliem notikumiem pagasta
un valsts dzīvē.
Informācija par bibliotēku tiek ievietota Beverīnas novada mājas lapā
www.beverinasnovads.lv
Novada avīzē „Beverīnas Vēstis” tiek sniegta informācija par bibliotēkas darbu, aktivitātēm
un sniegtajiem pakalpojumiem, rosinot iedzīvotājus apmeklēt bibliotēku un izmantot to.
16.-17.augustā notika - pieredzes apmaiņas brauciens uz Skrundas novadu, kura laikā tika
apmeklēta Skrundas novada Rudbāržu pagasta Nīkrāces bibliotēka. Augusta beigās notika pieredzes
apmaiņas brauciens uz Preiļiem, bija iespēja apskatīt Līvānu Centrālo bibliotēku, Preiļu galveno
bibliotēku, Riebiņu novada Kastīres bibliotēku.
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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 pretslīdes 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.
Līču ciematā tika uzstādītas divas 7000 litru bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, kas ir
paredzētas sadzīves notekūdeņu attīrīšanai. Mūrmuižas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas stacijā tika
uzstādītas jaunas gaisa padeves iekārtas, lai uzlabotu ūdens attīrīšanas procesu. Mūrmuižas katlu
mājā tika uzstādīts jauns malkas apkures katls ar jaudu 600 kw. Tāpat tika iegādāts lietots traktors
ar frontālo iekrāvēja kausu Mūrmuižas katlu mājas šķeldas transportēšanai. Kauguru pagasta
pašvaldības ēkās tika veikti siltuma enerģijas taupīšanas pasākumi, ieliekot papildus durvis
Mūrmuižas „Pagastmājā” un noblīvējot logus ar blīvju gumijām. Ārdurvis tika nomainītas arī
Kauguru kultūras namā.
Trikātas saimniecības daļā 2012.gadā ir veikti darbi apkārtnes uzturēšanai kārtībā, veikti
nepieciešamie darbi, lai veiksmīgi noritētu starptautisks pasākums „Baltu Krivule”, kā arī citi
novada publiskie pasākumi, izremontēti divi dzīvokļi pašvaldības īpašumā, sagatavota malka katlu
mājai, veikti nepieciešamie ikdienas remonti, pļauta zāle un zāģēti vecie koki.
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2.3.2. Beverīnas novada iestāžu darbības rezultāti 2012.gadā
Pirmskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”
attēls Nr.2.3.2.

Fotogrāfijas autore: A.Golubovska
2012.gadā apstiprinātais iestādes finansējums Ls 128 363.00. Tai skaitā no valsts budžeta
piešķirtais finansējums 5-6 gadīgo obligātai apmācībai Ls 12 837.00.
Uz 2012.gada 1.janvārī PII „Pasaciņa” reģistrēti 87 izglītojamie dažādu vecuma grupās.
Obligātajā 5-6 gadīgo bērnu apmācībā reģistrēti 39 izglītojamie. 2012.gada 1.septembrī iestādē
reģistrēti 79 izglītojamie, 5-6gadīgo bērnu apmācībā - 29 audzēkņi.
Uz 2012.gada 1.janvāri iestādē nodarbināti 24 darbinieki: 13 pedagogi un speciālisti; 11
tehniskie darbinieki.
Gada sākumā pabeigti iesāktie remonta darbi medicīnas kabinetā. Pēc kabineta
labiekārtošanas tas nodots skolotāja – logopēda pārziņā. Kabinetā uzstādītas mēbeles un
aprīkojums par Ls138.92
Maijā iegādātas pastalas par Ls 140.89 folkloras kopas „Pasaciņa” dalībniekiem tērpu
komplektācijai dalībai dažādos pasākumos novadā un ārpus tā.
Pārtikas kvalitātes nodrošināšanai iestādes ēdināšanas blokā uzstādīta saldētava par Ls
279.99. Iegādāts CD atskaņotājs mūzikas zālei par Ls 59.99, paklājs 4-gadīgo bērnu grupai par
65.99.
Vasaras periodā jūnijā – jūlijā iestādē tika veikta siltā ūdens apgādes sistēmas
rekonstrukcija.
Augusta mēnesī tika noslēgts līgums par izglītības iestādes patstāvīgi glabājamo, ilgtermiņa
lietu un iepriekš nearhivēto dokumentu arhivēšanu un uzziņas sistēmas sakārtošanu. Līguma darbu
izpildes summa Ls 227.80.
Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 431 „Pedagogu profesionālās kvalifikācijas
pilnveides kārtība” decembra mēnesī pieci pedagogi uzsāka apgūt Valsts Izglītības satura centra
sagatavoto 36 stundu pedagogu profesionālās pilnveides programmu „Pirmsskolas izglītības
pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide”
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PII „Pasaciņa” audzēkņi piedalījušies:
 „Mana Aptieka” rīkotajā bērnu zīmējumu konkursā „Man patīk sportot”
 BALTICOVO Lieldienu konkursā „Krāso! Sūti! Svini!”
 SIA „Zaļā josta” izlietoto bateriju vākšanas konkursā „Būsim atbildīgi!”. Savākti 53kg
 Valmieras Novada fonda labdarības akcijā „Ziemassvētku kartiņa”
 ZAAO programmas „Cilvēks vidē” šķiroto atkritumu akcijā „Vācam makulatūru!” Savāktas
1,7 t makulatūras.
 ZAAO konkursā „Mīklas par atkritumiem”. Laureāts – Elvis Gaiķēns PII „Pasaciņa”
audzēknis
 VTU rīkotajā zīmējumu konkursā „Autobuss manā novadā”
 Mazo vokālistu konkursā – koncertā „Cālis – 2012” Trikātā.
 „Džimbas drošības programmā” 6-gadīgajiem audzēkņiem
Sadarbība:
 Mazo Mākslas Dienu ietvaros septembra mēnesī:
- Mūrmuižas bibliotēkā – informācijas centrā 5-6 gadīgie audzēkņi noklausījās
bibliotekāres Gundegas Lapiņas lekciju „Kas tas ir – māksla?”
- 5-6gadīgie audzēkņi piedalījās gleznotājas Ievas Lapiņas – Strazdītes meistarklasē
„Otas stāsti”
 Decembrī iestādes darbinieki kopīgi ar audzēkņu ģimenēm izveidoja izstādi „Ziemassvētki
no senām un ne tik senām dienām līdz šodienai” ar Jaunā gada un Ziemassvētku svinēšanas
tradīcijām saistītām lietām – apsveikuma kartiņām, eglīšu rotām
PII „Pasaciņa” folkloras kopa piedalījusies:
 PEPT Tālās Gaujmalas novada sarīkojumā bērnu un jauniešu folkloras kopām „Visi
putni”16.februārī Valkā
 XXVIII Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētkos 26.un 27.maijā Jelgavā
 Beverīnas novada dziesmu un deju svētkos jūnijā Trikātā

Brenguļu sākumskola
2012.gadā Brenguļu sākumskolā bija 36 izglītojamie, pirmsskolas izglītības grupās - 29
audzēkņi. Skolā strādā 6 pamatizglītības skolotāji, 1 logopēds, 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
Interešu izglītībai piedāvā:
Tautisko deju kolektīvs, skolotāja L.Ozoliņa
•
1. - 2.klase un 5/6g.v.bērni
•
3. - 4.klase
Ansamblis, muzicēšana ar skaņu rīkiem, skolotāja A.Guoģe-Lapiņa
•
1.-4.klase
•
PII grupas
Basketbola skola, treneris R.Zeile
•
5/6g.v. bērnu grupa
•
1. - 4.klase
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ESF projektā par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu divi pedagogi
ieguvuši 4.kvalitātes pakāpi, trīs pedagogi ieguvuši 3.kvalitātes pakāpi, viens pedagogs 2.kvalitātes pakāpi.
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.
Sākumskolas pedagogu kolektīvs piedalās sekojošos projektos:
«Izglītības projekts Beverīnas novadā un Valmieras pilsētā». Paveiktais:
• izremontēta un iekārtota telpa individuālajam darbam ar bērniem,
• skolotāju apmācība klīniskās psiholoģes Gundegas Demidovas vadībā «Mācīšanās
traucējumi, to noteikšana un korekcija». Paveiktais:
• Individuālo izglītības plānu sastādīšana izglītojamajiem bērnu attīstības speciālistes
Stellas Mutules vadībā.
• Kursi skolotājiem «Pirmā palīdzības sniegšana»
• Ģimenes psihoterapeites I.Jurševskas lekcijas vecākiem
• Pieredzes apmaiņas braucieni uz Vaivaru pamatskolu un Poltsmaa vidusskolu
Igaunijā
ERAF skolu informatizācijas projekta ietvaros iegādāta multimediju tehnika, portatīvais
dators un 3 stacionārie datori.
Grasroots projektā piedalījās bērni un jaunieši, ģimenes ar bērniem, seniori, vietējās
NVO, izglītības iestāžu darbinieki, pašvaldības pārstāvji un apmeklēja sekojošas nodarbības:
ainavu dizains, pašu gatavoti skaistumkopšanas līdzekļi, papīra darbnīcas, projekta ietvaros tiek
organizēta talka, iestādīts dzīvžogs pie skolas.
Skolas kolektīvs piedalās Sorosa fonda-Latvija finansētajā 2.kārtas projekta „Pārmaiņu
iespējas skolām” sagatavošanā un pēc atbalsta saņemšanas uzsāka tā realizēšanu.
Vakaros sākumskolas zāli mēģinājumiem izmanto deju kopa «Dzieti» (vadītāja S.Degle) un
ansamblis «Kadiķi» (vadītājs I.Ozoliņš). Skolas telpas tiek izīrētas publiskiem un privātiem
pasākumiem un 2012.gadā skolai noslēgti 8 telpu nomas līgumi.
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J.Endzelīna Kauguru pamatskola
attēls Nr.2.3.4.

J.Endzelīna Kauguru pamatskolā 2011./2012.mācību gadā mācības uzsāka 107 skolēni, tika
realizētas divas programmas - pamatizglītības programma, kods 21011111 un pamatizglītības
pedagoģiskās korekcijas programma, kods 21011811.
01.09.2012. skolā mācības uzsāka 109 skolēni, tiek realizētas četras programmas:
 Pamatizglītības programma, kods 21011111,
 Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma, kods 21011811,
 Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (kods
21013111),
 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem
(kods 21015611)
Skolā strādā 17 skolotāji un 11 tehniskie darbinieki, ar 01.09.2012. – 9 tehniskie darbinieki.
2011./2012.mācību gadā interešu izglītībai tika piedāvāti 2 valsts apmaksāti pulciņi, un 6
pašvaldības apmaksāti pulciņi, 2012./2013.mācību gadā - 2 valsts apmaksāti pulciņi, 7 pašvaldības
apmaksāti pulciņi.
Skolēnu skaits J.Endzelīna Kauguru pamatskolā

Skolēnu skaits kopā
1.klase
2.klase
3.klase
4.klase

2011./2012. m.g.
107
11
14
16
8

2012./2013.m.g.
109
8
11
11
18

tabula Nr.2.3.4.
Izmaiņas
+2
-3
-3
-5
+10

t.sk. 7 skolēni pedagoģiskās
korekcijas programmā

5.klase
6.klase
7.klase
8.klase

10
13
9
16

18
11
8
10

+8
-2
-1
-4

14

+4

t.sk. 8 skolēni pedagoģiskās
korekcijas programmā

9.klase

10

t.sk. 6 skolēni pedagoģiskās
korekcijas programmā
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o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Svarīgākie notikumi skolā no septembra līdz decembrim 2011. g.:
Sporta diena kopā ar skolēnu vecākiem.
Dzejas dienas.
Piedalīšanās senlatviešu valdnieka Tālivalža pieminekļa atklāšanā Trikātā.
Rudens talka Pekas kalnā.
Lācplēša dienas pasākums ar Tēvijas sargu paraugdemonstrējumiem.
Piedalīšanās VIAA projektu konkursā un lielkoncerts „Rīgas gailis apceļo Latviju”.
12 skolēniem tiek piešķirta balva – dāvanu karte Ls10,00 vērtībā, par mācību sasniegumiem
ar vidējo atzīmi ne zemāku kā 7,6 balles.
Svarīgākie notikumi skolā no septembra līdz decembrim 2012. g.:
Jaunrades darbu konkurss valstī „Latvija es esmu Tavs bērns”.
Dzejas dienas.
Konference „Skola – mūsu bērnu otrās mājas”.
Z. Mauriņas jubilejas pasākums.
Projekts „Mācoties no dabas”.
Starptautiskā konference „Kauguru nemieru 210. atceres diena”
Vispasaules Olimpiskā diena ar Daiņa Caunes viesošanos.
Talantu konkurss „Sev un saviem draugiem”.
Konkurss „Iepazīsti savu novadu”.
Projektu nedēļa „Iepazīsti uzņēmumus ”.
15 skolēniem tiek piešķirta balva – dāvanu karte Ls10,00 vērtībā, par mācību sasniegumiem
ar vidējo atzīmi ne zemāku kā 7,6 balles.

J. Endzelīna Kauguru pamatskolas sasniegumi starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs
2011./2012.m.g
tabula Nr.2.3.5.
Skolēna vārds
uzvārds

Skolotāja vārds
uzvārds

Anna Kukere

Elita Drevinska
Edīte Puķīte

Bioloģijas olimpiāde
Matemātikas olimpiāde

Edīte Puķīte

Matemātikas olimpiāde

Raimonds Šīrants
Mairis Loiko
Mairis Loiko

Informātikas olimpiāde
Ilva Sēne

Marta Ozola

Iveta Rambola

Līva VismaneĀbele

Juta Šmite

Laura Rakūne
Antra Andrupe
Marta Ozola
Tīna Dina
Miķelsone
Līga Upesjure
Antra Andrupe

Mācību priekšmets

Aija Dubova
Dzintra Sijāte
Dzintra Sijāte
Dzintra Sijāte
Līga Gecko
Iveta Rambola
Inga Miruškina

Latviešu
valodas
olimpiāde
Latviešu
valodas
olimpiāde
Latviešu
valodas
olimpiāde
Komandu
olimpiāde
sociālajās zinībās
Komandu
olimpiāde
sociālajās zinībās
Komandu
olimpiāde
sociālajās zinībās
Vācu valodas olimpiāde
Skatuves runas konkurss
30

Klase

Sasniegums

9.klase

Atzinība

5.klase

3. vieta

6.klase
6.klase

3. vieta

Atzinība

6.klase

3. vieta

3.klase

Atzinība

4.klase

Atzinība

6.klase

Atzinība

6.klase

Atzinība

6.klase

Atzinība

9.klase

2.vieta

6.klase

3. vieta
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Trikātas pamatskola
attēls Nr.2.3.5.

Trikātas pamatskolā tiek īstenotas trīs izglītības programmas
 pirmsskolas izglītības programma 01011111
 pamatizglītības programma 21011111
 pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma 21011811.
Izglītības iestādē strādā 31 darbinieks, tajā skaitā 19 pamatizglītības skolotāji, 3 pirmsskolas
skolotāji, logopēds, 8 tehniskie darbinieki. Skolas vadību nodrošina direktors un trīs vietnieki –
izglītības, audzināšanas un IT jomā (kopā vietniecībā 1,0 darba slodze)
2011./2012. gadā Trikātas pamatskolā ir 125 izglītojamie, no kuriem 78 ir 1.- 9. klašu
skolēni un 47 pirmsskolas vecuma bērni.
2012. gadā Comenius projekta ietvaros īstenotas skolotāju un skolēnu vizītes Turcijā un
partneru uzņemšana Latvijā, projektu vada B.Avišāne un L.Veikšāne.
2011./2012. mācību gada Trikātas pamatskolas Valmieras un novadu mācību priekšmetu
olimpiāžu uzvarētāji
tabula Nr.2.3.6.
Skolēna vārds uzvārds
Patrīcija Fūrmane
Evita Fūrmane
Samanta Annija Hirte
Samanta Annija Hirte
Ilze Ielīte
Santa Lībiete
Anda Ielīte
Santa Lībiete
Sabīne Krumeņa
Evita Fūrmane

Skolotāja vārds
uzvārds
Aiga Gartmane
Aiga Gartmane
Maruta Ģingule
Iveta Ābrama
Aiga Gartmane
Aiga Gartmane
Aiga Gartmane
Inguna Kondratjeva
Inguna Kondratjeva
Maija Ingeleviča
Inga Boškina
Dace Sēne

Vizuālā māksla
Vizuālā māksla

Vieta
novadā
1.
1.

Latviešu valoda un literatūra

2.

Vizuālā māksla
Vizuālā māksla
Vizuālā māksla
Matemātika
Matemātika

3.
A
A
A
A

Zinātniski pētnieciskie darbi

A

Mācību priekšmets

Mājturība

Vieta
republikā

2.

Trikātas pamatskolas skolēnu un pirmsskolas grupas bērnu veiksmes konkursos
2011./2012. mācību gadā.
Valmieras pilsētas un starpnovadu izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas
konkurss „Toņi un pustoņi” - I kārtas laureāti – 3 grupu darbi, III pakāpes diploms E.Fūrmane, sk.
A.Gartmane.
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Valkas novada BJIC „Mice” stāstnieku konkurss „Teci, teci valodiņa” tituls „Lielais
stāstnieks” A.Veikšāne, sk.L.Veikšāne, piedalās XV stāstnieku konkurss „Teci, teci valodiņa” Rīgā.
Valmieras pilsētas un novadu vokālās mūzikas konkurss "Balsis” II pakāpes diploms
L.Ciguze, L.Meirāne, I.Ziemane, A.Ziemane, S.Krumeņa, S.Lībiete, E.Bērziņa, sk.V.Lāce.
Valkas novada mazo vokālistu konkurss „Visi putni skaisti dzied – 2012” tituls „Valkas
novada „Mazais putniņš – 2012” E.Pētersone, sk.A.Pētersone,
Stādu audzētāju biedrības un žurnāla „Ilustrētā Junioriem” organizētais konkurss „Stāds
savai skolai” 5.–9.klašu skolēnu grupai II vieta, E.Fūrmane, L.Ciguze, S.Barkova, sk.A.Gartmane,
D.Ciguze, M.Ģingule.
Latvijas Vides zinātnes studentu apvienības rīkotais konkurss „Vienoti vidē” atzinība A.Ziemane, E.Čerņavska, I.Ziemane, T.A.Tamma, sk. G.Purgalis, I.Boškina.
Beverīnas novada konkurss „Cālis 2012”, 1.vieta – A.T. Avišāne, D. Mežīte, E.E.Pētersone,
2.vieta R.Ziemane. Valmieras un apkārtējo novadu mazo vokālistu konkurss-koncerts „Valmieras
Cālis 2012” atzinība - A.T. Avišāne, sk.S.Kanašniece.
AS „Balticovo” Lieldienu zīmējumu konkurss „Krāso! Sūti! Svini!” I grupa - ģimenes ar
bērniem līdz 6 gadiem - I vieta E.E.Pētersone, sk.A.Pētersone
Save foto” foto nometne Valmierā, A.Ziemane izturēja konkursu lai piedalītos nometnē,
sk.I.Boškina

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 policijas darba rezultāti 2012.gadā
tabula Nr.2.3.7.
Saņemti iedzīvotāju iesniegumi
37
Apkalpoti izsaukumi
52
Nodrošināta sabiedriskā kārtība pasākumos
34
Patruļas
11
Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli
48
Brīdinātas personas par plūdu draudiem
169
Brīdinātas personas par nesakoptiem īpašumiem
57
Sadarbība ar tiesu izpildītājiem
6
Veikts profilaktiski izglītojošais darbs izglītības iestādēs
18
Sadarbība ar Valsts policiju (dažādi gadījumi)
Apmeklēti profesionālās izaugsmes kursi
2
Izskatītas administratīvās lietas
5
Citām institūcijām nosūtītās administratīvā pārkāpuma lietas
18
Piemēroti administratīvie sodi:
9
t.sk. brīdinājumi
6
naudas sodi
1
administratīvie aresti
2
Valmieras dzīvnieku patversmē nogādāti dzīvnieki
4
Neitralizēti dzīvnieki
7
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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.

Administratīvo pārkāpumu iedalījums (skaits)
attēls Nr. 2.3.6.

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. 2012.gadā 15 sēdēs kopumā pieņemti 25 lēmumi, tai skaitā vienpersoniski pieņemts 1
lēmums un 2 lēmumi pieņemti par aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem.
2011.gadā bāriņtiesas pārraudzībā bija 5 aizbildnības lietas par aizbildnībā esošajiem 8
bērniem, 5 audžuģimenes, kurās ievietoti bija 15 bērni un 3 aizgādnības lietas, kā arī pieņemts viens
lēmums par aizgādnībā esošas personas mantu.
Bērna mantisko interešu aizsardzībā tika pārraudzītas 16 lietas, kā arī pieņemti 6 lēmumi
par nepilngadīgo bērnu mantu.
Saskaņā ar Bāriņtiesu likumu, kurā teikts, ka par darbu ar riska ģimenēm bāriņtiesa
informē sociālo dienestu, informācija sociālajam dienestam turpmākajam darbam sniegta par 6
ģimenēm, kurās ir 10 bērni.
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Bāriņtiesa nodrošinot sadarbību ar citām bāriņtiesām un institūcijām bērnu tiesību
aizstāvībā, nosūtījusi 152 vēstules un izskatījusi 56 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. 2012.gadā ir veikti 137
dažādi apliecinājumi, tajā skaitā 24 pilnvaras, 6 darījumi, 44 nostiprinājuma lūgumi Zemesgrāmatu
nodaļai un 63 apliecināti iesniegumi, fotokopijas.
Izsniegtas vai pagarinātas 11 apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai bārenim vai bez
vecāku gādības palikušam bērnam.

2.3.5. Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļa
2012. gadā Beverīnas novadā ir reģistrēti 35 jaundzimušie, kas ir par 1 vairāk nekā
2011.gadā – 14 ir meitenes un 21 zēni. 16 ģimenes sagaidījušas pirmdzimto, 10-otro, 9-trešo un
vairāk bērnu. 26 gadījumos bērni reģistrēti vecākiem nesastāvot laulībā. Populārākais vārds
meitenēm ir Katrīna, zēniem Jēkabs. Neparastie vārdu sarakstā ir Makeila, Vanesa , Nikija Kima,
Gastons. Vidējais vecums, kurā piedzimis pirmais bērns: sievietēm - 22 gadi, vīriešiem – 25.
2012.gadā gadā dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas 8 laulības. Populārākais laiks kāzu
ceremonijām ir vasaras mēneši. 7 gadījumos līgavas izvēlējušās pāriet līgavaiņa uzvārdā, vienā
gadījumā savam uzvārdam pievienot līgavaiņa uzvārdu. Pagājušā gadā novada dzimtsarakstu
nodaļas laulības reģistros izdarīti 9 papildinājumi sakarā ar laulības šķiršanu, pārējos gadījumos 17
papildinājumi.
2012. gadā mūžībā aizgājuši 48 Beverīnas novada iedzīvotāji, kas ir par 14 vairāk nekā
2011.gadā - 27 bijušas sievietes, 21 vīrietis. Nāves cēloņu saraksta pirmajā vietā joprojām ir
infarkts, sirds išēmija, sirds mazspēja - 28 gadījumi, vēzis -9 gadījumi. Diemžēl daudzi no dzīves
aizgājuši dažādu nelaimes gadījumu dēļ. Vidējais dzīves ilgums sievietēm 78 gadi, vīriešiem 75
gadi.
Palielinājies arī to personu skaits, kurām izsniegtas atkārtotas apliecības – pārsvarā laulību
un dzimšanas apliecības. To var izskaidrot ar to, ka palielinās izbraucēju skaits uz ārvalstīm.

Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļā veiktās darbības no 01.10.2009. līdz 31.12.2011.
tabula Nr.2.3.8.
Veiktās darbības
Dzimšanas reģistrācija
Miršanas reģistrācija
Laulību reģistrācija
Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistru apliecību un
izziņu izsniegšana
Civilstāvokļa aktu reģistru atjaunošana, labošana,
papildināšana un anulēšana
Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa
Paternitātes iesniegumu reģistrēšana
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2009.
01.10.-31.12.
6
15
3

2010.

2011.

26
43
6
9

34
34
6
14

3

6

13

4

20

19
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Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto jaundzimušo, mirušo un laulību skaits
sadalījumā pa pagastiem no 2009. līdz 2011. gadam
tabula Nr.2.3.9.
Brenguļu pagasts
Kauguru pagasts
Trikātas pagasts
2009.
2010.
2011.
2009.
2010.
2011.
2009.
2010.
2011.
5
6
12
9
12
14
12
8
8
Dzimuši
14
11
4
13
14
17
9
18
13
Miruši
x
x
x
x
x
x
2
4
Laulības
x – informācija par reģistrētajām laulībām 2010. un 2011.gadā nav uzrādīta sadalījumā pa pagastiem, informāciju skatīt tabulā
Nr.2.2.8.

attēls Nr.2.3.7.

2.3.6. Sociālais dienests
2012.gadā Beverīnas novada Sociālajā dienestā pieņemti 678 lēmumi par sociālo palīdzību.
2012. gadā izsniegtas 46 dāvanu kartes ( 20.00 LVL vērtībā katra) trūcīgo ģimeņu bērniem, kas
uzsāka mācības pamatskolā. 2012.gadā izsniegtas 40 A/S Latvenergo dāvinājuma kartes (katra
53,70 LVL vērtībā).
2012.gadā Beverīnas novada pašvaldība sociālā atbalsta pasākumiem iztērējusi 79065.11
LVL. 2012. gadā sociālajai palīdzībai izlietoti 47657.32 LVL par 3866.12 LVL mazāk kā
2011.gadā.
Sniegta palīdzība 144 trūcīgām ģimenēm (par trūcīgu tiek atzīta ģimene, kurā ienākumi ir
zem 90.00 LVL uz vienu ģimenes locekli mēnesī) - par 30 ģimenēm vairāk kā iepriekšējā gadā.
Gada laikā GMI (garantētā iztikas minimuma) pabalstu saņēmusi 58 ģimene – par 13 mazāk
kā 2011.gadā.. GMI pabalstos izmaksātā summa – Ls 14725.39, par 4078.46 LVL mazāk kā
2011.gadā. Vidējais GMI pabalsta lielums vienai personai mēnesī ir bijis 21.93 LVL (2011.gadā
23.03 LVL).
Dzīvokļa pabalstu saņēmušas 179 (2011.gadā - 193) mājsaimniecības. Pabalstam izlietoti
12530 LVL, par 1960 LVL mazā kā 2011.gadā.
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Ēdināšanas pabalstiem Beverīnas novada izglītības iestāžu audzēkņiem tērēti 10648.40 LVL
(2011.gadā 7297.50 LVL). Savukārt audzēkņiem, kuri mācās citās skolās - 1751.14 LVL
(2011.gadā 1670.11 LVL). Ēdināšanas izdevumu apmaksai izlietotie līdzekļi, salīdzinot ar
2011.gadu, ir palielinājušie par 3431.93LVL.
Beverīnas novada pašvaldības Sociālā dienesta sniegto pakalpojumu apjoms
tabula Nr.2.3.10.
2011.
2012.
Izmaiņas
Sociālā atbalsta pasākumi (LVL)
78395.68
79065.11
+ 669.43
Sociālā palīdzība (LVL)
51523,44
47657.32
-3866.12
Garantētā minimālā ienākuma
18803.85
-4078.46
14725.39
pabalsts (LVL)
Garantētā minimālā ienākuma
71
58
-13
pabalsts (ģimeņu skaits)
Dzīvokļa pabalsts
198 ģimenes
179 ģimenes
-19 ģimenes
14490.00 LVL
12530 LVL
-1960 LVL
Ēdināšanas pabalsti izglītības
8967.61
+3431.93
iestāžu audzēkņiem (LVL)
12399.54
Medicīnas izdevumu apmaksa
74 personas
64personas
- 10 personas
4259.16 LVL
2533.39 LVL
-1725.77 LVL
Sociālo pakalpojumu apmaksa
12167.36 LVL
15679.66 LVL
+3512.30 LVL
Citi atbalsta pasākumi un
14704.88
15728.13
+1023.25
kompensācijas (LVL)
Medicīnas izdevumu atmaksas pabalstu (slimnīcu apmaksa, kompensējamo medikamentu
iegāde, zobu protezēšana, optisko briļļu iegāde) saņēmušas 64 personas un izlietoti 2533.39 LVL
No pašvaldības budžeta līdzekļiem sociālo pakalpojumu apmaksai izlietoti 15679.66 LVL
Ls 12167.36 t.sk. pansionātos dzīvojošo uzturēšanai – 14909.51 LVL un pakalpojumiem krīzes
centros – 770.15 LVL. Sociālo pakalpojumu apmaksai izlietotie līdzekļi, salīdzinot ar 2011.gadu ir
pieaugušie par 3512.30 LVL
Citu atbalsta pasākumu un kompensāciju izmaksām iedzīvotājiem tērēti 15728.13 LVL,
t.sk. piedzimšanas pabalstiem 1300.00 LVL, apbedīšanas pabalstiem – Ls 5168.63, ceļa
izdevumiem skolēniem – Ls 5832.05; ēdināšanu izglītības iestādēs 2. - 4.klasēm – 3427.45LVL
2012.gadā Sociālā dienesta uzturēšanai izlietoti 30905.55 LVL
2012. gadā Sociālais dienests kopā ar vēl 6 Vidzemes novada pašvaldībām (Cēsu novads,
Valmieras pilsēta, Smiltenes novads, Jaunpiebalgas novads, Mazsalacas novads un Valkas novads)
piedalījāmies Cēsu novada aģentūras „Sociālais dienests” vadītajā Eiropas Sociālā fonda finansētā
projektā „Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs” (Nr.
1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/1470. Projekta laikā mūsu novadā tika izveidotas 3 atbalsta grupas
(daudzbērnu un nepilnajām ģimenēm, atkarīgajiem, pensijas un pirmspensijas vecuma cilvēkiem).
Katrai grupai psihologa vadībā notika 10 nodarbības. Sociālā dienesta darbinieces piedalījās
dažādās mācībās un supervīzijās.
2012. gadā ilgstošas aprūpes sociālās iestādēs (pansionātos) dzīvoja 17 personas (Valmieras
pansionātā 8, Rūjienas Senioru mājā 4, Lodes pansionātā 1, pansionātā „Rūja” 3, Rožkalnos 1)
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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”

2.5. ES realizējamie un īstenotie projekti
Pašvaldības 2012.gadā īstenotie un realizējamie ES finansētie un līdzfinansētie projekti
tabula Nr. 2.5.1.
Atbalsta
Projekta
Projekta
Attiecināmo
Fonda
Projekta nosaukums un
institūcijas
īstenošanas īstenošanas
izmaksu
nosaukums
projekta Nr.
nosaukums
stadija
laiks
summa
Valsts
Beverīnas novada izglītības
izglītības
iestāžu internetizācija
12.2009ERAF
pabeigts
24318.49
attīstības
Nr.2009/0306/3DP/3.2.2.1.2
12.2012
aģentūra
./09/IPIA/VIAA/552
Pašvaldības attīstības
plānošanas kapacitātes
Valsts
paaugstināšana Beverīnas
reģionālās
novada Attīstības
12.2010ESF
pabeigts
27174.25
attīstības
programmas un Teritorijas
09.2012
aģentūra
plānojuma izstrādē
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/
VRAA/046
Juriskonsulta piesaistīšana
Beverīnas novada
Valsts
pašvaldības efektīvas
reģionālās
publiskās pārvaldes
11.2010ESF
pabeigts
17988.56
attīstības
nodrošināšanai
10.2012
aģentūra
Nr.
1DP/1.5.3.1.0/10/APIA/VR
AA/046
Mūrmuižas ciema
Lauku
labiekārtošana un Saieta
07.2011ELFLA
atbalsts
nama „Depo” vienkāršota
pabeigts
68508.74
05.2012
dienests
rekonstrukcija, II kārta
Nr.11-09-L32100-000132
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3. Beverīnas novada pašvaldības finanšu resursi un
darbības rezultāti
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 15.01.2013. sēdes lēmumu.

3.1. Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta izpilde
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).
Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra, latos (naudas
plūsma)
tabula Nr.3.1.1.
Posteņa nosaukums
1

Ieņēmumi kopā
Nodokļu ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par
ēkām un mājokli
Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības
Valsts un pašvaldību nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma
pārdošanas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
Maksa
par
izglītības
pakalpojumiem
Ieņēmumi par nomu un īri
Ieņēmumi
no
dzīvokļu
un
komunālajiem pakalpojumiem
Citi
ieņēmumi par
maksas
pakalpojumiem
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu
ieņēmumi
Transferti
Valsts budžeta transferti
Dotācijas
Mērķdotācijas

2011.gada
budžeta
izpilde
2

2012.gada
budžeta
izpilde
3

Pret
iepriekšējo
gadu (%)
4

Apstiprinātais
budžets
2013.gadam
5

1 565 708

1 689 154

107.9

1 646 305

940 041
810 589
95 874

1 055 376
926 955
92 628

112.3
114.4
96.6

1 022 221
916 140
106 081

33 578

35 793

106.6

27 071

21 338
62
1 809
3 936
10 157

25 608
126
2 000
4 700
16 397

120.0
203.2
110.6
119.4
161.4

11 700
100
1 600
0
6 000

5 374
132 929

2 385
135 542

44.4
102.0

4 000
137 710

34 966

33 543

95.9

11 957
75 217

10 475
80 926

87.6
107.6

10 789

3 806

35.3

0

6 792

471 400
406 772
3 491
196 230

472 628
387 567
0
202 417
38

128 000

9 710
100.3
95.3
103.2

474 674
392 674
0
221 320
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1
2
3
4
5
Ieņēmumi ES projektu īstenošanai
68 080
86 866
127.6
28 660
Dotācija no PFIF
138 450
98 284
71.0
118 934
Kapitālo izdevumu transferti no
521
0
valsts budžeta
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts
0
0
0
23 760
budžeta iestāžu transferti
Pašvaldību budžeta transferti
64 628
85 061
131.6
82 000
Ieņēmumi no citām pašvaldībām
64 628
85 061
131.6
82 000
izglītības funkciju nodrošināšanai
2012.gadā, salīdzinot ar 2011.gadu, būtiski pieauguši nodokļu ieņēmumi – par 115 335 Ls,
kas noticis uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa rēķina (tas palielinājies par 116 366 Ls).
Palielinājušies arī nenodokļu ieņēmumi – par 4 270 Ls.
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 2 613
Ls. 2012.gada nogalē saņemts avanss projekta ir „Skola iziet Ciemā” īstenošanai – 6 792 Ls, kas
redzama maksas pakalpojumu ieņēmumu sadaļā – pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi.
Arī transferti palielinājušies: vairāk ienākusi nauda no citām pašvaldībām par viņu skolnieku
izglītošanu mūsu novada izglītības iestādēs – par 20 433 Ls, saņemti mazāk finanšu līdzekļi no
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda – par 40 166 Ls. Saņemto dotāciju un mērķdotāciju summa
2012.gadā ir par 2 696 Ls vairāk kā 2011.gadā. 2012.gadā mērķdotācijas saņemtas šādiem
mērķiem: pedagogu atlīdzībai 184 036 Ls, brīvpusdienu nodrošināšanai 1.klasei – 3 853 Ls, mācību
grāmatu un līdzekļu iegādei – 741 Ls, internetam novada bibliotēkās (Trešais Tēva dēls) 1 693 Ls,
GMI un dzīvokļu pabalsta nodrošināšanai – 9 305 Ls, tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai –
2 449 Ls, profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanai – 340 Ls.
Palielinājušies arī ieņēmumi ES līdzfinansēto projektu īstenošanai: 2012.gadā ienākusi nauda
nodarbinātības veicināšanai jeb tā saucamajai „100 latnieku” programmai – 15 943 Ls, juristes
piesaistei – 4 460 Ls, darbinieku kapacitātes celšanai – 13 662 Ls, Teritorijas plānošanas un
attīstības plāna izstrādei – 2 283 Ls, LAD projektiem – 47 862 Ls, izglītības iestāžu informatizācijai
– 2 656 Ls.
Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2012.un 2013.gadā, Ls
attēls Nr. 3.1.1.
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Beverīnas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta plānotie ieņēmumi procentos
attēls Nr. 3.1.2.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodokļi
5%

Nenodokļu ieņēmumi

24%
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
56%
8%

Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu transferti

1% 6%

Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra, latos
( naudas plūsma)
tabula Nr.3.1.2.
2012.gada
Apstiprinā2011.gada
Pret
budžeta
tais budžets
Posteņa nosaukums
budžeta
iepriekšējo
izpilde
2013.gada
izpilde
gadu (%)
m
Izdevumi kopā
1 603 663 1 595 680
99.5
1 709 279
Vispārējie valdības dienesti
156 947
174 961
111.5
202 430
Sabiedriskā kārtība un drošība
17 871
20 107
112.5
22 889
Ekonomiskā darbība
65 560
31 383
47.9
19 709
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
334 865
324 260
96.8
369 591
apsaimniekošana
Veselība
0
0
100
Atpūta, kultūra, reliģija
217 301
193 762
89.2
233 788
Izglītība
709 048
750 771
105.9
753 296
Sociālā aizsardzība
102 071
100 436
98.4
107 476
Izdevumi vispārējiem valdības dienestiem (administrācija, dzimtsarakstu nodaļa) 2012.gadā,
salīdzinot ar 2011.gadu, ir palielinājušies par 18 014 Ls, kas saistīts ar energoresursu cenu
pieaugumu, piemaksu par prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu, atvaļinājuma pabalstu
izmaksāšanu, kā arī visu gadu ir bijusi no ES līdzekļiem subsidēta juriskonsultes atlīdzība.
Izdevumi sabiedriskās kārtības nodrošināšanai (pašvaldības policija, bāriņtiesa, administratīvā
komisija) arī palielinājušies, kas saistīts ar pašvaldības policijas automašīnas uzturēšanu un
remontu, formas tērpa iegādi, degvielas sadārdzināšanos un datora iegādi bāriņtiesas ikdienas darba
nodrošināšanai.
Izdevumi ekonomiskai darbībai (nodarbinātības veicināšana, autotransporta uzturēšana –
autobuss Neoplan un Volkswagen busiņš) būtiski samazinājušies – par 34 177 Ls, jo, kaut arī
degviela sadārdzinājās, autobuss Neoplan praktiski pusgadu netika ekspluatēts. Tāpat arī ievērojami
mazāk tika nodarbināti tā sauktie „100 latnieki”.
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Izdevumu samazinājums pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai ir saistīts ar
mazākiem kapitālajiem izdevumiem. 2012.gadā iegādāts cietā kurināmā rezerves apkures katls
Mūrmuižas katlu mājai par 15 300 Ls un veikta samaksa par Mūrmuižas labiekārtošanas projektā
paveikto – 11 019 Ls, tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde ūdenssaimniecības attīstīšanai
Trikātas ciemā – 3 618 Ls, samaksāts par teritorijas plānojuma izstrādi – 13 335 Ls.
Tomēr ir palielinājušies atlīdzības izdevumi (izveidota jauna darba vieta – Kauguru
saimniecības daļas vadītāja vietnieks, netiek vairs slēgts pakalpojuma līgums par kapsargu Trikātā,
bet ir pieņemts darbā pastāvīgs darbinieks, kā arī Brenguļu sākumskolas katlu mājā netiek vairs
nodarbināti „100 latnieki”, bet pieņemti kurinātāji ar darba līgumiem, Kauguru un Trikātas
saimniecības daļās no maija līdz septembrim pieņemti darbā palīgstrādnieki). Palielinājušies arī
uzturēšanas izdevumi, no kuriem lauvas tiesu – 15 764 Ls veidoja darbinieku apmācības projekts,
veikts „Sapas” mājas remonts – 4 583 Ls, uzsākti darbi smilts-grants atradnē „Strautiņi” – 1 307 Ls,
vairākām pašvaldības dzīvojamām mājām veikti dūmvadu un apkures ierīču remontdarbi.
Būtiskākā atšķirība izdevumiem atpūtai, kultūrai, sportam arī ir saistīta ar kapitālajiem
izdevumiem: 2011.gadā tika pabeigta Saieta nama „Depo” rekonstrukcijas 2. kārta, par ko tika
samaksāti 40 853 Ls. 2012.gadā lielākie kapitālie izdevumi bija Kauguru kultūras namā – siltuma
mezgla izbūve par 2 091 Ls. Tomēr 2012.gadā par saņemtajiem pakalpojumiem tika samaksāts
vairāk: tika veikts „Z.Mauriņas muzeja” telpu remonts – 3 394 Ls, samaksāti 1 921 Ls biedrībai
Valmieras – GITERSLO reģionu sadarbībai.
Ievērojami palielinājušies izdevumi, kas saistīti ar izglītības iestāžu darbinieku atlīdzību,
kapitāliem izdevumiem un samaksu par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem.
Izdevumi PII „Pasaciņa” uzturēšanai 2011.gadā bija 125 852 Ls, 2012.gadā – 128 377 Ls.
Izdevumu pieaugums saistīts ar atlīdzības pieaugumu.
Arī Brenguļu sākumskolā tēriņi ir pieauguši no 86 019 Ls 2011.gadā uz 112 894 Ls
2012.gadā. Atlīdzības pieaugums saistīts ar piemaksu par prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu,
atvaļinājuma pabalstu izmaksāšanu, kā arī skolu līdz maijam kurināja līgumstrādnieki, nevis „100
latnieki” (strukturālu pārmaiņu dēļ gada otrā pusē visi kurinātāji skaitījās darbinieki nevis izglītības
iestādēs, bet saimniecības daļās). Pārējais izdevumu pieaugums saistīts ar degvielas izmaksām SOS
ciemata bērnu atvešanai uz skolu un atpakaļ, malkas sagatavošanu apkures sezonai, skolēnu
datorkomplektu iegādi informatizācijas projekta ietvaros.
Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolas izdevumi 2011.gadā bija 219 381 Ls, bet 2012.gadā
– 218 700 Ls. Kopsummā būtiskas izmaiņas nav notikušas, bet tādas ir bijušas pa atsevišķiem
izdevumu posteņiem: 2012.gadā bijuši mazāki izdevumi malkas iegādei un sagatavošanai, procentu
izdevumiem, PVN maksājumiem par malku, bet palielinājušies kapitālie izdevumi –
informatizācijas projekta ietvaros iegādāti skolēnu datorkomplekti. Palielinājušies arī atlīdzības
izdevumi, kas saistīti ar piemaksām par prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu, atvaļinājuma
pabalstu izmaksāšanu. Tomēr strukturālu pārmaiņu dēļ skolas kurinātāju atlīdzība gada otrajā pusē
tika maksāta no Kauguru saimniecības daļas budžeta. Līdz ar to atlīdzības izdevumi ir tik pat kā
nemainīgi.
Trikātas pamatskolas izdevumi 2011.gadā bija 189 492 Ls, bet 2012.gadā – 191 509 Ls.
2012.gadā turpinājās „Comenius” projekts, nedaudz palielinājās atlīdzības izdevumi, bet
samazinājās uzturēšanas izdevumi, kas saistīts ar to, ka 2011.gadā tika veikts apkures un
ūdensapgādes sistēmas remonts, bet 2012.gadā skolā netika veikti remonti. Palielinājās kapitālie
izdevumi– informatizācijas projekta ietvaros iegādāti skolēnu datorkomplekti.
Savstarpējos norēķinos par pašvaldības bērnu uzturēšanoas citās pirmsskolas iestādēs
2012.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
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kompensācijai nokļūšanai uz pašvaldības mācību iestādēm un uz vidusskolām (izmaksas uzskaitītas
pie sociālās palīdzības).
Sociālai aizsardzībai 2012.gadā iztērēti 100 436 Ls, t.sk. 10 533 Ls samaksāti savstarpējos
norēķinos par uzturēšanos citu pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs. Lai nodrošinātu sociālā
dienesta darbu, 2012.gadā izlietoti 35 043 Ls, jeb par 3 822 Ls vairāk kā 2011.gadā, kas saistīts 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 2011. un 2012. gadā, latos
attēls Nr. 3.1.3.
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Beverīnas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta plānotie izdevumi latos un procentos
attēls Nr. 3.1.4.
100; 0%
107476; 6%

Vispārējie valdības dienesti
202430; 12%
22889; 1%
19709; 1%
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Ekonomiskā darbība
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753296; 44%
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233788; 14%
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Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomisko kategoriju
klasifikācijai (naudas plūsma)
tabula Nr.3.1.3.
2011.gada 2012.gada Apstiprinātai
Posteņa nosaukums
budžeta
budžeta
s budžets
izpilde
izpilde
2013.gadam
Atalgojums (Ls)
621 365
678 889
736 135
No pamatbudžeta izdevumiem (%)
38.7
42.5
43.1
Darba devēja VSAOI, sociāla rakstura pabalsti un
152 435
170 491
180 143
kompensācijas (Ls)
No pamatbudžeta izdevumiem (%)
9.5
10.7
10.5
Komandējumi un dienesta braucieni (Ls)
6 438
6 266
7 465
No pamatbudžeta izdevumiem (%)
0.4
0.4
0.4
Pakalpojumi (Ls)
194 499
224 201
263 831
No pamatbudžeta izdevumiem (%)
12.1
14.1
15.4
Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja preces (Ls)
165 035
158 828
182 705
No pamatbudžeta izdevumiem (%)
10.3
10.0
10.7
Izdevumi periodikas iegādei (Ls)
1 745
1 826
1 940
No pamatbudžeta izdevumiem (%)
0.1
0.1
0.1
Nodokļu maksājumi (Ls)
18 807
17 220
18 600
No pamatbudžeta izdevumiem (%)
1.2
1.1
1.1
Procentu izdevumi (Ls)
84 140
71 938
63 440
No pamatbudžeta izdevumiem (%)
5.3
4.5
3.7
Sociālie pabalsti (Ls)
86 693
68 848
74 120
No pamatbudžeta izdevumiem (%)
5.4
4.3
4.3
Uzturēšanas izdevumu transferti (Ls)
102 891
115 480
120 500
No pamatbudžeta izdevumiem (%)
6.4
7.2
7.0
Kapitālie izdevumi (Ls)
169 372
81 693
60 400
No pamatbudžeta izdevumiem (%)
10.6
5.1
3.5
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām (Ls)
243
0
0
No pamatbudžeta izdevumiem (%)
x
x
x
Izdevumi kopā
1 603 663 1 595 680
1 709 279

43

Beverīnas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2012.gadu

Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomisko kategoriju
klasifikācijas 2011. un 2012. gadā, procentos
attēls Nr. 3.1.5.
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Atalgojums

Darba devēja
VSAOI

Sociālie
pabalsti

Pakalpojumi

2011.g.budžeta izpilde

Krājumi

Kapitālie
izdevumi

Pārējie

2012.g.budžeta izpilde

Beverīnas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta plānotie izdevumi pēc ekonomisko
kategoriju klasifikācijas
attēls Nr. 3.1.6.
12%

Atalgojums

4%

Darba devēja VSAOI

11%

Sociālie pabalsti

43%

Pakalpojumi
Krājumi
15%

Kapitālie izdevumi
4%

Pārējie

11%
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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.
Budžeta izpilde
Apstiprinā
-tais
2011.gada 2012.gada
Pret
Posteņa nosaukums
budžets
budžeta
budžeta
iepriekšējo
2013.gada
izpilde
izpilde
gadu (%)
m

Ieņēmumi kopā
Nodokļu ieņēmumi – dabas resursu nodoklis
Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no vērtspapīru pārdošanas
(Latu rezerves fonds)
Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību
nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas
izmantošanas
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem
Ieņēmumi par projektu īstenošanu
Valsts budžeta transferti autoceļiem
Izdevumi
atbilstoši
ekonomiskajām
kategorijām
Atalgojums
Darba devēja VSOAI iemaksas, sociāla
rakstura pabalsti un kompensācijas
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja preces
Kapitālie izdevumi
Izdevumi
atbilstoši
funkcionālajām
kategorijām
Vispārējie valdības dienesti
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldību
teritorijas
un
mājokļu
apsaimniekošana

72 897

73 743

101.2

57 945

21 349
2 303
2 205

21 234
0
0

99.5

20 000
0
0

98

0

98
98
0
49 147
62 481

10 452
228
10 224
42 057
49 281

10665.3
232.7
85.6
78.9

0
0
0
37 945
135 240

2 437
587

5 547
1 336

227.6
227.6

7 000
1 690

24 124
10 630
24 703
62 481

20 040
8 962
13 396
49 281

83.1
84.3
54.2
78.9

61 235
13 500
51 815
135 240

47
62 434
0
0

53
35 628
0
13 600

112.8
57.1

100
96 140
5 000
34 000

0

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.
2012.gadā ieņēmumu daļā summāri nav lielu atšķirību, salīdzinot ar 2011.gadu, vien
2012.gadā nav bijuši ieņēmumi no vērtspapīru pārdošanas un ir saņemta atpakaļ priekšfinansējuma
daļa projektam „Go cycling througt Vidzeme and Southern Estonia” – 10 224 Ls.
Izdevumi 2012.gadā bijuši par 13 200 Ls mazāk kā 2011.gadā, kas lielākoties saistīts ar
kapitālo ieguldījumu izdevumiem: 2012.gadā tika iegādāts gaisa pūtējs, attīrīšanas tvertne,
notekūdeņu krājrezervuārs, augstspiediena iekārta, ģenerators, iekrāvējs par kopējo summu 13 396
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Ls, bet 2011.gadā kapitālajiem izdevumiem tērēti 24 703 Ls (iegādāts greideris, bruģēts gājēju
celiņš Trikātā, samaksāts par izpētes darbiem „Limbēnu” karjerā un derīgo izrakteņu pases ).
Beverīnas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu izpilde 2011. un 2012. gadā,
latos
attēls Nr. 3.2.1.
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Dabas resursu nodoklis

Nenodokļu ieņēmumi

2011.g.budžeta izpilde

Maksas pakalpojumi un Valsts budžeta transferti
citi pašu ieņēmumi
autoceļiem
2012.g.budžeta izpilde

Beverīnas novada pašvaldības 2013.gada speciālā budžeta plānotie ieņēmumi latos un
procentos
attēls Nr. 3.2.2.
Dabas resursu nodoklis
37945; 65%

20000; 35%

Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi

0; 0%

Valsts budžeta transferti
autoceļiem

0; 0%

3.3. Pārskats par Beverīnas novada pašvaldības speciālā budžeta
(ziedojumi un dāvinājumi) izpildi
Beverīnas novada pašvaldības pārskats par ziedojumu un dāvinājumu budžeta
ieņēmumu izpildi 2011. un 2012. gadā, latos
tabula Nr. 3.3.1.
Budžeta izpilde
Rādītāji
2011.gads
2012.gads
Ieņēmumi
1 095
1 800
Izdevumi
4 490
676
2012.gadā no MHK „Abuls” saņemts dāvinājums grāmatu iegādei bibliotēku fonda
papildināšanai 1800 Ls apmērā, no tās 2012.gadā tika iegādātas grāmatas par 512,10 Ls. Izlietoti arī
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163,71 Ls pasākuma „AUTO-MOTO-VELO” organizēšanai, no naudas, ko juridiskā persona bija
ziedojusi šim mērķim.

3.4. Beverīnas novada pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Aizdevējs

Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase
Vides
investīci
ju fonds
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
SEB
Unilīzings

Beverīnas novada pašvaldības pārskats par aizņēmumiem, latos (LVL)
tabula Nr. 3.4.1.
ParakstīšaAtmaksas
Valūta,
AizņēmuParāds
uz
Parāds uz
Mērķis

Informācijas, izglītības,
sporta un sociālās
aprūpes dienas centra
„Kaimiņi” būvniecībai
Informācijas, izglītības,
sporta un sociālās
aprūpes dienas centra
„Kaimiņi” būvniecības
pabeigšanai
Mūrmuižas
ciemata
siltumapgādes
rekonstrukcijai
Ūdenssaimniecības
attīstība Mūrmuižas un
Kauguru ciematos
J.Endzelīna Kauguru
pamatskolas
ēku
renovācijai
Sporta
zāles
celtniecībai
ELFLA
projektu
realizācijai
Finanšu
līzings
automašīnas iegādei

nas datums

termiņš

kurā
ņemts
kredīts

ma summa

01.01.12.

31.12.12.

07.05.2008

20.04.2033

LVL

700 000

614 284

585 712

12.12.2008

20.12.2038

LVL

105 000

105 000

101 108

28.08.2003

20.12.2018

LVL

120 000

60 200

51 600

13.04.2006

13.04.2021

LVL

170 000

35 044

21 804

03.09.2007

20.07.2037

LVL

500 000

439 660

239 660

07.09.2004

05.03.2021

EUR

210 420

133 266

119 238

15.12.2009

20.12.2029

EUR

120 000

49 124

49 124

02.02.2006

25.02.2011

LVL

11 788

0

0

x

x

KOPĀ:

1 925 420

1 436 578

1 168 246

Beverīnas novada pašvaldības pārskats par galvojumiem, latos
attēls Nr. 3.4.2.

Aizdevējs

Mērķis

Aizņēmējs

SEB Latvijas
Unibanka

Studiju
kredīts

Fiziska
persona

Parakstīšanas datums

08.04.
2004.

Atmaksas
termiņš

30.06.
2018.
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Galvojuma
summa (Ls)

Neatmaksātā
summa, kurai
nav iestājies
maksāšanas
termiņš
2012.gada
sākumā

Neatmaksātā
summa, kurai
nav iestājies
maksāšanas
termiņš
2012.gada
beigās

1 295

407

150
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3.5. Beverīnas novada pašvaldības debitoru un kreditoru parādi
Beverīnas novada pašvaldības pārskats par debitoru parādiem, latos (neto vērtībā)
attēls Nr. 3.5.1.
Konts
Debitora nosaukums
2011.g.
2012.g.
2312
Prasības par pamatbudžeta norēķiniem
0
1 277
2314
Prasības starp valsts un pašvaldību budžeta iestādēm
0
32
2319
Pārējās prasības pret pircēju un pasūtītāju parādiem
28 629
36 661
t.sk. 23191 Īres maksa un maksa par komunālajiem pakalpojumiem
19 508
24 308
231911
Prasības par remontdarbu pakalpojumiem Sapas mājās
0
3 564
231912
Pārmaksātās summas darījuma partneriem
6
0
231910
Prasības par līdzdalības maksājumiem elektrībai
2 650
2 330
23194
Pārējie debitori
271
9
23195
Norēķini ar pārējiem debitoriem
0
780
23196
Bērnudārza uzturēšanās maksas
2 745
1 999
23197
Nomas maksas par zemi parādi
1 302
1 322
23198
Pļaušana, nodeva par reklāmas izvietošanu un
11
47
tirdzniecību
23199
Skolēnu vecāki – par ēdināšanas izdevumiem
2 036
2 287
2319
Par pārējiem pakalpojumiem
100
15
2341
Parādi par nekustamā īpašuma nodokli par zemi
20 402
29 983
2341
Parādi par nekustamā īpašuma nodokli par ēkām un
3 513
4 166
mājokli
2342
No Valsts kases nesaņemtais iedzīvotāju ienākuma
9 799
9 980
nodoklis
2371
Pārmaksātais IIN
0
34
2372
Pārmaksātais sociālais nodoklis
0
4
2389
Prasības pret personālu
200
118
2399
Nesaņemtā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
5 236
3 013
dotācija un MD GMI un dzīvokļu pabalsta atmaksa
Kopā:
67 779
85 268
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, debitoru parādi neto vērtībā, t.i. no kopējās parāda
summas atskaitot uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem, ir palielinājušies par 17 489 Ls.
Būtisks debitoru palielinājums ir par nekustamā īpašuma nodokli – 10 234 Ls, īres maksām un
komunālajiem pakalpojumiem – 4 800 Ls, par remontdarbu pakalpojumiem „Sapas” mājās – 3 564
Ls. Pašvaldība cenšas risināt parādu atgūšanu gan slēdzot vienošanos ar parādniekiem par parāda
nomaksas grafiku, gan rosinot tiesvedību, ja šāda vienošanās netiek panākta.
Beverīnas novada pašvaldības pārskats par kreditoru parādiem, latos
tabula Nr. 3.5.2.
Izmaiņas
Posteņa nosaukums
2011.gads
2012.gads
(+, -)
1
2
3
4
Kreditori kopā
2 538 178
2 263 180
-274 998
Ilgtermiņa saistības
2 256 827
1 392 000
-864 827
Ilgtermiņa aizņēmumi
1 351 006
1 076 362
-274 644
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi
905 821
315 638
-590 183
Īstermiņa saistības
281 351
871 180
589 829
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1
Ilgtermiņa saistību īstermiņa daļa
Īstermiņa saistības ar piegādātājiem
Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem
Īstermiņa uzkrātas saistības
Īstermiņa saistības par ārvalstu finanšu
palīdzību
un
ES
politikas
instrumentu
finansētajiem projektiem
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi
Pārējās īstermiņa saistības
Nākamo periodu ieņēmumi

2
85 572
17 060
13 809
59 997
29 272

3
91 884
25 787
16 972
59 833
31 526

4

6
3 356
320
71 959

0
3 488
320
641 370

-6
132
0
569 411

6 312
8 727
3 163
-164
2 254

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, kreditoru parādi ir samazinājušies par 274 998 Ls.
Tas ir saistīts ar ilgtermiņa kredītu īstermiņa daļas atmaksu 2012.gadā – 274 644 Ls, no kuriem
200 000 Ls ir saņemtā dotācija infrastruktūras attīstībai sakarā ar novada izveidošanu.
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi, kas saistīti ar ES finansētiem projektiem, ir pārnesti uz
nākamo periodu ieņēmumu īstermiņa daļu, saskaņā ar MK noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 2002 punktu.
Pie ilgtermiņa saistību īstermiņa daļas uzrādīti kredītu pamatsummu maksājumi 2013.gadā.
2013.gadā tie būs lielāki kā 2012.gadā, jo 2013.gadā atsāksim atmaksāt kredītu pamatsummas par
2007.gadā ņemto kredītu Kauguru pamatskolas renovāciju un 2009.gadā ņemto kredītu Saieta nama
„Depo” rekonstrukciju.
Īstermiņa saistības ar piegādātājiem 2012.gadā, salīdzinot ar 2011.gadu, palielinājušās par
8 727 Ls, galvenokārt, speciālajā budžetā, jo pakalpojumu rēķini par saņemtajiem sniega tīrīšanas
pakalpojumiem 2012.gadā tika saņemti 2013.gadā par summu 7 084 Ls.

3.6. Beverīnas novada pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumu
novērtējums
Beverīnas novada pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumu novērtējums, latos
tabula Nr. 3.6.1.
Izmaiņas
Posteņa nosaukums
2011.gads
2012.gads
(+, -)
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
6 859 779
6 470 690
-389 089
Nemateriālie ieguldījumi
25 644
39 017
13 373
Pamatlīdzekļi – kopā
6 723 190
6 318 228
-404 962
Zeme, ēkas, būves
6 272 087
5 814 671
-457 416
Tehnoloģiskās iekārtas
90 360
100 064
9 704
Pārējie pamatlīdzekļi
195 254
194 356
-898
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā
62 129
36 131
-25 998
būvniecība
Bioloģiskie un pazemes aktīvi
101 329
168 347
67 018
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
2 031
4 659
2 628
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
110 945
113 445
2 500
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3.7. Beverīnas novada pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Beverīnas novada pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
tabula Nr. 3.7.1.
uz
uz
Posteņa nosaukums
01.01.2012.
31.12.2012
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
200
2 700
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi pārskata gada laikā nav būtiski mainījušies – ir veikts
ieguldījums 2 500 Ls apmērā Kauguru kooperatīvajā krājaizdevu sabiedrībā.

3.8. Beverīnas novada pašvaldības veiktie un plānotie pasākumi
teritorijas attīstības plāna īstenošanā
2012.gadā tika pabeigts projekts Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/046/058 "Pašvaldības
attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Beverīnas novada attīstības programmas un
teritorijas plānojuma izstrādē".
2012.gada 29.augusta Beverīnas novada domes sēdē tika nolemts apstiprināt galīgajā
redakcijā Beverīnas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012.-2024.gadam, Beverīnas novada
attīstības programmu 2012.-2018.gadam un Beverīnas novada teritorijas plānojumu 2012.2024.gadam.
2013.gada 21.janvārī stājies spēkā 2012.gada 12.oktobra Beverīnas novada domes sēdes
lēmums par Saistošajiem noteikumiem Nr.12/12 "Beverīnas novada Teritorijas plānojums 2012.2024.gadam". Līdz ar to ir jauni teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi vienoti visam
Beverīnas novadam.
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4. Komunikācija ar sabiedrību
Beverīnas novada pašvaldība komunikāciju ar iedzīvotājiem īsteno tiekoties ar novada
iedzīvotājiem sapulcēs, publicējot informāciju Beverīnas novada pašvaldības mājas lapā
www.beverinasnovads.lv, kā arī izdodot pašvaldības informatīvo izdevumu „Beverīnas Vēstis”.
2012.gadā organizēta iedzīvotāju sapulce Trikātā par saimnieciskajiem jautājumiem. Katrā
pagastā ir notikusi sabiedriskā apspriešana par Beverīnas novada vides pārskata 1.redakciju.
Mūrmuižā ir notikušas vairākas tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem, lai skaidrotu un pārrunātu
pašvaldības un iedzīvotāju viedokli par aktualitātēm Kauguru pagastā un pašvaldības darbu.
Pašvaldības informatīvais izdevums „Beverīnas Vēstis” 2012. gadā iznācis 5 reizes, tirāža –
1300 eksemplāri. Iedzīvotājiem tas tiek izplatīts bez maksas.
Beverīnas novada pašvaldība informē iedzīvotājus publicējot mājas lapā informāciju par
kārtējām un ārkārtējām domes sēdēm, par domes sēžu pārcelšanu, domes sēžu darba kārtību,
pieņemtajiem domes lēmumiem, plānotajiem pasākumiem un dažādām citām pašvaldības
aktualitātēm.
Ziemeļvidzemes laikraksts „Liesma” regulāri – reizi mēnesī sagatavo laikraksta pielikumu
Beverīna, kurā publicē Beverīnas novada aktualitātes. Laikraksts „Liesma” aptver visas bijušā
Valmieras rajona pašvaldības.

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
2012.gada sākumā Beverīnas novada pašvaldība veica izmaiņas Beverīnas novada
pašvaldības nolikumā. Kā būtiskākās izmaiņas nolikumā var minēt iestāžu skaita samazinājumu uz
deviņām, kas kopā ar izmaiņām vadības pakļautības organizācijā, atļaus kvalitatīvāk un efektīvāk
centralizēti veikt kopējo vadības funkciju un, otrkārt, pilnībā tika pārskatīti amatpersonu amata
apraksti, kas novērsa veicamo uzdevumu dublēšanos un precīzāk definēja katra darbinieka
veicamos uzdevumus.
Loģisks turpinājums kopējās pašvaldības vadības struktūras sakārtošanā sekoja jauna
centrālās administrācijas nolikuma izstrāde un struktūra, kas tika pieņemta un ieviesta praksē 2012.
gada sākumā. Kvalitatīvākai un efektīvākai uzdevumu izpildei, nolikumā precīzi ir definētas katras
centrālās administrācijas nodaļas veicamie uzdevumi, atbildība un savstarpējās sadarbības
mehānisms starp atsevišķām nodaļām un struktūrvienībām. Kopumā var teikt, ka 2012.gadā
pašvaldība administratīvā vadība ir uzsākusi un savu ikdienas darba izpildi veic saskaņā ar
apstiprināto jauno pašvaldības organizatorisko struktūru.
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7. Pielikumi
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