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1. Beverīnas novada pašvaldības Vadības ziņojums 2018.gada 

pārskatam 

1.1. Pašvaldības struktūrvienības, konsolidācijā iesaistītās un padotībā esošās 

iestādes 

Beverīnas novada budžets 2018.gadā raksturojas ar to, ka nav izpildījusies budžeta ieņēmumu daļa 

par 1.03 % jeb par 40281.5 EUR. Savukārt šis ienākumu samazinājums un aktīvā darbība novada 

infrastruktūras atjaunošanas un remonta darbu veikšanai 2018.gadā ir samazinājusi finanšu līdzekļu 

atlikumu uz 2019.gada sākumu līdz 510830 EUR, plānots bija 664034 EUR. Pārdalot budžeta līdzekļus 

dažādu problēmu risināšanai uz budžeta plānotā atlikuma rēķina gada griezumā, tas samazinājās par 

153204 EUR. Savukārt izdevumu daļa ir izpildīta 2018.gadā par 90.43 % jeb radās ietaupījums 421158 

EUR. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa, speciālās dotācijas un pašvaldību izlīdzināšanas fonda finanšu 

līdzekļu summa 2018.gadā ir par 58 132 EUR lielāka kā 2017.gadā. Tomēr pamatbudžeta izdevumi 

2018.gadā ir par 713 540 EUR palielinājušies, salīdzinot ar 2017.gadu. 

Vislielākais izdevumu kāpums ir pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – par 

269 073 EUR. Pagājušajā gadā pašvaldība ir saskārusies ar piespiedu izdevumiem sakarā ar dažādu 

valdības reglamentējušo dokumentu realizāciju. Piemēram, par pašvaldības pārvaldībā esošo 

komunikāciju datu pirmreizējas informācijas sagatavošanu un iesniegšanu sistēmas pārzinim Valsts 

zemes dienestam, to iekļaušanai ATIS (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā) samaksāti 

8 665 EUR. 

Ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu īstenoti projekti: 

“Meliorāciju sistēmas atjaunošana nekustamajā īpašumā “Rušas””, paveikto darbu apjoms 54 187 EUR; 

“Veloparka trases izveidošana Beverīnas novadā”, paveikti darbi 44 821 EUR apjomā.  

Ir izstrādāts būvprojekts ēkai “Pagastmāja” Mūrmuižā, par projekta izstrādi un tā ekspertīzi 

samaksājot 36 361 EUR.  

Izveidotas piemiņas vietas Trikātas un Kauguru kapos 11. novembra Lāčplēša kavalieru ordeņa 

saņēmējiem, izlietojot 11 594 EUR.  

Pabeigta pieturas un gājēju celiņa izbūve Brenguļos, 2018.gadā samaksājot 10 673 EUR. Kā arī 

pabeigta Brenguļu pagasta daudzdzīvokļu mājas “Lazdas” centralizētās siltumapgādes ierīkošana 

2018.gadā samaksājot 48 701 EUR. Ir veikti būtiski ieguldījumi pašvaldības dzīvojamā fonda 

remontiem, atjaunošanai par kopējo summu 50 075 EUR.  
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Pabeigta 2017.gadā uzsāktā ūdensvada izbūve ciemā “Ūdriņi” (izbūvēti 674 metri), pavisam 

samaksājot 16 496 EUR, no tiem 2018.gadā – 7 433 EUR. 

Uzsākta bruģakmens gājēju celiņa izbūve gar pirmsskolas izglītības iestādi “Pasaciņa”, 2018.gadā 

tam izlietojot 7 486 EUR. 

Tika izstrādāts tehniskais projekts Trikātas parka apgaismojumam (2 783 EUR), kas tiks ierīkots 

2019.gadā.  

Ir iegādāts dubultais tualešu konteiners ar monētu atslēgu Trikātas centram par 7 249 EUR. 

Ekonomiskās darbības izdevumi 2018.gadā ir par 193 546 EUR vairāk kā 2017.gadā. Tas lielā mērā 

saistīts ar pārskaitītiem transfertu izdevumiem no pamatbudžeta uz speciālo budžetu 193 229 EUR 

apmērā. Tomēr arī ieņēmumu daļā ir saņemti transfertu ieņēmumi no speciālā budžeta uz pamatbudžetu 

198 512 EUR. Šie visi transferti ir saistīti ar 2017.gadā iesāktā projekta “Beverīnas novada ceļu posmu 

Stantes-Zīles un Ķiguļu ceļš, Amsiņi-Ķīši un Jēņu ceļš pārbūve” 1. un 2. kārtu. Kopējie 2018.gada 

izdevumi šim projektam – 429 733 EUR. No Lauku atbalsta dienesta par 1.kārtu un daļēji 2.kārtu tika 

saņemta atpakaļ nauda 317 627 EUR apmērā, kā arī, lai veiksmīgi īstenotu projektu, tika ņemts 

aizņēmums Valsts kasē 136 541 EUR apmērā, kas tiks atmaksāts 2019.gadā tiklīdz no LAD tiks saņemta 

nauda par 2.kārtas pabeigšanu. 

Arī izglītībā izdevumi ir palielinājušies par 264 374 EUR, kas saistīts ar pedagogu atlīdzības 

reformu un tehnisko darbinieku atlīdzības pakāpenisku paaugstināšanu (atlīdzībai izglītības iestādēs 

tērēts par 140 173 EUR vairāk kā 2017.gadā), J.Endzelīna Kauguru pamatskolas sporta laukuma 

skrejceļa rekonstrukciju 61 124 EUR apmērā un telpu remontiem par  8 569 EUR, Trikātas pamatskolā 

apkures sistēmas maiņu par 44 076 EUR un telpu remontiem, infrastruktūras uzlabošanu par 

31 932 EUR, pirmsskolas izglītības iestādes telpu remontiem 60 495 EUR apmērā, par apliecinājuma 

karšu izstrādi 7 986 EUR. 

2018.gadā tika īstenoti arī citi projekti bez pašvaldības līdzfinansējuma (turpināsies arī 2019.gadā) 

– “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai“ 7 725 EUR, “Veselas un veselīgas 

sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” 9 629 EUR, “Vidzeme iekļauj” 1 189 EUR, “Kompetenču 

pieeja mācību saturā” 69 EUR, “Zaļā pasaulē zaļa Latvija, zaļā Latvijā zaļa Trikāta” 447 EUR. Ar Zivju 

fonda atbalstu 2018.gadā īstenoti projekti: "Zivju resursu aizsardzība Trikātas, Baznīcas, Pannas, Dutkas 

ezeros, Abula upē", kura ietvaros iegādātas meža kameras, eholote, binoklis, kvadracikls un laivas 

dzinējs par kopējo summu 13 999 EUR (no tiem 2 134 EUR pašvaldības līdzfinansējums) un 

“Zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumu izstrāde Beverīnas novada Trikātas un Mācītājmuižas 
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ezeros” par kopējo summu 5 217 EUR (tajā skaitā pašvaldības finansējums 10% jeb 522 EUR). Ar 

pašvaldības līdzfinansējumu turpināsies arī projekts “Trikātas ezers – mūsu kopīgā rūpe”, kam 

2018.gadā izlietoti 3 041 EUR. 

Veiksmīgi realizēti divi pašvaldības finansēti projekti “Veidosim vidi ap mums Beverīnas novadā” 

par 4 642 EUR (atbalstīti 10 projekti) un “Atbalsts uzņēmējdarbībai Beverīnas novadā” par 1600 EUR 

(1 projekts).  

Pašvaldība ceļu periodiskās uzturēšanas darbiem (ceļu apauguma norakšana, aizvešana, grants 

virskārtas atjaunošana) un dažādiem ikdienas uzturēšanas darbiem 2018.gadā ir ieguldījusi finanšu 

resursus par kopējo summu 225 812 EUR, no tiem 135 132 EUR pamatbudžeta līdzekļi un 90 680 EUR 

speciālā budžeta līdzekļi. 

Joprojām darbību nav uzsācis Valmieras industriālais parks, kura vajadzībām tika mainītas 

Beverīnas novada robežas par labu Valmieras pilsētai. Neradās arī interese par rūpniecības apbūves zemi 

Kauguru pagastā, arī pašvaldībai piederošajos zemes gabalos. Piepildījušās bažas par to, ka riskus varētu 

radīt īres dzīvokļu projekts Valmieras pilsētā. Projekta ietekmē, pēc Valmieras pilsētas datiem, mēs esam 

zaudējuši 10 ģimenes, kuras ir pārcēlušās uz šiem dzīvokļiem. Tomēr ir arī pozitīvās iezīmes no šī 

projekta. Mūrmuižā un Brenguļos uzņēmēji ir uzsākuši daudzdzīvokļu māju izbūves projektus projektu 

stadijās un uzsāks būvniecību 2019.gadā. Šis projekts var radīt iespēju palielināt novada iedzīvotāju 

skaitu mehāniski.  

Kādi riski un problēmas novadu var sagaidīt 2019.gadā? Dažādu ārēju iemeslu dēļ kopējās nodokļu 

masas samazinājums valstī var ietekmēt mūsu pašvaldības budžeta ieņēmumu daļu, jo mūsu ieņēmumi 

ir garantēti no valsts kopējā IKP un samazinoties IKP samazinās arī mūsu budžeta ieņēmumi. Vēl mūsu 

darbību var ietekmēt jaunā būvniecības kreditēšanas politika no Valsts Kases puses, paredzot 25% 

līdzfinansējumu no pašvaldības puses. 

Mēs pašlaik esam situācijā, kad ir jāizšķiras par “Pagastmājas” rekonstrukciju. Uzzinot iepirkuma 

rezultātus domei būs jāizšķiras par pašvaldības līdzfinansējumu no pašvaldības puses, jo būs jāsamazina 

no pamatbudžeta finansēto infrastruktūras objektu finansējums un tas savukārt ietekmēs pašvaldības 

saimniecisko darbību saistības pret pašvaldības iestādēm. 

Papildus līdzekļi no budžeta būs nepieciešami minimālās pedagogu algas pacelšanas gadījumā, jo 

no pašvaldības līdzekļiem tiek finansētas gan bērnudārza grupu pedagogu algas, gan arī pašvaldība 

finansē to pedagogu algas daļu novada skolās, kuru skolēnu mazā skaita dēļ klasēs nesedz finansēšanas 

modelis – nauda seko skolēnam.  
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Lai novērstu audzēkņu skaita samazināšanos izglītības iestādēs, aktīvi jāstrādā pie katras mācību 

iestādes atpazīstamības un pievilcības celšanas sabiedrības acīs, tādēļ nepieciešams stiprināt pedagogu 

mācību priekšmetu pasniegšanas kvalitāti, ieviešot jaunas, progresīvas metodes mācību apguvē. 

Pašvaldība savā darbībā ir pakļauta arī finanšu riskiem, kad pašvaldības finanšu ieņēmumi neaug tik 

strauji, kā pieaug minimālā alga un vidējā alga valstī. Tādējādi pašvaldība nespēj adekvāti kompensēt 

saviem darbiniekiem šos pieauguma tempus. Arī dažādu valsts iestāžu un ES regulu prasību izpilde, 

kurām vajadzīgs finanšu segums. 

2018.gadā ir sākts pētījums Latvijas Vides aizsardzības fonda projekta “Trikātas ezers – mūsu 

kopīgā rūpe” ietvaros par Trikātas ezera ekosistēmu un biedrības “Abula lauku partnerība” īstenotā 

projekta “Plase Branding for Rual Development” ietvaros tiek veikta Beverīnas novada zīmološana. 

 

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

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

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

zemes Grāls.  

Beverīnas novada vīzija izteikta piecos formulējumos, kuri pamatos izstrādāti plānošanas seminārā 

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

pārvaldību:  

• Bagāts, sakopts novads bez sociālo pabalstu saņēmējiem; 

• Latvijas mēroga nacionālo un lokālpatriotisma centrs – Beverīna; 

• Vairāk iedzīvotāju – bērniem bagātas ģimenes;  

• Profesionāla pārvaldība ar augstu sabiedrības uzticību;  

• Pērļu zveja Abulā.  

avots: Beverīnas novada integrētā attīstības programma 

2.1. Beverīnas novada pašvaldības vispārējais raksturojums 

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

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

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

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

zonā. 

Tabula nr. 1 – ziņas par pašvaldību uz 01.01.2019. 

Pašvaldības nosaukums Beverīnas novada pašvaldība 

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

Beverīnas novads, LV-4224. 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009115285 

Finanšu gads 01.01.2018.-31.12.2018. 

Beverīnas novada dome 9 deputāti 

Beverīnas novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs līdz 15.06.2017. 

Māris Zvirbulis 
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Beverīnas novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs no 15.06.2017. 

Māris Zvirbulis 

Priekšsēdētāja vietnieks no 15.06.2017. Romāns Vaščenko 

Izpilddirektore Egita Biša 

Galvenā grāmatvede Irīda Ivule 

Teritorijas lielums 301.59 km2 

Deklarēto iedzīvotāju skaits (01.01.2019.) 3078 

 

2.1.2. Teritoriālais sadalījums un Beverīnas novada platība sadalījumā pa pagastiem 

Beverīnas novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums: 

• Beverīnas novada Brenguļu pagasts, 

• Beverīnas novada Kauguru pagasts, 

• Beverīnas novada Trikātas pagasts. 

Tabula nr. 2 – Teritoriālās vienības un platība, ha 

Teritoriālās vienības Platība, ha 

Brenguļu pagasts 9950 

Kauguru pagasts 8895 

Trikātas pagasts 11314 

Kopā: 30159 

Novada administratīvais centrs atrodas Kauguru pagasta Mūrmuižā. Centrālās administrācijas 

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

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

Attēls nr.1 “Beverīnas novada atrašanās vieta Latvijas kartē”1 

 

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

(skatīts 21.05.2019.) 

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

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

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

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

iespējama visiem trīs pagastu iedzīvotājiem. 

Novadā ir plašs autoceļu tīkls. No novada administratīvā centra Mūrmuižā pa asfaltētiem ceļiem 

var nokļūt uz pārējo divu pagastu centriem – Brenguļos un Trikātā. 

Beverīnas novada teritoriju šķērso arī dzelzsceļa līnija Rīga-Valga. Kauguru pagasta teritorijā ir 

pieturvieta Bāle, bet Brenguļu pagastā tā ir Brenguļi. Trikātas pagasta teritorijā dzelzsceļa līnijai nav 

pieturvietas, tuvākā ir pieturvieta Strenči. Līnija izveidota 19.gadsimta beigās un savulaik bija ļoti 

nozīmīga visu novada pagastu attīstībā. 

Satiksmes autobusu maršrutos, kas iet caur Beverīnas novadu, pasažieru pārvadājumus 

nodrošina vairāki autotransporta uzņēmumi – SIA “VTU Valmiera”, AS “CATA”, AS “Nordeka”. 

2018.gadā novada teritorijā kursēja piepilsētas un starppilsētu 18 autobusu reisu maršruti (skatīt tabulu 

nr. 3) kopā veicot 12599 reisu. 

Tabula nr. 3 – Satiksmes autobusu maršrutu reisu skaits, 2018.gadā 
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2.1.4. Iedzīvotāji 

Uz 01.01.2019. Beverīnas novadā deklarēti 3078 iedzīvotāji 2. No tiem: 

• Brenguļu pagastā – 849; 

• Kauguru pagastā – 1348; 

• Trikātas pagastā – 881. 

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

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

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

lielākajās apdzīvotajās vietās – Mūrmuižā, Kauguros un Līčos dzīvo puse no pagasta iedzīvotājiem, 

Mūrmuižā – apmēram trešā daļa pagasta iedzīvotāju. 

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

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

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

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

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

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

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

ciema statuss – ciemā ir četras daudzdzīvokļu mājas, kopā 18 dzīvokļi, bet deklarēti šeit ir tikai 13 

iedzīvotāji – salīdzināšanai 2000.gadā Ūdriņu ciemā bija 50 iedzīvotāju.3 

2.2. Beverīnas novada pašvaldības dome 

2.2.1. Domes sastāvs 

Novada iedzīvotāju pārstāvību pašvaldībā nodrošina viņu ievēlētā dome – pašvaldības 

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

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

                                                           
2 http://www.pmlp.gov.lv 

3 Trikātas pagasta teritorijas plānojums. Paskaidrojuma raksts, 2006.gads. 

http://www.pmlp.gov.lv/
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uzdevumu izpildi. Domes darbību nosaka Beverīnas novada pašvaldības nolikums un tā darbojas 

saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”. 

Novada pašvaldības dome atbilstoši tās kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju 

tiesisku darbību un finanšu līdzekļu lietderīgu izlietojumu. 

Beverīnas novada pašvaldības dome, atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes 

vēlēšanu likumam, sastāv no 9 deputātiem. Deputātu sastāvs 2018.gadā: Māris Zvirbulis (domes 

priekšsēdētājs), Romāns Vaščenko (domes priekšsēdētāja vietnieks), Cilda Purgale, Inguna Kondratjeva, 

Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks, Zeltīte Munce. 

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

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

2.2.2. Domes sēdes 

 

Saskaņā ar Beverīnas novada pašvaldības nolikumu domes sēdes notiek vienu reizi mēnesī, katra 

mēneša pēdējā ceturtdienā plkst. 15:00. Nepieciešamības gadījumā tiek sasauktas ārkārtas domes sēdes. 

2018.gadā notikušas 12 kārtējās un 3 ārkārtas domes sēdes, no tām 8 izbraukuma sēdes (4 Brenguļu 

pagastā, 4 Trikātas pagastā). 

Sēžu apmeklētība: 8 domes sēdēs piedalījušies visi deputāti, 6 sēdēs nav piedalījies 1 deputāts, 1 

sēdē nav piedalījušies 2 deputāti. 

Pieņemtie lēmumi: sēdēs izskatīti 212 darba kārtības jautājumi, kopā pieņemti 203 lēmumi, izdoti 

12 saistošie noteikumi, apstiprināti 27 iekšējie normatīvie akti (noteikumi, instrukcijas, nolikumi), 

apstiprināti 9 iestāžu nolikumi. 

Balsojums: 1 gadījumā lēmums nav pieņemts, jo par lēmuma projektu ir nobalsojusi mazāk nekā 

puse no klātesošajiem deputātiem, vienbalsīgi pieņemti 183 lēmumi. 

2018.gadā pieņemti 12 saistošie noteikumi: 

- Nr.1/2018 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada budžetu”, 

- Nr.2/2018 “Grozījumi 2012.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2012 "Beverīnas 

novada pašvaldības nolikums””, 

- Nr.3/2018 “Grozījumi Beverīnas novada pašvaldības 2009.gada 23.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.19 “Par pašvaldības nodevām Beverīnas novada pašvaldībā””, 

- Nr.4/2018 “Grozījumi Beverīnas novada pašvaldības 2012.gada 25.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2/2012 "Beverīnas novada pašvaldības nolikums””, 
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- Nr.5/2018 “Par Beverīnas novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm”, 

- Nr.6/2018 “Par Beverīnas novada simboliku”, 

- Nr.7/2018 “Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas 

vai cilvēku drošību apdraudošas būves” (atcelti), 

- Nr.8/2018 “Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 "Par Beverīnas 

novada pašvaldības 2018.gada budžetu””, 

- Nr.9/2018 “Grozījumi Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada 31.augusta saistošajos 

noteikumos Nr.7/2017 "Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu kvalificētam 

speciālistam””, 

- Nr.10/2018 “Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar 

paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi”, 

- Nr.11/2018 “Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu Beverīnas novadā”, 

- Nr.12/2018 “Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Beverīnas 

novada pašvaldības 2018.gada budžetu””. 

2.2.3. Komitejas 

 

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

pastāvīgās komitejas: 

- Finanšu un attīstības komiteja 6 deputātu sastāvā: Māris Zvirbulis (komitejas priekšsēdētājs), 

Cilda Purgale, Jānis Cielēns, Jānis Fūrmanis, Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks, 

- Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja 4 deputātu sastāvā: Inguna Kondratjeva 

(komitejas priekšsēdētāja), Jānis Fūrmanis, Romāns Vaščenko, Zeltīte Munce. 

2018. gadā ir notikušas 14 komiteju sēdes, no tām 11 apvienotās Finanšu un attīstības un Sociālo, 

izglītības un sporta jautājumu komiteju sēdes, 1 Finanšu un attīstības komitejas sēde, 2 Sociālo, 

izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes. Kopumā komiteju sēdēs izskatīti 166 darba 

kārtības jautājumi. 

2.2.4. Komisijas 

 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome izveidojusi komisijas un darba grupas, kurās 

iekļauti domes deputāti, pašvaldības darbinieki un iedzīvotāji. Šo komisiju un darba grupu izveidošanas 

nepieciešamību nosaka normatīvie akti vai domes lēmumi. Domē darbojas vēlēšanu komisija, 
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administratīvā komisija, iepirkumu komisija, ārkārtas situāciju komisija, nekustamā īpašuma 

atsavināšanas un izsoles komisija, dzīvokļu jautājumu komisija, zemes lietu komisija, komisija 

darījumiem ar lauksaimniecības zemi, medību koordinācijas komisija. 

2.2.5. Iepirkumu komisijas veiktie iepirkumi un noslēgtie līgumi 2018. gadā  

 

Beverīnas novada pašvaldības domes Iepirkumu komisija 2018.gadā darbojās saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likumu un Iepirkumu komisijas nolikumu. 

Kopā 2018.gadā tika noformēti 102 protokoli un noslēgti 39 iepirkuma līgumi un vienošanās. 

Būvdarbu līgumi – kopā pašvaldībā noslēgti būvdarbu līgumi par summu EUR 443591,77 bez PVN, no 

kuriem: 

- Velotrases izbūve Mūrmuižā –  EUR 40849,90 bez PVN; 

- Meliorācijas sistēmas atjaunošana – EUR 48777,55 bez PVN; 

- Bioloģisko attīrīšanas iekārtu projektēšana, rekonstrukcija un izbūve – EUR 32300,00 bez PVN; 

- Pašvaldības autoceļu pārbūve II kārta – EUR 187311,83 bez PVN; 

- Sporta laukuma izbūve J.Endzelīna Kauguru pamatskolā – EUR 46893,72 bez PVN; 

- PII Pasaciņa 4.grupas remonts – EUR 22439,93 bez PVN; 

- Pašvaldības autoceļu grants seguma atjaunošana – EUR 40952,00 bez PVN; 

- PII Pasaciņa telpu remonts – EUR 24066,84 bez PVN; 

Pakalpojuma līgumi – kopā pašvaldībā tika noslēgti pakalpojumu līgumi par summu EUR 9861,72 bez 

PVN, no kuriem: 

- Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Trikātas ezeram – EUR 2550,00 bez PVN; 

- Zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumu izstrāde Mācītājmuižas un Trikātas ezeriem – EUR 

4311,72 bez PVN; 

- Asfalta velotrases projekta izstrāde – EUR 3000,00 bez PVN; 

Piegādes līgumi - kopā pašvaldībā tika noslēgti pakalpojumu līgumi par summu EUR 167729,90 bez 

PVN, no kuriem: 

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

67967,82 bez PVN; 

- Apkures granulas – EUR 69200,00 bez PVN; 

- Kurināmā šķelda – EUR 24980,00 bez PVN; 

- Datortehnika – EUR 4 līgumi – 5582,08 
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Projekta “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros tika izsludinātas 

15 cenu aptaujas, no kurām 7 nebija nepieciešams piemērot Publisko iepirkumu likumā noteiktās 

iepirkuma procedūras. 

 

2.2.6. Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas darbs 2018. gadā 

 

Beverīnas novada pašvaldības domes Nekustamā īpašuma izsoles un atsavināšanas komisija 

2018.gadā darbojās saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un Nekustamā īpašuma 

izsoles un atsavināšanas komisijas nolikumu. 

Kopā 2018.gadā atsavināšanai tika nodoti sekojoši nekustamie īpašumi un kustamās mantas: 

Izsoles – 2018.gadā tika noorganizētas 14 izsoles. Atklātā mutiskā izsolē pārdoti: 

• Cirsmu izstrādes tiesības (cirsma “Rušas”, Brenguļu pagastā – 3 nogabali un “Brenguļu skola”, 

Brenguļu pagastā – 5 nogabali); 

• Pašvaldības kustamā manta - automašīnas – Renault Master un Opel Zafira; 

• Dzīvokļa īpašumi “Priedaine”-6, “Priedaine”-8 un “Kļavas”-8, Kauguru pagastā; 

Nekustamie īpašumi – “Pūpoli 1-186” Brenguļu pagastā, “Ābeles” Brenguļu pagastā, Brenguļu 

pagastā “Skaras”, “Noras” Kauguru pagastā, “Gauja 312” Kauguru pagastā, “Ezerkalniņi” 

Kauguru pagastā un “Smeiļi” Trikātas pagastā. 

Nomas pirmtiesīgām personām pārdoti 2 īpašumi – “Miegupīte 19” un “Gaujmala Sapas 11” Kauguru 

pagastā. 

Īrniekiem pārdoti 2 īpašumi – “Sapas”-3 un “Priedaine”-7 Kauguru pagastā. 

Diviem dzīvokļu īpašniekiem nodota zeme īpašumā bez atlīdzības. 

2.2.7. Zemes lietu komisijas darbs 2018.gadā 

 

Beverīnas novada pašvaldības domes Zemes lietu komisija 2018.gadā darbojās saskaņā ar Zemes 

lietu komisijas nolikumu. 

Kopā 2018.gadā ir notikušas 11 sēdes, kurās izskatīti: deviņi iesniegumi par adreses noteikšanu, 

17 īpašumiem piešķirti jauni vai mainīti nosaukumi, viens iesniegums par nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķa maiņu vai noteikšanu, apstiprināti deviņi zemes ierīcības projekti, veiktas četru zemes vienību 

apvienošanas vai sadalīšanas. 
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2.2.8. Komisijas darbs 2018.gadā darījumiem ar lauksaimniecības zemi 

 

Beverīnas novada pašvaldības domes Komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi 2018.gadā 

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

Kopā 2018.gadā ir notikušas deviņas sēdes, kurās izskatīti 17 iesniegumi. Saskaņā ar komisijas 

lēmumiem izsniegtas 17 izziņas par tiesībām iegādāties lauksaimniecības zemi. Komisija nav pieņēmusi 

lēmumus, kuros liegtu personām iegādāties lauksaimniecības zemi. 
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3. Beverīnas novada pašvaldības personāls un struktūrvienības 
Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina šādas 

struktūrvienības – Trikātas pagasta pārvalde, Brenguļu pagasta pārvalde un Administratīvais centrs 

Mūrmuižā, kas nodrošina pakalpojumu pieejamību Kauguru pagastam.  

Personāls 

Uz 31.12.2018. Beverīnas novada pašvaldības iestādēs (neieskaitot darbinieku skaitu izglītības 

iestādēs) un struktūrvienībās kopā strādāja 70 darbinieki, tai skaitā darbinieki, kuri sniedza arī 

saimnieciskos pakalpojumus (nodrošina ūdenssaimniecības, kanalizācijas un apkures pakalpojumus, 

ceļu uzturēšanu u.c.). Savukārt pašvaldības izglītības iestādēs strādāja 126 darbinieki: Trikātas 

pamatskolā – 42 darbinieki, J.Endzelīna Kauguru pamatskolā – 39 darbinieki, Brenguļu sākumskolā – 

18 darbinieki un pirmskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” – 27 darbinieki. Pavisam kopā visās 

pašvaldības iestādēs strādāja 196 darbinieki. 

2018.gadā beigās tika veikti grozījumi administrācijas struktūrā. No finanšu nodaļas tika atdalīts 

projektu vadības speciālists, kurš paliek tiešā pakļautībā izpilddirektoram. 

Beverīnas novada pašvaldības administrācijā gada laikā nav bijušas lielas darbinieku izmaiņas. 

Mainījušies darbinieki, kuri devās vai atgriezās no bērnu kopšanas atvaļinājuma. 

Lai paaugstinātu darbinieku kapacitāti, darbinieki apmeklēja profesionālās pilnveides seminārus 

un kursus. 

Beverīnas novada pašvaldība strādāja ar Elektronisko dokumentu uzskaites sistēmu (EDUS), 

2018.gadā tika uzsākts darbs pie dokumentu aprites sistēmas konfigurēšanas, turpinājās darbs pie e-

paraksta risinājuma nodrošināšanas Datu vadības sistēmā (DVS) un veikti pasākumi e-adreses un 

Dokumentu integrācijas vides (DIV) ieviešanas nodrošināšanai. 

2018.gadā Beverīnas novada pašvaldība turpināja iesaistīties aktīvās nodarbinātības pasākumā 

“Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” ar piešķirtām 3 darba vakancēm. Ar bezdarbniekiem 

tika noslēgti 13 darba līgumi par algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu, saņemot par to atlīdzību 

mēnesī 150 EUR. 
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4. Kancelejas nodaļa 
Kancelejas nodaļa ir Beverīnas novada pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienība, kas 

darbojās saskaņā ar pašvaldības un centrālās administrācijas nolikumu. Kancelejas uzdevumu izpildi 

pašvaldībā veica un tās darbību saskaņā ar pašvaldības struktūru nodrošināja nodaļas vadītājs, Kauguru 

pagasta lietvedis, Brenguļu pagasta lietvedis un Trikātas pagasta lietvedis. 

Kancelejas nodaļas galvenie uzdevumi bija saņemt, apstrādāt, sistematizēt pašvaldībai adresētos 

elektroniskos un pasta sūtījumus, nodrošināt administrācijas lietu nomenklatūrā iekļauto struktūrvienību 

dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un praktisko izmantošanu, sagatavot un protokolēt 

Beverīnas novada pašvaldības domes un komiteju sēdes, noformēt sēdēs apstiprinātos dokumentus, 

nosūtīt tos izpildītājiem un ieinteresētajām personām, nodrošināt personu dzīvesvietas deklarēšanas 

funkcijas izpildi, kā arī apmeklētājiem kvalitatīvu un savlaicīgu informācijas sniegšanu savas 

kompetences ietvaros, organizēt iedzīvotāju un dažādu viesu pieņemšanu pašvaldībā, kā arī kases 

funkciju pieejamību Kauguru un Trikātas pagastos. 

2018.gadā Beverīnas novada pašvaldības administrācijā tika saņemti un reģistrēti 385 fizisko 

personu un 916 juridisko personu iesniegumi un dokumenti. Ar drošu elektronisko parakstu tika saņemti 

580 dokumenti, izsniegtas 162 izziņas, fiziskām personām nosūtītas 418 vēstules, juridiskām personām 

– 566 vēstules, bet ar drošu elektronisko parakstu tika nosūtīti 417 dokumenti. 2018.gadā Beverīnas 

novada pašvaldībā lietvedes reģistrējušas dzīvesvietu 54 personām.  

Reģistrēti noslēgtie līgumi: 125 uzņēmuma un autorlīgumi, 299 saimnieciskie līgumi un 

vienošanās, 69 līgumi par savstarpējiem norēķiniem izglītībā, 40 iepirkuma līgumi, 12 sadarbības 

līgumi.  
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5. Beverīnas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas 

centrs 
Beverīnas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) tika 

izveidots jau 2015.gadā, sadarbojoties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.   

Klientu apkalpošanas centrā bija pieejami pašvaldības un noteiktie valsts iestāžu pakalpojumi, 

konsultācijas par valsts iestāžu pakalpojumiem, palīdzība e-pakalpojumu lietošanā, praktiska palīdzība 

darbā ar datoru, internetu un eID viedkartes lasītāju, kā arī sniegta informācija par tuvākajām valsts 

iestāžu reģionālajām struktūrvienībām, to darba laikiem un pakalpojumu pieteikšanas kārtību. 

2018.gadā no VPVKAC sniegtajiem 324 pakalpojumiem (pieteikumi un konsultācijas) 83 bija 

VSAA pakalpojumi (69 – nodarbinātības dzīves situācijas pabalsti / strādājošajiem slimības pabalsti, 4 

– dzimšanas dzīves situācijas pabalsti, 5 – senioru un invalīdu dzīves situācijas pabalsti, 5 - 

konsultācijas), 100 – VID pakalpojumi (8 – pieteikumi EDS sistēmas lietošanai, 85 – gada ienākumu 

deklarāciju iesniegšanas un konsultācijas, 4 – elektroniskās algas nodokļu grāmatiņas iesniegšanas, 3 – 

iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu pieteikumi), 5 – LAD pakalpojumi, 2 – PMLP konsultācijas, 

62 – pašvaldības pakalpojumi (iesniegumi, konsultācijas),  66 – citu iestāžu konsultācijas, 6 – Latvija.lv 

sniegtie pakalpojumi.  

Katru gadu turpina pieaugt VPVKAC sniegto pakalpojumu skaits un daudzveidība.  

2018.gadā Beverīnas novada VPVKAC darbībai valsts piešķirtā mērķdotācija sastādīja 6900 EUR 

darba vietas uzturēšanai, darba procesa nodrošināšanai un nodarbināto atlīdzībai. 
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6. Kultūras centrs 
2018.gadā kultūras, sporta un tūrisma nozares satura realizēšanu nodrošināja Beverīnas novada 

Kultūras centrs, tā struktūrvienības un darbinieki. Kultūras centra mērķis bija nodrošināt pašvaldības 

kompetenci kultūras, sporta un tūrisma jomā, sekmējot to saglabāšanu, attīstīšanu un izplatīšanu. 

Kultūras centrs sastāvēja no šādām struktūrvienībām un darbiniekiem: Kultūras centra vadītājs, 

Brenguļu pagasta bibliotēka, Kauguru pagasta bibliotēka, Mūrmuižas bibliotēka-informācijas centrs, 

Trikātas pagasta bibliotēka, Kauguru kultūras nams, Trikātas kultūras nams, novada sporta organizators 

un Informācijas, izglītības, sporta un sociālā dienas centra “Kaimiņi” administrators. Pārskata periodā 

tika piešķirti 429 486 EUR, lai nodrošinātu tradicionālu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras, sporta un 

tūrisma piedāvājumu. 

6.1. Beverīnas novada bibliotēkas 

 

Beverīnas novada bibliotēkas ir informācijas, kultūras, izglītības un komunikācijas centri, kas 

nodrošināja lasītāju personīgo un sociālo attīstību, piekļuvi informācijas tehnoloģijām un 

novadpētniecības materiāliem, kā arī interešu un mūžizglītību. 

 

Tabula nr. 4 – Bibliotēku galvenie darba rādītāji, 2018.gads (vienības) 

Rādītājs Brenguļu 

pagasta 

bibliotēka 

Kauguru 

pagasta 

bibliotēka 

Mūrmuižas 

bibliotēka-

informācijas 

centrs 

Trikātas 

pagasta 

bibliotēka 

Lietotāju skaits 217 182 283 311 

t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 g. 42 104 77 87 

Fiziskais apmeklējums 2102 3401 3335 4013 

Izsniegumu skaits 3558 5244 5284 7088 

 

2018.gadā novada bibliotēku darbības nodrošināšanai kopā tika ieplānoti 85 286 EUR. 

Galvenokārt, finansējums izlietots bibliotēku krājuma komplektēšanai, bibliotēku darba nodrošināšanai 

un infrastruktūras uzlabošanai.   

Tabula nr. 5 – Bibliotēku finansiālie rādītāji, 2018.gads (EUR) 

Rādītājs Brenguļu 

pagasta 

bibliotēka 

Kauguru 

pagasta 

bibliotēka 

Mūrmuižas 

bibliotēka-

informācijas 

centrs 

Trikātas 

pagasta 

bibliotēka 
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Piešķirtie pašvaldības budžeta 

līdzekļi 

20 647 20 775 24 192 19 672 

t.sk. ieguldījums krājuma 

komplektēšanai 

3 200 3 170 3 164 3 166 

jaunu grāmatu iegādei 2 200 2 170 2 166 2 166 

 

Kvalitatīva bibliotēku piedāvājuma nodrošināšanai notika aktīva sadarbība ar Valmieras integrēto 

bibliotēku, apkārtējo novadu bibliotēkām, Valmieras muzeju, Salacgrīvas novada bibliotēku, kā arī 

grāmatu izplatītājiem IK “Virja AK” un Baibas Grīnbergas floristikas meistardarbnīcu. Beverīnas 

novada bibliotēku un izglītības iestāžu sadarbības veicināšanai, bibliotēkās notika vairāki pasākumi: 

iepazīšanās ar bibliotēku, lasīšanas veicināšanas un informācijpratības pasākumi, kā arī kultūrizglītojoši 

pasākumi – Dzejas dienas un latviešu filmu demonstrēšana. Lai nodrošinātu daudzveidīgāku bibliotēku 

darbu, tika veidota sadarbība arī ar Beverīnas novada Kultūras centra struktūrvienībām un speciālistiem, 

Sociālo dienestu un Jaunatnes lietu speciālistu.  

Bibliotēku vadītāju kvalifikācijas celšanai un pieredzes apmaiņai pārskata periodā kopā apmeklēti 

21 seminārs, lekcijas un 8 pieredzes apmaiņas braucieni.  

2018.gadā Brenguļu, Kauguru un Trikātas pagastu bibliotēkas piedalījās Latvijas mēroga projektā 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Kauguru un Trikātas pagastu bibliotēkas piedalījušās arī Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas projektā “Skaļā lasīšana”. Kauguru pagasta bibliotēka papildus iesaistījās arī 

projektā “Meklējiet Jūras ābeci bibliotēkās”, kura laikā bērni iepazinās ar jūrniecības vēsturi un jūrnieka 

profesiju.  

Bibliotēku politikas attīstības pamatā prioritāti saglabā darbs ar bērniem un jauniešiem.   

6.2. Kultūra  

Beverīnas novadā 2018.gadā norisinājās vairāk kā 100 dažāda veida un mēroga pasākumi – 

latviešu tradicionālās kultūras pasākumi, pašdarbnieku un viesmākslinieku koncerti un izrādes, izstādes, 

tradicionālās balles, svinīgi sarīkojumi, piemiņas pasākumi un vēsturiski lasījumi. 2018.gadā novadā 

organizēti arī viesmākslinieku maksas pasākumi, kurus kopā apmeklēja 784 dalībnieki. Lielākie 

pasākumi novadā bija Tomātu svētki, ģimeņu sporta diena “Auto-Moto-Velo”, Ķēniņa Tālivalža svētki 

un “Trikātai 810”, Baltā galdauta svētki un Beverīnas novada Dziesmu un deju svētku koncertuzvedums 

“Cauri laikiem Beverīnas novadā”, Beverīnas novada svētki un spēkratu parāde, Kinopedālis, Laivu 

pārgājiens un Valsts simtgades svinīgais sarīkojums.  
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Latvijas simtgades svinību ietvaros Beverīnas novadā tika demonstrētas 8 Latvijas simtgades 

kinofilmas, norisinājās Simtgades zaļumballe, kā arī 17. novembrī norisinājās Valsts simtgades svinīgais 

sarīkojums, kurā tika pasniegti Beverīnas novada pašvaldības Pateicības un Atzinības raksti, kā arī 

augstākais apbalvojums “Beverīnas lepnums”. 2018.gadā notika XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un 

XVI Deju svētki, kuros Beverīnas novadu pārstāvēja 130 dalībnieki.  

Papildus kultūras un mūžizglītības nodrošināšanai Mūrmuižā notika 9 Mūrmuižas Tautas 

universitātes nodarbības, kuras gada laikā kopā apmeklēja aptuveni 300 personas. 

Trikātas kultūras nams 

Trikātas kultūras nama darbības nodrošināšanai 2018. gadā tika piešķirti 58 941 EUR. Lielākie 

naudas līdzekļi piešķirti foajē stikla starpsienas, ieejas stikla starpsienas, durvju remontam un inventāra 

(krēslu ratiņu, kafijas automāta, tumbu, galdautu) iegādei.  

Kultūras namā darbojās šādi mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi: jauktais koris “Trikāta” – 32 

dalībnieki, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Abuls” – 22 dalībnieki, senioru deju kopa “Sapnis” – 14 

dalībnieki, etno mūzikas grupa “Vairogi” – 7 dalībnieki, amatierteātris “TATs” – 9 dalībnieki.  

Katram amatierkolektīvam tika piešķirts finansējums transporta nomai uz vienu pasākumu, kā arī 

deju kolektīvam “Abuls” tika piešķirts papildus finansējums dalībai LEADER programmā, kā rezultātā 

tika papildināti tautastērpu komplekti.  

Trikātas kultūras namā notika 36 pašvaldības organizēti kultūras pasākumi, kā arī pārskata periodā 

tika nodrošināta telpu nomu 11 pasākumiem.  

Kauguru kultūras nams 

 Kauguru kultūras nama darbības nodrošināšanai 2018. gadā piešķirti 46 553 EUR. Lielākie 

naudas līdzekļi piešķirti foajē grīdas remontam un skatuves aizkaru iegādei.  

Kultūras namā darbojas šādi mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi: vidējās paaudzes deju 

kolektīvs “Mūri” – 29 dalībnieki, jauniešu deju kolektīvs “Trinītis” – 26, folkloras kopa “Stutes” – 8 

dalībnieki, bērnu vokālais ansamblis “Domino” – 6 dalībnieki, amatierteātris “Vīzija” – 17 dalībnieki.  

2018. gada oktobrī, apvienojoties ar vidējās paaudzes deju kolektīvu “Mūri”, savu pastāvēšanu 

beidza jauniešu deju kolektīvs “Trinītis”. Dejotājiem tika piešķirts papildus finansējums tautastērpu 

komplektu papildināšanai un labošanai. 



23 

  
 

Arī pārējiem amatierkolektīviem tika piešķirts finansējums transporta nomai uz vienu pasākumu, 

bet amatierteātrim “Vīzija” tika piešķirts finansējums dažādu dekorāciju iegādei.  

Kauguru kultūras namā notika 28 pašvaldības organizēti kultūras pasākumi, kā arī pārskata periodā 

tika nodrošināta telpu noma 12 pasākumiem. 

Kultūras darba organizācija Brenguļos 

Kultūras darba organizēšanai Brenguļu pagastā 2018.gadā piešķirti 14 088 EUR. Lielākie naudas 

līdzekļi piešķirti skatuves priekšgaismu, mazās zāles aizkaru, jaunu krēslu un to ratiņu iegādei.  

Brenguļu pagastā darbojas vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dzieti” – 21 dalībnieks. 2018.gadā 

kolektīvam tika piešķirts finansējums transporta nomai uz vienu pasākumu.  

Brenguļu pagastā notika 17 pašvaldības organizēti kultūras pasākumi, kā arī pārskata periodā 

nodrošināta telpu noma 17 pasākumiem.  

6.3. Tūrisms  

Beverīnas novadā tūrisma nozarē 2018.gadā darbojās 29 dažādi tūrisma uzņēmumi, kas kopā 

piesaistījuši vairākus desmitus tūkstošus viesus gan no Latvijas, gan ārzemēm. Populārākās tūrisma 

piesaistes pārskata periodā bija Brenguļu alus sēta, SIA “R Chocolate”, Brīvdabas picērija “Vīnkalni” 

un “Beverīnas koka skulptūru parks un labirinti”. 

Tūrisma nozares attīstībai 2018.gadā tika piešķirti 12 625 EUR, kas tika izlietoti sadarbības 

turpināšanai un jaunu formu veidošanai, infrastruktūras uzlabošanai un objektu apsaimniekošanai, 

informatīvo materiālu atjaunošanai un izdošanai, kā arī pasākumu organizēšanai.  

Veiksmīgākai tūrisma attīstībai Beverīnas novads turpināja sadarbību ar Valmieru un apkārtējiem 

novadiem. Pašvaldība turpināja sadarbību ar Vidzemes Tūrisma asociāciju un tūrisma maršrutu 

“ViaHanseatica”. Kopā ar sadarbības partneriem Beverīnas novads iesaistījās divās tūrisma akcijās.   

   

Tūrisma infrastruktūras uzlabošanai Beverīnas novada pašvaldība paveica šādus darbus – 

atjaunoja un uzstādīja informācijas stendus Kauguros un Līčos, atjaunoja Abula un Miegupes dabas taku 

informācijas stendus.  
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Lai popularizētu tūrismu Beverīnas novadā, tika izdots Beverīnas novada tūrisma buklets ar tirāžu 

– 9000 eksemplāri. Buklets tika iztulkots arī angļu un krievu valodās. Bukleta tirāžas mērķis 2018.gadā 

bija popularizēt novadu ne tikai vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, bet arī dažādos pasākumos, tūrisma 

izstādēs vietējā un starptautiskā mērogā, kā arī tas tika izvietots tūrisma centros. Angļu un krievu valodā 

tika iztulkota un aktualizēta arī Beverīnas novada tūrisma informācija mājaslapā 

www.turisms.beverina.lv. 

Lai iepazītu Beverīnas novadu tika organizēti tūrisma pasākumi – Tomātu svētki, Lielā pasaules 

talka Abula dabas takā un Leģendu nakts, kurus kopā apmeklēja vairāk nekā 3 200 dalībnieki no Latvijas 

un Igaunijas. Pasākuma apmeklētību un uzskaiti veic Kultūras centra darbinieki pēc katra pasākuma. 

6.4. Sports  

2018.gadā sporta centra “Kaimiņi” darbības nodrošināšanai piešķirti 61 237 EUR. Lielākie 

izdevumi ieguldīti notekcauruļu nomaiņai, krosmintona treniņu nodrošināšanai un sporta inventāra 

iegādei. Papildus finansējums piešķirts sporta pasākumiem un apbalvojumiem par sasniegumiem 

Beverīnas novada sportistiem un komandām.  

Pārskata periodā Beverīnas novadā notikušas 9 sporta sacensības, kurās kopā piedalījušies 1026 

sportisti. Centrā “Kaimiņi” notika sporta nodarbības Brenguļu sākumskolas bērniem, 2 reizes nedēļā 

notika volejbols, basketbols, florbols, krosmintons, teniss un galda teniss novada iedzīvotājiem, kā arī 

dažādas aktivitātes veselības veicināšanai. Veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšanai, Brenguļu un 

Trikātas centrā tika uzstādīti seši āra trenažieri.  

Latvijas un starptautiska mēroga sacensībās godalgotas vietas guva Beverīnas novada sportisti un 

komandas novusā, regbijā un krosmintonā.  

Sportam Beverīnas novadā 2018.gadā tika piešķirti 42 000 EUR, kas tika izlietoti dažādu sporta 

veidu – volejbola, florbola, vieglatlētikas, orientēšanās sporta, basketbola, krosmintona, badmintona, 

regbija, airēšanas slaloma un novusa atbalstam.  

  

http://www.turisms.beverina.lv/
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7. Saimniecības daļas 
 

2018.gadā Kauguru un Trikātas pagastu centros tika sakopti koku vainagi, bet abu pagastu kapsētās 

uzstādītas piemiņas stēlas par godu Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem. Pavasara Lielajā Talkā tika 

attīrīta Abula upe un sakopta visa novada teritorija. Brenguļu un Trikātas centrā tika uzstādīti vairāki āra 

trenažieri. 

Gada laikā visā novadā veica dažādus ikdienas pienākumus – kurināmā sagādāšana, sniega tīrīšana 

un lapu vākšana. Katru dienu bija jāuztur kārtībā gan ūdens apgādes sistēmas, gan attīrīšanas iekārtas, 

gan apgaismojums uz ielām un telpās.  

Saistībā ar ugunsdrošību novada teritorijā brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem tika uzdāvināta vēl 

viena ugunsdzēsēju mašīna no Giterslo apriņķa Vācijā (šobrīd jau ir divas) un izveidota telpa garāžai – 

ugunsdzēsēju depo. 

Kopumā visos pagastos veikta ceļmalu pļaušanu un sakopšanu, kā arī, rūpējoties par ceļu segumu, 

izmantoja pretputekļošanas pakalpojumu. Ziemas sezonā tika veikta grants seguma autoceļu attīrīšana 

no sniega un apstrāde ar sāli. Lai uzlabotu autoceļu kvalitāti, tika izzāģēti bīstamie koki un krūmi gar 

autoceļiem un atjaunoti grāvji pieciem autoceļu posmiem ~ 28 km garumā. Autoceļam Brenguļu skola-

Gaujaslāči tika veikta grāvju pārtīrīšana, caurteku skalošana un jaunu caurteku izbūve. Četriem autoceļu 

posmiem atjaunotas ceļa virsmas ar grants maisījumu. Ar Eiropas Savienības (ES) projektu atbalstu tika 

veikta rekonstrukcija autoceļiem – Jēņu ceļš, Stantes-Zīles un Amsiņi-Ķīši posmā līdz “Stimparu” 

mājām, atlikušais ceļa posms tika atjaunots ar pašvaldības finansējumu. Lai uzlabotu iedzīvotāju 

pārvietošanos, tika noasfaltēts ceļa posms Brenguļi-Trikāta par valsts finansējumu. 

Brenguļu centrā tika sakopta taka uz avotiņu un tā apkārtne. Pirms pasākuma “Laivu pārgājiens 

Trikāta-Brenguļi” tika veikta Abula upes attīrīšana no sagāztiem kokiem, tīrīšanu uzsākot Trikātas 

pagastā pie mājas “Jaundzintari” līdz Brenguļu pagasta “Gāršnieku” mājai. Meža īpašumā “Rušas” ar 

Eiropas Savienības fondu atbalstu tika veikta meliorācijas grāvju atjaunošana aptuveni 3 km garumā. 

Cempu ciematā 18 daudzdzīvokļu mājai “Lazdas” tika izbūvēta centrālā apkure dzīvokļos, pie mājas – 

konteinera tipa katlumāja ar 100 kw granulu katlu un granulu glabātuvi. 

Remonti tika veikti vairākos pašvaldības īpašumā esošajos dzīvokļos – mājām “Vārpiņas” tika 

veikts kosmētiskais remonts 2.stāva divos dzīvokļos, bet mājā “Dūjas” tika veikta logu nomaiņa 2 

dzīvokļiem.  
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Kauguru pagastā pie PII “Pasaciņa” turpinājās jau uzsāktie darbi, lai ierīkotu stāvlaukumu un 

gājēju celiņu no laukuma līdz bērnudārzam. “Mūri 2” tika veikts remonts, kas paredzētas doktorātam 

"Daudzfunkcionālās ēkas “Pagastmāja” pārbūves” laikā. Kauguru pagasta Līču ciemā ir sakārtots tā 

centrs un viens no notekūdeņu septiķiem, bet Mūrmuižas ciemā – siltumtrases posms un uzlabots ielu 

apgaismojums nomainot gaismekļus. J.Endzelīna Kauguru pamatskolā tika veikti vairāki telpu remonti 

un atjaunots sporta laukuma skrejceļš. 

Mūrmuižas centrā, ar LEADER projekta līdzfinansējumu, tika realizēts projekts “Piedzīvojumu 

trases izbūve Mūrmuižā, Beverīnas novadā”. 

Trikātas pagastā tika veikti vairāki remonti – Saieta namā “Depo” izveidota virtuve, ierīkotas 

naktsmītnes, kultūras namā veikti atjaunošanas darbi stikla starpsienai un skatuves sānu telpai. Trikātas 

pagastā pašvaldības īpašumā “Druvas” uzsākti remontdarbi, veikta jumta nomaiņa “Ūdriņas 2”, Dutkas 

pasta telpā tika izveidoti 2 atsevišķi dzīvokļi. Trikātas pamatskolā ierīkota jauna apkures sistēma –

granulu apkure. 

Pie Trikātas pagasta pārvaldes ēkas tika nomainīts bruģakmens segums, izveidotas gājēju kāpnes 

un uzbrauktuve personām ar indvalīdu ratiņiem. Veicot Trikātas centra labiekārtošanas darbus, tika 

pabeigti gājēju celiņa viena posma bruģēšanas darbi parka teritorijā, ap bērnu rotaļu un sporta laukumu 

tika apstādīti dekoratīvi krūmi. Pagasta teritorijā tika veikta bīstamo koku zāģēšana centra parkā, 

pilskalnā un Trikātas kapos. Tika sakopta vecā benzīntanka teritorija, ģenerāļa J.Baloža dzimtās mājas 

“Vežnieku” teritorija, kā arī sakārtota piemiņas vieta 1905.gadā karā kritušajiem. Kapos tika uzstādīts 

apgaismojuma stabs blakus Trikātas kapličai. 
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8. Beverīnas novada izglītības iestādes 
Beverīnas novadā pirmsskolas un vispārējo izglītību nodrošināja 4 izglītības iestādes. 2017./2018. 

mācību gadā izglītības iestādēs tika licencētās izglītības programmas: 

1) pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111) – Brenguļu sākumskolā, Kauguru pagasta 

pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”, Trikātas pamatskolā; 

2) speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 

(kods 01015611) – Kauguru pagasta pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”; 

3) pamatizglītības 1. posma (1.-4. klase) izglītības programma (kods 11011111) – Brenguļu 

sākumskolā; 

4) speciālās pamatizglītības 1. posma (1.-4. klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem (kods 11015611) – Brenguļu sākumskolā; 

5) pamatizglītības programma (kods 21011111) – J. Endzelīna Kauguru pamatskolā, Trikātas 

pamatskolā; 

6) pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma (kods 21011811) – J. Endzelīna Kauguru 

pamatskolā; 

7) speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 

21015611) – J. Endzelīna Kauguru pamatskolā. 

 

2018. gada 31.decembrī Beverīnas novada izglītības iestādes apmeklēja 363 izglītojamie (skatīt 1. 

tabulu). Salīdzinājumā ar 2018. gadu izglītojamo skaits audzis par 6 skolēniem. Vislielākais pieaugums 

par 8 skolēniem bija J. Endzelīna Kauguru pamatskolā.  

Tabula nr. 6 – Izglītojamo skaits Beverīnas novada izglītības iestādēs 

Izglītības iestāde 
Izglītojamo skaits 

uz 01.01.2018. 

Izglītojamo skaits 

uz 01.01.2019. 

Kauguru pagasta PII “Pasaciņa” 81 78 

Brenguļu sākumskola 50 50 

J. Endzelīna Kauguru pamatskola 119 127 

Trikātas pamatskola 107 108 

KOPĀ 357 363 

 

Beverīnas novada izglītības iestādēs mācījās 113 izglītojamie, kuri deklarēti citās pašvaldībās. 
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Katrā izglītības iestādē strādāja atbalsta personāls, kura galvenais mērķis bija izveidot atbalsta 

sistēmu skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem. Atbalsta personālā darbojās: logopēds, izglītības 

psihologs, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs un medicīnas māsa. 

Novada izglītības iestādes 2018.gadā piedāvāja izglītojamajiem apmeklēt dažādas interešu 

izglītības programmas, kas tika finansētas gan no valsts piešķirtās mērķdotācijas, gan pašvaldības 

budžeta. 

 

Kauguru pagasta PII “Pasaciņa” piedāvātās interešu izglītības programmas:  

a) kultūrizglītībā – folkloras kopa “Pasaciņa”, vizuālās mākslas pulciņš “Pasaciņas zīmulis”; 

b) citās nozarēs – angļu valodas pulciņš. 

 

Brenguļu sākumskolas piedāvātās interešu izglītības programmas: 

a) kultūrizglītībā – vokālais ansamblis, tautiskās dejas; 

b) sporta interešu izglītībā – vispārējā fiziskā sagatavotība ar futbola spēles elementiem. 

 

J. Endzelīna Kauguru pamatskolas interešu izglītības programmas: 

a) kultūrizglītībā – tautiskās dejas, modes dejas, mūsdienu dejas, teātra pulciņš, vizuālā un vizuāli 

plastiskā māksla, papīra plastika, zīmēšana, gleznošana; 

b) sporta interešu izglītībā – individuālie sporta veidi, kustību spēles, futbols, u.c.; 

c) citās nozarēs – kristīgais pulciņš, angļu valodas pulciņš; 

d) vides izglītībā – vides pētnieki. 

 

Trikātas pamatskolas piedāvātās interešu izglītības programmas: 

a) kultūrizglītībā – vokālais ansamblis, tautiskās dejas, sporta dejas, dejas un ritmika pirmsskolā 

un pamatskolā, teātra pulciņš, folkloras pulciņš; 

b) sporta interešu izglītībā – sporta spēļu pulciņš, krosmintons; 

c) citās nozarēs – amatu mācības pulciņš, Beverīnas novada vēsture, krievu valodas pulciņš, 

angļu valoda pirmsskolā. 

J. Endzelīna Kauguru pamatskolā un Trikātas pamatskolā, sadarbībā ar Latvijas Republikas 

Aizsardzības ministrijas padotībā esošo Jaunsardzes un informācijas centru, aktīvi darbojās jaunsargi. 
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Novada izglītības iestāžu 4. klases izglītojamajiem tika nodrošināta peldētprasmes apmācība Valmieras 

Olimpiskajā centrā. 6., 7. un 8. klases skolēni piedalījās slidotprasmes apmācībā “Ledus Gladiatori”. 

Beverīnas novada pašvaldība Kocēnu novada domes Izglītības pārvaldei tika deleģējusi atsevišķus 

Izglītības likumā noteiktos pārvaldes uzdevumus. 

Pēc Kocēnu novada domes Izglītības pārvaldes datiem 2018. gadā Beverīnas novada izglītības 

iestāžu 9. klašu absolventi eksāmenos sasniedza vidēji 55,65% novadā, kas ir mazāks par valsts vidējo – 

66,78% (skatīt 2. tabulu).  

Tabula nr. 7 – Valsts pārbaudes darbu rezultāti Beverīnas novada 

izglītības iestāžu 9. klašu skolēniem 2018. gadā 

Mācību priekšmeta 

olimpiāde 

J. Endzelīna 

Kauguru 

pamatskola 

Trikātas 

pamatskola 
Novadā vidēji Valstī vidēji 

Latviešu valoda 70,37% 57,58% 63,98% 66,86% 

Matemātika 48,1% 36,67% 42,39% 54,26% 

Angļu valoda 55,87% 64,60% 60,24% 71,60% 

Vācu valoda 49,5% - 49,50% 66,43% 

Krievu valoda 51% 74,00% 62,50% 74,50% 

Latvijas vēsture 61,55% 49,02% 55,29% 67,00% 

Vidēji 56,07% 56,37% 55,65% 66,78% 

 

Skolēniem bija plašas iespējas piedalīties dažādās Valmieras pilsētas un starpnovadu skolu, 

reģiona un valsts mēroga olimpiādēs un konkursos.  

2017./ 2018. mācību gadā, piedaloties Valmieras pilsētas un starpnovadu skolu, valsts mācību 

priekšmetu olimpiādēs, izglītojamie ieguvuši godalgotas vietas un atzinības (skatīt 3. tabulu). 

Tabula nr. 8 – Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2017./2018. mācību gadā 

Klase Olimpiāde  Sasniegums 

5. 
Valmieras pilsētas un starpnovadu skolu matemātikas 

olimpiādē 
2. vieta, atzinība 

6.  
Valmieras pilsētas un starpnovadu skolu latviešu valodas 

olimpiādē 
3. vieta 

7.  
Valmieras pilsētas un starpnovadu skolu latviešu valodas 

olimpiādē 
atzinība 

7. 
Valmieras pilsētas un starpnovadu skolu mājturības un 

tehnoloģiju olimpiādē 
atzinība 

9. 
Valmieras pilsētas un starpnovadu skolu matemātikas 

olimpiādē 
atzinība 

9. Valmieras pilsētas un starpnovadu skolu bioloģijas olimpiādē 3. vieta 
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2017./ 2018. mācību gadā, piedaloties konkursos, interešu izglītības skatēs un sporta sacensībās, 

iegūtas godalgas (skatīt 4. tabulu). 

Tabula nr. 9 – Sasniegumi konkursos, interešu izglītības skatēs un sporta sacensībās 

2017./ 2018. mācību gadā 

Klase Konkurss, skate, sporta sacensības 
Dalībnieku 

skaits 
Sasniegums 

6. XXI stāstnieku konkursa “Teci, teci valodiņa 2017” 1 dalība finālā Rīgā 

7. Angļu valodā 1 atzinība 

8. “Esi drošs, neesi pārdrošs”  5 dalība finālā Rīgā 

9. “Pazīsti Latviju” 3 atzinība 

7.-9. Starpnovadu volejbola sacensības „Lāses kauss” 6 3. vieta 

7. Vieglatlētika (meitenes) 1 2. vieta 

 

Beverīnas novada organizētajā olimpiāžu, konkursu un sacensību uzvarētāju godināšanas 

pasākumā 31 skolēns un viņu skolotāji saņēma Pateicības un dāvanu kartes par izciliem sasniegumiem 

mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās. Divas reizes gadā tika izvērtēti 

izglītojamo sasniegumi mācību darbā. 2018. gadā 49 izglītojamie saņēma naudas balvas par izciliem 

sasniegumiem mācību darbā. 

2018. gadā Brenguļu sākumskola piedalās SIA “Zaļā josta” organizētajā makulatūras vākšanas 

konkursā un ar savāktajām 12 tonnām izcīna 3. vietu valstī.  

J. Endzelīna Kauguru pamatskolas 5.-6. klases skolēniem notika vides izglītības mācības poligonā 

“Daibe”. 

Trikātas pamatskola veiksmīgi turpināja darboties Ekoskolu programmā – 2017./2018. mācību 

gadā piedalījās starptautiskajā Ekoskolu projektā “Ēdam atbildīgi!”. 

 

2018. gadā tika īstenoti dažādi Eiropas Sociālā Fonda (ESF) projekti: 

Valsts izglītības satura centra (VISC) koordinētā ESF projektā “Kompetenču pieeja mācību 

saturā” mērķis ir nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši 

vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, 

pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē. Kā jaunā mācību satura aprobētāja – pilotskola novadā 

darbojas J. Endzelīna Kauguru pamatskola. 
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Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) koordinētajā ESF projektā “Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Izglītības pārvaldē darbu uzsāka karjeras konsultants. 

Projekta mērķis uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs. Projektā iesaistījās J. Endzelīna Kauguru pamatskola un Trikātas pamatskola. 

Valsts izglītības satura centra (VISC) koordinētā ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” darbojas Brenguļu sākumskola, J. Endzelīna Kauguru pamatskola un Trikātas 

pamatskola. Projekta mērķis – nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz 

individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot 

izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. 

Iniciatīva “Latvijas Skolas soma” paredz nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un 

jauniešiem valsts garantētās izglītības ietvaros iespēju klātienē piedzīvot Latviju, izzināt un iepazīt 

Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības 

sajūtu un valstisko identitāti.  

Trikātas pamatskola sadarbībā ar Izglītības attīstības centru (IAC) īsteno Izglītības un Zinātnes 

ministrijas (IZM) koordinēto GENE Globālās izglītības paplašināšanas un inovāciju programmas 

finanšu instrumenta projektu "Zaļā pasaulē zaļa Latvija, zaļā Latvijā zaļa Trikāta”. 

2018. gadā Trikātas pamatskolas audzēkņu vecāku, pedagogu un skolēnu iniciatīvu grupas 

piedalījās Beverīnas novada izsludinātajā projektu konkursā “Veidosim vidi ap mums Beverīnas 

novadā”. Tika realizēti 3 projekti: “Pludmales volejbola laukuma izveide”, “Montesori materiālu iegāde 

un izgatavošana” un “8 pufi”. Projekts “Montesori materiālu iegāde un izgatavošana” tika izvirzīts 

dalībai pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” rīkotajā projektu konkursā un ieguva 3. 

vietu Vidzemes reģionā. 

Kauguru pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” darbojās “Džimbas deviņu soļu 

drošības programmā” – apmācību cikls par personīgo drošību 5 – gadīgiem audzēkņiem. 
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9. Darba aizsardzības-darba drošības speciālista darbs 2018.gadā 
Atbilstoši likumdošanas normām ik gadu no jauna, arī 2018.gadā, tika veikta strādājošo darba vietu 

darba risku vērtēšana, risku analīze un sagatavots risku samazināšanas pasākumu plāns. Tiek veikta 

strādājošo darba aizsardzības ievadapmācība, pirmreizējā un atkārtotā instruktāža darba vietā darba 

drošības un ugunsdrošības jautājumos. 

Sadarbībā ar sertificētiem arodārstiem tika organizētas strādājošo pirmreizējās veselības pārbaudes 

uzsākot darbu, sekots līdzi nodarbināto obligāto veselības pārbaužu grafikam un organizētas atkārtotas 

veselības pārbaudes pēc noteiktā termiņa izbeigšanās datuma. Sakarā ar Ugunsdrošības noteikumu 

izmaiņām turpinājās darbs ugunsdrošības instrukciju pārstrādāšanā novada struktūrvienībām, tika 

izstrādāti atbilstoši novada iestāžu evakuācijas plāni un veiktas praktiskās evakuācijas mācības. Zināmas 

problēmas radīja plānotā Mūrmuižas “Pagastmājas” ēkas rekonstrukcijas kavēšanās, jo ēkā bija 

nepieciešams veikt pasākumus ugunsdrošības uzlabošanai, bet, sākot ēkas pārbūvi, uzstādītās iekārtas 

nāktos demontēt un to tālāka lietošana nebūtu neiespējama. 

2018. gadā trīs novada izglītības iestādēs ēku ekspluatācijas kontroli veica Būvniecības valsts 

kontroles biroja (BVKB) speciālisti. BVKB ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša valsts 

pārvaldes iestāde, kura sākot ar 2015. gada 1. janvāri veic publisku ēku, kurās paredzēts vienlaikus 

uzturēties vairāk kā 100 cilvēkiem, ekspluatācijas uzraudzību.4 Visās apsekotajās iestādēs tika atklāti 

pārkāpumi, kas tika uzskatīti par nelikumīgu būvniecību. Laika gaitā iestādēs tikuši veikti remontdarbi 

un nelielas telpu pārbūves, kas gan neradīja nekādu bīstamību vai apdraudējumu, bet pirms darbu 

izpildes nav bijis izstrādāts un būvvaldē saskaņots attiecīgs projekts. Piesaistot sertificētu arhitektūras 

un projektēšanas uzņēmumu, BVKB pārbaudē atklātie pārkāpumi tika novērsti.  

Sakarā ar izmaiņām “Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumā”, tika aktualizēta arī 

sadaļa par Beverīnas novadu dokumentā „Sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības plāns rīcībai plūdu 

un vētras postījumu apdraudējuma gadījumā.” 

2018. gads novada iestādēs pagājis bez nelaimes gadījumiem darba vietā. 

  

                                                           
4 Informacijas avots: http://bvkb.gov.lv/ 
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10. Beverīnas novada pašvaldības policija 
Beverīnas novada pašvaldības policija ir pašvaldības sabiedriskās kārtības uzturēšanas institūcija, 

kas savas kompetences ietvaros darbojas attiecīgajā administratīvajā teritorijā, ir pakļauta pašvaldībai, 

kura to izveidojusi, un darba organizācijas jautājumos sadarbojas ar Valsts policijas iestādēm un citām 

institūcijām. Pašvaldības policija tiek finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

Pašvaldības policijas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, likums "Par 

policiju", citi normatīvie akti, pašvaldības apstiprinātais pašvaldības policijas nolikums, saistošie 

noteikumi un pieņemtie lēmumi. Pašvaldības policijas darbu vada tās priekšniece, kura pakļaujas 

Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam.  

Beverīnas novada pašvaldības policijā brīvprātīgā kārtā no 2016.gada darbojas 2 ārštata policisti, 

kuri kopā ar pašvaldības policijas priekšnieci nodrošina sabiedrisko kārtību pašvaldības rīkotajos 

sabiedriskajos pasākumos, kā arī iespēju robežās nedēļas nogalēs. 2018.gadā kārtība tika nodrošināta 11 

pašvaldības rīkotajos publiskajos un slēgtajos pasākumos. 2018.gadā tika nosūtīts 61 paziņojums par 

īpašumu nesakoptību un kūlu. 

Beverīnas novada pašvaldības policija regulāri informēja iedzīvotājus par aktuālāko Beverīnas 

novada pašvaldības mājaslapā un informatīvajā izdevumā “Beverīnas Vēstis”. 

2018.gadā tika sastādīti 13 administratīvā pārkāpuma protokoli, 9 no tiem tika nosūtīti lēmuma 

pieņemšanai Beverīnas novada pašvaldības administratīvajai komisijai, bet 4 gadījumos pašvaldības 

policijas priekšniece pieņēma lēmumu uzlikt naudas sodu. 2018.gadā tika uzsāktas sešas lietvedības 

administratīvā pārkāpuma lietās, no kurām visas tika izbeigtas sakarā ar soda piemērošanu. Divos 

gadījumos Beverīnas novada pašvaldības policijas priekšniece pieņēma lēmumu par materiāla 

nosūtīšanu pašvaldības administratīvajai komisijai jautājumu izlemšanai par audzinoša rakstura 

piespiedu līdzekļu piemērošanu.  

2018.gadā Beverīnas novada pašvaldības policijas priekšniece pieņēma vienu lēmumu par bērnu 

nošķiršanu no ģimenes. Lietas materiāli tika nodoti Beverīnas novada bāriņtiesai darba turpināšanai. 

2018.gada oktobrī un novembrī Beverīnas novada pašvaldības izglītības iestādēs – J.Endzelīna 

Kauguru pamatskolā un Trikātas pamatskolā pašvaldības policijas priekšniece iepazīstināja skolēnus ar 

drošības jautājumiem, atgādinot par dažāda veida pārkāpumiem, kuri nav pieļaujami skolās. Pēc tam 

skolēni parakstījās par to, ka ir noklausījušies un sapratuši, lai šādas situācijas netiktu pieļautas ikdienā. 
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11. Beverīnas novada Bāriņtiesa 
Beverīnas novada bāriņtiesa ir Beverīnas novada pašvaldības domes izveidota aizbildnības un 

aizgādnības iestāde, kura darbojas 4 cilvēku sastāvā. 

Atbilstoši Bāriņtiesu likumam, bāriņtiesas galvenā un pamatfunkcija ir nodrošināt bērna vai citas 

rīcībnespējīgas personas tiesību un mantisko interešu aizsardzību. Tas nozīmē, ka bāriņtiesa aizstāv 

bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām.  

Bērna mantisko interešu aizsardzībā tika pārraudzītas 5 lietas. 

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

Beverīnas novada Sociālo dienestu. Informācija Sociālajam dienestam turpmākajam darbam sniegta par 

4 ģimenēm, kurās ir 6 bērni. 

Bāriņtiesa Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā 

par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likumā noteiktos 

uzdevumus. 2018.gadā ir veikti 145 dažādi apliecinājumi. 

Izsniegtas vai pagarinātas 11 apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai bārenim vai bez vecāku 

gādības palikušam bērnam. 

2018. gadā Beverīnas novada Bāriņtiesa ir sagatavojusi un sniegusi atzinumu tiesām (2 lietas) par 

vecāku un bērnu saskarsmes tiesībām, kā arī strīdus gadījumos, kad vecāki nevar vienoties par bērna 

dzīves vietu un ikdienas aizgādību. 

Bāriņtiesa piedalījusies Valmieras rajona tiesas sēdēs, kā bērnu tiesības aizsardzības institūcija 

lietās, kur bērniem tiek piemēroti audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi. Kopumā 2018. gadā Bāriņtiesa 

piedalījās 7 tiesas sēdēs. 

Bāriņtiesa sniedz arī juridiskās konsultācijas par dažādiem jautājumiem. Bāriņtiesa palīdz sastādīt 

prasības pieteikumus tiesai par uzturlīdzekļu piedziņu un konsultē iedzīvotājos šajos jautājumos, kā arī 

sagatavo dokumentus iesniegšanai Uzturlīdzekļu garantiju fondā. 
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11.1. Bāriņtiesas pārskats par darbu 2018. gadā 

Tabula nr. 10 – Bāriņtiesas pārskats par darbu 2018. gadā 

1.1. Ģimenes, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un 

par kurām bāriņtiesa pārskata gadā informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai citu 

atbildīgo institūciju 

4 

1.1.2. Bērnu skaits ģimenēs kopā 6 

2.1. Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits pārskata gada 31.decembrī (vecums 

gados) 

11 

2.1.0.1. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti audžuģimenē 4 

2.1.0.2. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti aizbildņa ģimenē: 7 

3.1. Audžuģimeņu kopējais skaits pārskata gada 31.decembrī 7 

4.1. Personu skaits, kas pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atzītas par adoptētājiem 2 

5. Aizgādnībā esošo personu skaits, kopā 1 

6.1.Pieņemto lēmumu skaits pārskata gadā kopā 19 

6.2. no tā vienpersoniski pieņemto lēmumu skaits: 1 

6.3 tajā skaitā lēmumu skaits par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem 1 

6.4. Pieņemto lēmumu skaits par nepilngadīgo bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju 

mantisko interešu nodrošināšanu vai aizstāvību kopā 

2 

6.5. Bērnu skaits, par kuriem pēc tiesas pieprasījuma bāriņtiesa devusi atzinumu par bērna 

aizgādības tiesību noteikšanu un saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību, kopā: 

3 

6.6. Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaits pārskata gada 31.decembrī, ja lietas nav 

nodotas arhīvā, kopā 

43 
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12. Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļa 
Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2018.gadā tika reģistrēti 22 jaundzimušie – 9 meitenes un 

13 zēni.  Nedaudz mazāk kā puse jaundzimušo reģistrēti ar paternitātes atzīšanu, kad bērna māte un tēvs 

nav laulībā. Laulībā dzimuši un reģistrēti 13 mazuļi. Visos dzimšanu reģistrētajos gadījumos ir ievadītas 

ziņas par tēvu. Pērn pirmie bērni piedzimuši 7 māmiņām, otrie – 7 māmiņām, trešie – 6 māmiņām, 

ceturtie – 1 māmiņai, piektais – 1 māmiņai. Šogad vecāki izvēlējušies arī neparastākus vārdus- meitenei 

Eleonora, zēnam Horens. Vienā gadījumā vecāki bērnam ir izvēlējušies divus vārdus Jānis Patriks. 

Populārākais zēnu vārds šogad ir Reinis – 3 gadījumos, meitenēm populārākais vārds Alise – 3 

gadījumos. Arvien biežāk bērniem tiek doti latviskāki vārdi, zēniem – Reinis, Emīls, Tālis, Jānis, 

Eduards. Šogad reģistrētie zēnu vārdi ir arī Ģirts, Ričards, Tomass, Gustavs, Roberts.   Meitenēm vārdu 

klāsts izvēlēts daudzveidīgāks – Alise, Patrīcija, Amēlija, Eleonora, Ensija, Kate, Sofija. 

Pašvaldība jau daudzus gadus jaundzimušajiem un viņu vecākiem sarūpē nelielu dāvanu – pirmo 

grāmatu “Mūsu bērns” un dzimšanas apliecību ievieto cietos vākos ar valsts simboliku. 2018.gads mums 

visiem paliks atmiņā ar Latvijas simtgadi, tādēļ Beverīnas novada pašvaldība iesaistījās akcijā 

“Simtgades bērni” un novadā deklarētajiem jaundzimušajiem bērniem dāvāja ozolkoka kastīti ar speciāli 

izgatavotu apsudrabotu Latvijas simtgades monētu. Šim komplektam tika pievienota aploksne ar 

novēlējumu katram simtgades bērniņam Latvijas valsts vārdā, kā arī apsveikuma vārdi no Beverīnas 

novada pašvaldības. Visā Latvijā kopumā piedalījās 30 pašvaldības, lai sava finansējuma ietvaros 

īstenotu šo projektu katra savā pilsētā vai novadā. 

Pamatojoties uz Beverīnas novada Saistošiem noteikumiem “Par bērna piedzimšanas pabalstu” 

tiek piešķirts vienreizējs pabalsts 150.00 EUR apmērā vienam no vecākiem par katru jaundzimušo bērnu. 

2018.gadā turpinājās pabalsta piešķiršana jaundzimušajiem, kuri pirmo reizi tika deklarēti 

Beverīnas novadā. 

Pārskatot 2018. gada mirušo personu reģistrus, var secināt, ka mirušo skaits, salīdzinot ar 2017. 

gadu, ir palielinājies par sešiem mirušiem. Pavisam 2018. gadā mirušas 32 personas. Tāpat kā 

iepriekšējos gados galvenais mirušo nāves cēlonis ir sirds, asinsvadu slimības un ļaundabīgie audzēji un 

citi. Pamatojoties uz Beverīnas novada Saistošajiem noteikumiem ‘’Par apbedīšanas pabalstu’’ 

apbedīšanas pabalsts 145.00 EUR apmērā tiek izmaksāts personai, kura reģistrē miršanu. Pašvaldība 
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piešķir apbedīšanas pabalstu par personām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Beverīnas novada 

pašvaldība.  

Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2018.gadā tika noslēgtas 16 laulības. Dzimtsarakstu 

nodaļā vairums pāru savu nozīmīgo dienu izvēlējušies noslēgt svinīgos un romantiskos apstākļos. 

Tradicionāli visbiežāk pāri izvēlas laulāties vasaras mēnešos, laika posmā no maija līdz augustam. 

Septiņi pāri izmantojuši iespēju noslēgt laulību ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām. Populārākās vietas 

“Jaundzērvītes”, “Vīnkalni”, “Siltumnīca”. 11 gadījumos pāriem tās ir bijušas pirmās laulības. 

Jaunākajai līgavai un līgavainim – 23 gadi.   

2018. gadā reģistrēti vairāki šķiršanās gadījumi. Tika izsniegtas atkārtotas civilstāvokļa 

reģistrācijas apliecības, izziņas par dzimšanas, miršanas un laulības reģistrāciju.  Izdarīti papildinājumi 

sakarā ar uzvārda maiņu. Pamatojoties uz tiesas spriedumu, atzīti par spēkā neesošiem paternitātes 

pieņēmumi, pēc citu Dzimtsarakstu nodaļu lūguma dzimtsarakstu programmā CARIS ievadīti 

vēsturiskie dzimšanas, miršanas unz laulības reģistri.  
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13. Sociālais dienests 
Beverīnas novada pašvaldības sociālais dienests ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu Beverīnas novada 

iedzīvotājiem. 

13.1. Par sociālo palīdzību 

Izvērtējot ģimenes vai personas rīcībā esošos materiālos resursus (ienākumus un īpašumus), 2018. 

gadā tika sniegta materiāla palīdzība 222 novada ģimenēm (kopā 536 personām). Pašvaldība nodrošināja 

valstī ar likumu noteiktos pabalstus – garantēto ienākumu līmeņa (GMI) un dzīvokļa, kā arī izmaksājusi 

ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalstu, daļēji medicīnas izdevumu pabalstu, vienreizējo pabalstu 

ārkārtas situācijā, pabalstu mācību gada uzsākšanai, aprūpes pabalstu. 

Bez materiālo resursu izvērtēšanas, pašvaldība atbalstīja pilngadību sasniegušus bāreņus, 

audžuģimenes, kurās uzturas mūsu novada bērni un daudzbērnu ģimenes, apmaksājot novada pirmskolas 

izglītības grupās uzturēšanās maksu. 

2018.gadā izlietotie finanšu līdzekļi pašvaldības realizētai sociālai palīdzībai un citiem atbalsta 

pasākumiem un kompensācijām iedzīvotājiem: Garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 

5172.73 EUR; Dzīvokļa pabalsts 21980.00 EUR; Ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalsts 19786.79 

EUR; Vienreizējais pabalsts ārkārtas situācijā 106.00 EUR; Daļēju medicīnisko izdevumu apmaksas 

pabalsts 5126.13 EUR (no tiem slimnīcas apmaksai 1404.58 EUR, medikamentu apmaksai 3058.43 

EUR, optisko briļļu apmaksai 356.87 EUR, zobu protezēšana 306.25 EUR); Aprūpes pabalsts 2905.00 

EUR; Pabalsts mācību gada uzsākšanai 240.00 EUR; Pabalsti pilngadību sasniegušiem bāreņiem 

3053.00 EUR; Pabalsts audžuģimenēm 6948.52 EUR; Bērnu piedzimšanas pabalsts 3750.00 EUR; 

Apbedīšanas pabalsts 6604.25 EUR; Vienreizējais pabalsts deviņdesmitgadnieku sveikšanai 400.00 

EUR; Brīvpusdienas pēc domes lēmuma izglītības iestādēs 18908.16 EUR. 

13.2. Par sociāliem pakalpojumiem 

Par 41730.27 EUR pašvaldības finanšu līdzekļiem, tika nodrošināti sociālās aprūpes pakalpojumi. 

2018.gadā iedzīvotāji saņēma divu veidu sociālās aprūpes pakalpojumus – ilgstošās sociālās aprūpes 

pakalpojums institūcijā un sociālās aprūpes pakalpojums mājās. Sociālās aprūpes pakalpojumu 

institūcijās saņēma 13 personas piecās iestādēs (pansionātā “Valmiera”, “Rūjienas senioru māja”, SAC 

“Lode”, Senioru nams Zilaiskalns, SIA „Mazsalacas slimnīca”). Divām personām tika nodrošināts 

aprūpes pakalpojums mājā, šo pakalpojumu sniedza biedrība „Latvijas Samariešu apvienība”. 
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Sociālais dienests organizē un nodrošina 

Sadarbībā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” tiek realizēta Eiropas Atbalsta vistrūcīgākajām 

personām darbības programma „Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanā vistrūcīgākajām 

personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā”; 

Projektu “Vidzeme iekļauj”. Projekta mērķis ir Vidzemes reģionā palielināt ģimeniskai videi 

pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti 

un bērniem. Beverīnas novada pašvaldība bija kā sadarbības partneris Vidzemes plānošanas reģionam. 

2018.gadā tika izvērtētas personu ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta 

plāni: 

• Valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti; 

• Valsts budžeta apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbības cietušo bērnu sociālo 

rehabilitāciju; 

• Valsts budžeta apmaksātu no vardarbības cietušo pilngadīgo personu sociālās rehabilitāciju; 

• Valsts budžeta apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbīgas uzvedības 

mazināšanai;  

• Valsts budžeta apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar funkcionāliem 

traucējumiem darbspējīgā vecumā; 

• Valsts budžeta apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu rehabilitācija politiski represētām 

personām; 

• Novada iedzīvotājiem iespēju saņemt atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, lai pieteiktos 

valsts pabalsta saņemšanai. 

Sociālais dienests ir izskatījis 497 iedzīvotāju iesniegumus, pieņēmis 556 lēmumus par sociālo 

palīdzību un 49 lēmumus par sociāliem pakalpojumiem. 

Sociālā dienesta uzturēšanai izlietoti 67105.46 EUR. Sociālā dienestā ir četri darbinieki. 

Darbinieki ir apmeklējušie likumā noteikto darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu.  

Sociālais dienests ikdienas darbā sadarbojas ar: 

• Bāriņtiesu – bērnu interešu aizstāvībā un nodrošināšanā; 

• Izglītības iestādēm – bērnu izglītības procesa apguve; 
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• Pašvaldības policiju – klientu dzīvesvietas apsekošana; 

• Citu novadu Sociālajiem dienesti – informācijas apmaiņa klienta dzīvesvietas maiņas 

gadījumā, kopīgu sociālo gadījumi risināšana; 

• Valsts policija – informācijas apmaiņa par personas drošības apdraudējumiem; 

• Ārstniecības iestādes, ģimenes ārstiem – informācijas apmaiņa par personas veselības 

jautājumiem; 

• NVA – Eiropas Sociālā fonda projektā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”. 

2018. gadā projektā piedalījās 13 novada iedzīvotāji; 

• NVO, biedrības – labdarības akcijas dažādām iedzīvotāju mērķauditorijām. 
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14. Pašvaldība kapitāla turētāja 
Beverīnas novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas: 

1. SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijā” pieder 17381 EUR vērtībā, 

līdzdalība 0.617% no pamatkapitāla; 

2. “Kauguru kooperatīvā krājaizdevumu sabiedrībā” pieder 621 paja 8841.75 EUR, līdzdalība 14.51 

% no paju kapitāla; 

3. Sabiedrībā Vidzemes transporta uzņēmumā jeb VTU “Valmiera” pieder 64265 kapitāla daļas par 

64265 EUR, līdzdalība 4.4 % no pamatkapitāla. 

Pašvaldība izvērtēja SIA “ZAAO”, SIA “VTU Valmiera” un “Kauguru kooperatīvās 

krājaizdevumu sabiedrības” finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības budžetu nākotnē. Pašvaldība vēl 

nav pieņēmusi lēmumu vai veikt ieguldījumus SIA “ZAAO” un SIA “VTU Valmiera”. 
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15. Beverīnas novada pašvaldības finanšu resursi un darbības rezultāti 

15.1. Finanšu nodaļa 

1. Pašvaldības budžets 

Tabula nr. 11 – Pamatbudžeta ieņēmumi 

Posteņa nosaukums 

2017.gada 

budžeta 

izpilde, 

EUR 

2018.gada 

budžeta 

izpilde, 

EUR 

Pret 

iepriekšēj

o gadu, 

EUR 

Apstiprinātais 

budžets 

2019.gadam, 

EUR 

Ieņēmumi kopā 3302908 3888703 585795 3996358 

Nodokļu ieņēmumi 2017118 2084609 67491 1967814 

     Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1766133 1823985 57852 1729276 

     Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, 

ēkām un mājokli 
250985 260624 9639 238538 

Nenodokļu ieņēmumi 66317 310910 244593 451550 

     Ieņēmumi no uzņēmējdarbības 1368 1827 459 1500 

     Valsts un pašvaldību nodevas 2358 1925 -433 1850 

     Naudas sodi un sankcijas 913 430 -483 0 

     Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma 

pārdošanas 
56666 283340 226674 444000 

     Pārējie nenodokļu ieņēmumi 5012 23388 18376 4200 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 170115 208894 38779 213272 

     Maksa par izglītības pakalpojumiem 39973 49875 9902 49000 

     Ieņēmumi par nomu un īri 20050 23666 3616 25000 

     Ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem 

pakalpojumiem 
100811 119005 18194 122500 

     Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 9281 16158 6877 16772 

Transferti 1049358 1284290 234932 1363722 
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2018.gadā iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis kopā iekasēti par 

67 491 EUR vairāk kā 2017.gadā (tajā skaitā 13 574 EUR tika saņemts no Valsts kases sadales konta 

atlikums par 2017.gadā nesadalīto iedzīvotāju ienākuma nodoki). Par 226 674 EUR palielinājušies 

ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas. Lielākoties tie ir ieņēmumi no cirsmu pārdošanas izsolē.  

2018.gadā mērķdotācijas tika saņemtas šādiem mērķiem – pedagogu atlīdzībai, skolēnu vasaras 

nodarbinātības pasākumu īstenošanai, brīvpusdienu nodrošināšanai 1.klasei, 2.klasei, 3.klasei un 

4.klasei, mācību grāmatu un līdzekļu iegādei, tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai un asistentu 

pakalpojumu nodrošināšanai invalīdiem, sabiedrisko darbu organizēšanai pašvaldībā, vienotā klientu 

apkalpošanas centra uzturēšanai Trikātas pagastā.  

Samazinājusies dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda par 28 418 EUR, bet 

2018.gadā pašvaldībai tika piešķirta speciālā dotācija 28 698 EUR apmērā. No speciālā budžeta uz 

pamatbudžetu tika pārskaitīti transferti 198 512 EUR, kas saistīti ar 2017.gadā iesāktā projekta 

“Beverīnas novada ceļu posmu Stantes-Zīles un Ķiguļu ceļš, Amsiņi-Ķīši un Jēņu ceļš pārbūves” – 1. un 

2. kārtu. Ieņēmumi Eiropas Savienības projektu īstenošanai 2018.gadā, salīdzinot ar 2017.gadu, 

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto 

publisko personu transferti 
3291 723 -2568 11270 

Valsts budžeta transferti 876002 879809 3807 1125735 

     Mērķdotācijas 470469 469696 -773 458236 

     Ieņēmumi ES projektu īstenošanai 23215 27515 4300 101987 

     Dotācija no PFIF 382318 353900 -28418 565512 

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

iestāžu transferti 
0 28698 28698 0 

Pašvaldību budžeta transferti 170065 403758 233693 226717 

     Ieņēmumi no citām pašvaldībām izglītības 

funkciju nodrošināšanai 
170065 205246 35181 205000 

     Pašvaldības budžeta iekšējie tranferti starp 

vienas pašvaldības budžeta veidiem 
0 198512 198512 21717 
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palielinājušies par 4 300 EUR. 2018.gadā tika saņemts Eiropas Savienības fondu atbalsts projektiem 

27 515 EUR apmērā: 

• “Atbalsts izglītības individuālo kompetenču attīstībai” 5 676 EUR, 

• “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” 8 961 EUR, 

• “Kompetenču pieeja mācību saturā” 57 EUR, 

• “Zaļā pasaulē zaļa Latvija, zaļā Latvijā zaļa Trikāta” 7 421 EUR,  

• “Veloparka trases izveidošana Beverīnas novadā” 5 400 EUR. 

 

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

 

Tabula nr. 12 – Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

Posteņa nosaukums 
2017.gada 

izdevumi, 

EUR 

2018.gada  

izdevumi, 

EUR 

Pret 

iepriekšējo 

gadu, EUR 

2019.gadā 

plānotie 

izdevumi 

EUR 

Veselība 78 0 -78 0 

Sabiedriskā kārtība un drošība 37826 41899 4073 55460 

Sociālā aizsardzība 149966 166569 16603 219856 

Ekonomiskā darbība 209636 403182 193546 252784 

Vispārējie valdības dienesti 388574 408530 19956 452871 

Atpūta, kultūra, reliģija 412926 358800 -54126 448535 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 612557 881748 269191 931218 

Izglītība 1457163 1721537 264374 1812227 

Izdevumi kopā 3268726 3982265 713539 4172951 
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Diagramma nr. 1 – Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

 

Vislielākais izdevumu kāpums bija saistībā ar pašvaldību teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanu (22 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem) – par 269 191 EUR. Par pašvaldības 

pārvaldībā esošo komunikāciju datu pirmreizējas informācijas sagatavošanu un iesniegšanu sistēmas 

pārzinim Valsts zemes dienestam, to iekļaušanai ATIS (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā) 

samaksāti 8 665 EUR. 

Ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu, īstenoti 

projekti: “Meliorāciju sistēmas atjaunošana nekustamajā īpašumā “Rušas”” paveikto darbu apjoms 

54 187 EUR; “Veloparka trases izveidošana Beverīnas novadā” paveikti darbi 44 821 EUR apmērā.  

Ir izstrādāts būvprojekts ēkai “Pagastmāja” Mūrmuižā, par projekta izstrādi un tā ekspertīzi 

samaksājot 36 361 EUR.  

Izveidotas piemiņas vietas Trikātas un Kauguru kapos par godu 11.novembra Lāčplēša Kara 

ordeņa kavalieriem, izlietojot 11 594 EUR.  

Pabeigta pieturas un gājēju celiņa izbūve Brenguļos, 2018.gadā samaksājot 10 673 EUR. Pabeigta 

arī 2017.gadā uzsāktā Brenguļu pagasta daudzdzīvokļu mājas “Lazdas” centralizētās siltumapgādes 
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ierīkošana, 2018.gadā samaksājot 48 701 EUR. Ir veikti būtiski ieguldījumi pašvaldības dzīvojamā 

fonda remontiem, atjaunošanai par kopējo summu 50 075 EUR.  

Rekonstruēts siltumtrases posms 24 m garumā Mūrmuižā pie dzīvojamās ēkas “Līgotnes” par 

summu 14 968 EUR. 

Nobruģēts laukums pie Trikātas pagasta pārvaldes un Trikātas kultūras nama ēkām 337 m2 platībā 

par summu 24 206 EUR. 

Pabeigta 2017.gadā uzsāktā ūdensvada izbūve ciemā “Ūdriņi” (izbūvēti 674 metri), pavisam 

samaksājot 16 496 EUR, no tiem 2018.gadā – 7 433 EUR. 

Uzsākta bruģakmens gājēju ceļiņa izbūve nekustamajā īpašumā “Bērnudārzs” (pie pirmsskolas 

izglītības iesglītības iestādes “Pasaciņa”), 2018.gadā tam izlietojot 7 486 EUR. 

Tika izstrādāts tehniskais projekts Trikātas parka apgaismojumam (2 783 EUR), kas tiks ierīkots 

2019.gadā.  

Ir iegādāts dubultais tualešu konteiners ar monētu atslēgu Trikātas centram par 7 249 EUR. 

Izdevumi Ekonomiskai darbībai (10 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem) 2018.gadā par 

193 546 EUR lielāki kā 2017.gadā. Tas galvenokārt saistīts ar pārskaitītiem transfertu izdevumiem no 

pamatbudžeta uz speciālo budžetu 193 229 EUR apmērā. Arī ieņēmumu daļā ir saņemti transfertu 

ieņēmumi no speciālā budžeta uz pamatbudžetu 198 512 EUR. Šie visi transferti ir saistīti ar 2017.gadā 

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

pārbūves” – 1. un 2. kārtu.  

Pašvaldība ceļu periodiskās uzturēšanas darbiem (ceļu apauguma norakšana, aizvešana, grants 

virskārtas atjaunošana) un dažādiem ikdienas uzturēšanas darbiem 2018.gadā ieguldīja finanšu resursus 

135 132 EUR no pamatbudžeta līdzekļiem.  

Izglītībai tika atvēlēti 43 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Arī šai funkcionālai 

kategorijai izdevumi ir palielinājušies – par 264 374 EUR, kas saistīts ar pedagogu atlīdzības reformu 

un tehnisko darbinieku atlīdzības pakāpenisku paaugstināšanu (atlīdzībai izglītības iestādēs tērēts par 

140 173 EUR vairāk kā 2017.gadā), J.Endzelīna Kauguru pamatskolas sporta laukuma skrejceļa 

rekonstrukciju 61 124 EUR apmērā un telpu remontiem par 8 569 EUR (mehāniskās nosūces 
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ventilācijas izveide reakciju skapim dabaszinātņu kabinetā, kā arī ķīmijas laboratorijas kosmētiskais 

remonts, internāta atpūtas istabas un 3.stāva gaiteņa remonts), Trikātas pamatskolā apkures sistēmas 

maiņu par 44 076 EUR un telpu remontiem, infrastruktūras uzlabošanu par 31 932 EUR (1.stāva gaiteņa 

un vestibila remonts, skolas ārējo kāpņu remonts, ventilācijas iekārtu montāža ķīmijas kabinetā, āra 

rotaļu laukumu pilnveidošana ar jauniem elementiem, sporta zālē atjaunots skrejceļa segums), 

pirmsskolas izglītības iestādes telpu remontiem 60 495 EUR apmērā (1. un 4.grupas telpu remonti, 

2.stāva gaiteņa remonts, veļas mazgātuves remonts), par apliecinājuma karšu izstrādi 7 986 EUR. 

Savstarpējos norēķinos par pašvaldības bērnu uzturēšanos citās pirmsskolas iestādēs 2018.gadā 

tika samaksāts 50 663 EUR (par 23 175 EUR mazāk kā 2017.gadā), par bērnu mācīšanos citu pašvaldību 

skolās 122 519 EUR (par 13 332 EUR vairāk kā 2017.gadā). Par izglītības pārvaldes pakalpojumiem 

samaksāti 9 454 EUR. Ceļa izdevumu kompensācijai nokļūšanai uz pašvaldības mācību iestādēm, uz 

vidusskolām, mūzikas, mākslas un sporta skolām samaksāti 12 441 EUR 

2018.gadā tika īstenoti arī citi projekti, kuriem nebija nepieciešams pašvaldības finansējums 

(turpināsies arī 2019.gadā): “Atbalsts izglītības individuālo kompetenču attīstībai“ 7 725 EUR, “Veselas 

un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” 9 629 EUR, “Vidzeme iekļauj“ 1 189 EUR, 

“Kompetenču pieeja mācību saturā” 69 EUR, “Zaļā pasaulē zaļa Latvija, zaļā Latvijā zaļa Trikāta” 

447 EUR. Veiksmīgi realizēti divi pašvaldības finansēti projekti: “Veidosim vidi ap mums Beverīnas 

novadā” par 4 642 EUR (atbalstīti 9 projekti) un “Atbalsts uzņēmējdarbībai Beverīnas novadā“ par 

1 600 EUR (viens projekts).  

Speciālais budžets 

Tabula nr. 13 – Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 

2017., 2018. un 2019.gada plāns, EUR 

Posteņa nosaukums 

Budžeta izpilde 

2019.gada 

apstiprinātais 

budžets, EUR 

2017.gada 

budžeta 

izpilde, 

EUR 

2018.gada 

budžeta 

izpilde, 

EUR 

Izpilde pret 

iepriekšējo 

gadu, EUR 

Ieņēmumi kopā 230136 663593 433457   
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Nodokļu ieņēmumi – dabas 

resursu nodoklis 20003 22399 2396 20000 

Nenodokļu ieņēmumi 66 115 49 0 

     Ieņēmumi no ūdenstilpju un 

zvejas tiesību nomas un zvejas 

tiesību rūpnieciskas izmantošanas 66 115 49 0 

Transferti 210067 641079 431012 277872 

Izdevumi atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām 269574 741190 471616 332601 

Atalgojums 2246 0 -2246 645 

Darba devēja VSOAI iemaksas, 

sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 824 0 -824 155 

Pakalpojumi 73940 90802 16862 110285 

Krājumi, materiāli, energoresursi, 

biroja preces  20436 2927 -17509 11450 

Budžeta iestāžu nodokļi 28986 0 -28986 0 

Subsīdijas un dotācijas 

komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem, izņemot 

lauksaimniecības ražošanu 461 0 -461 7130 

Kapitālie izdevumi 142681 647461 504780 202936 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām 269574 741190 471616 332601 

Ekonomiskā darbība 251617 718925 467308 151560 

Vides aizsardzība 10060 19216 9156 34727 

Pašvaldību teritorijas un mājokļu 

apsaimniekošana 7897 8 -7889 124345 

Izglītība 0 3041 3041 21969 

 

2018.gadā, salīdzinot ar 2017.gadu, būtiski palielinājušies transferti un kapitālie izdevumi (arī 

ekonomiskā darbība), kas lielākoties saistīti ar ELFLA projekta “Beverīnas novada ceļu posmu Stantes-
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Zīles un Ķiguļu ceļš, Amsiņi-Ķīši un Jēņu ceļš pārbūves” – 1. un 2. kārtu. Kopējie 2018.gada izdevumi 

šim projektam – 429 733 EUR. No Lauku atbalsta dienesta par 1.kārtu un daļēji 2.kārtu tika saņemta 

atpakaļ nauda 317 627 EUR apmērā, kā arī, lai veiksmīgi īstenotu projektu, tika ņemts aizņēmums Valsts 

kasē 136 541 EUR apmērā, kas tiks atmaksāts 2019.gadā tiklīdz no LAD tiks saņemta nauda par 2.kārtas 

pabeigšanu. 

Ar Zivju fonda atbalstu 2018.gadā īstenoti projekti: "Zivju resursu aizsardzība Trikātas, 

Baznīcas, Pannas, Dutkas ezeros, Abula upē", kura ietvaros iegādātas meža kameras, eholote, binoklis, 

kvadracikls un laivas dzinējs par kopējo summu 13 999 EUR (no tiem 2 134 EUR pašvaldības 

līdzfinansējums) un “Zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumu izstrāde Beverīnas novada Trikātas un 

Mācītājmuižas ezeros” par kopējo summu 5 217 EUR (tajā skaitā pašvaldības finansējums 10% jeb 

522 EUR). Ar pašvaldības līdzfinansējumu 2019.gadā turpināsies projekts “Trikātas ezers – mūsu 

kopīgā rūpe”, kam 2018.gadā izlietoti 3 041 EUR. 

Tabula nr. 14 – Pašvaldības saistību apjoms 

Aiz- 

devējs 
Mērķis 

Parakstīš

a-nas 

datums 

Atmaks

as 

termiņš 

Aizņēmu

ma 

summa, 

EUR 

Parāds uz 

31.12.201

7., EUR 

Parāds 

uz 

31.12.20

18., 

EUR 

Parāds uz 

31.12.201

9., EUR 

Valsts 

kase 

Informācijas, 

izglītības, sporta 

un sociālās 

aprūpes dienas 

centra „Kaimiņi” 

būvniecībai 

07.05.20

08 

20.04.2

033 
996010 630122 589467 548812 

Valsts 

kase 

Informācijas, 

izglītības, sporta 

un sociālās 

aprūpes dienas 

centra „Kaimiņi” 

būvniecības 

pabeigšanai 

12.12.20

08 

20.12.2

038 
149 402 116175 110637 105099 

Valsts 

kase 

Mūrmuižas 

ciemata 

siltumapgādes 

rekonstrukcijai 

04.09.20

03 

20.12.2

018 
170 745 12236 0 0 
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Valsts 

kase 

J.Endzelīna 

Kauguru 

pamatskolas ēku 

renovācijai 

03.09.20

07 

20.06.2

027 
711 436 223391 199868 176345 

Valsts 

kase/ 

Eiropa

s 

investī

ciju 

banka 

Sporta zāles 

celtniecībai 

Trikātas 

pamatskolā 

07.09.20

04 

05.03.2

021 
299 401 69859 49899 29939 

Valsts 

kase 

ELFLA projektu 

realizācijai 

15.12.20

09 

20.12.2

019 
170 745 19957 9969 0 

Valsts 

kase 

ELFLA projekta 

"Meliorāciju 

sistēmas 

atjaunošana 

nekustamajā 

īpašumā Rušas"" 

īstenošanai 

15.10.20

18 

20.10.2

028 
49307   49259 0 

Valsts 

kase 

ELFLA projekta 

"Beverīnas 

novada ceļa 

posmu "Jēņu 

ceļš" un "Ķiguļu 

ceļš" pārbūves II 

daļa" īstenošanai 

28.11.20

18 

20.11.2

028 
156400   136541 0 

Valsts 

kase 

ELFLA projekta 

"Meliorācijas 

sistēmu 

atjaunošana 

Beverīnas 

novadā" 

īstenošanai 

10.05.20

19 

20.04.2

029 
143000     123688 

    x x 2 846 446 1 071 740 
1 145 

640 
983 883 
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Ilgtermiņa aizņēmumu summa samazinās par gada laikā atmaksāto ilgtermiņa aizņēmumu 

īstermiņa daļu. 2018. gadā no Valsts kases saņemti divi jauni aizņēmumi ES fondu līdzfinansēto projektu 

īstenošanai. 

2018.gada decembrī tika veikts pēdējais maksājums par 2003.gadā ņemto kredītu Valsts kasē 

Mūrmuižas ciemata siltumapgādes rekonstrukcijai. 

Pašvaldība 2018.gadā nav sniegusi galvojumus. 

Tabula nr. 15 – Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums uzskaites vērtībā 

Nekustamā īpašuma veids 

Vērtība uz 

01.01.2018., 

EUR 

Vērtība uz 

31.12.2018., 

EUR 

Izmaiņas 

(+,-), EUR 

Dzīvojamās ēkas 176 250 178 624 2 374 

Nedzīvojamās ēkas 3 210 947 3 044 022 -166 925 

Transporta būves 1 071 912 1 255 125 183 213 

Zeme zem ēkām un būvēm 216 728 211 826 -4 902 

Kultivētā zeme 47 760 47 760 0 

Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 1 060 1 060 0 

Pārējā zeme 423 848 412 771 -11 077 

Inženierbūves 849 783 968 444 118 661 

Pārējais nekustamais īpašums 29 691 32 040 2 349 

Kopā 6 027 979 6 151 672 123 693 

 

Nedzīvojamo ēku vērtība 2018.gadā, salīdzinot ar 2017.gadu, ir samazinājusies par 166 925 EUR. 

Tajā skaitā amortizācijas izdevumi 163 141 EUR, kā arī tika atsavinātas saimniecības ēkas 3 782 EUR 

vērtībā. 

Transporta būvēm 2018.gadā vērtība palielinājusies par 118 661 EUR: no 1 071 912 EUR 

2017.gadā uz 1 255 125 EUR 2018.gadā. Pieaugums skaidrojams ar grants seguma autoceļu 
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rekonstrukcijas darbu ceļu posmos – Amsiņi-Ķīši, Kiguļu ceļš un Stantes-Zīles ņemšanu uzskaitē par 

289 085 EUR un amortizācijas atskaitījumiem 163 141 EUR. 

Inženierbūvju vērtība kāpusi par 118 661 EUR, kas saistīti ar dažādiem ieguldījumiem 

infrastruktūrā (izbūvētas caurtekas zem ceļiem par 33 234 EUR, ierīkots skrejceļš pie J.Endzelīna 

Kauguru pamatskolas, samaksājot 61 124 EUR, izbūvēts ūdensvada tīkls “Ūdriņas” ciemam par 

31 464 EUR u.tml.). 

Pašvaldības administratīvajā teritorijā zeme aizņem 954,9 ha. 

Tabula nr. 16 – Zemes sadalījums pa lietošanas veidiem, 2018.gadā 

Zemes sadalījums pa lietošanas veidiem 2018.gadā, ha % 

Meži 296.9 31 

LIZ 255.405 27 

Ceļi 127.695 13 

Zem ūdeņiem 125.4 13 

Pagalmi 47.4 5 

Krūmi 33.9 4 

Purvi 9.8 1 

Pārējās 58.4 6 

Kopā 954.9 100 
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Diagramma nr. 2 – Zemes sadalījums pa lietošanas veidiem, 2018.gadā 

 

Lielāko pašvaldības administratīvās teritorijas daļu aizņem meži 31% jeb 296,9 ha. 

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 27 % novada teritorijas jeb 255.405 ha. Ceļi aizņem 

127,695 ha jeb 13 % novada teritorijas. Līdzīgu platību aizņem zeme zem ūdeņiem – arī 13 %. 

 

Tabula nr. 17 – Pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

Ieguldījuma 

uzskaites vērtība 

uz 01.01.2018. 

(EUR) 

Ieguldījuma 

uzskaites vērtība 

uz 01.01.2019. 

(EUR) 

Izmaiņas 

(+,-) 

(EUR) 

% no 

kopapjoma 

SIA “ZAAO”  17381 17381 0 0.617 

SIA „VTU Valmiera” 64265 64265 0 4.40 

“Kauguru kooperatīvā 

krājaizdevu sabiedrība” 8842 8842 0 14.51 

Kopā  90488 90488 0 19.527 

 

  

Meži; 31%

LIZ; 27%

Ceļi; 13%

Zem ūdeņiem; 

13%

Pagalmi; 5%

Krūmi; 4%

Purvi; 1%

Pārējās; 6%
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16. Komunikācija ar sabiedrību 
Beverīnas novada pašvaldības informatīvajam izdevumam „Beverīnas Vēstis” 2018.gadā mēneša 

tirāža bija 1200 eksemplāri, kas iedzīvotājiem ir pieejams bez maksas! Tas tika izdots katra mēneša 

pēdējā nedēļā. Izdevumu tirāža tika nogādāta novada iedzīvotājiem sadarbībā ar saimniecības daļām. 

Informatīvajā izdevumā “Beverīnas Vēstis” tiek sniegta informācija par pašvaldības un pašvaldības 

iestāžu darbu, jaunumiem un pasākumiem, pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem un domes 

lēmumiem, novada vēstures faktiem, personībām un uzņēmējiem, aktuālitātēm sportā, kultūrā, tūrismā, 

izglītībā un par citām aktualitātēm Latvijā. 

Katra mēneša informatīvā izdevuma elektroniskā versija tika ievietota pašvaldības mājaslapā 

www.beverinasnovads.lv sadaļā “Novads” > “Beverīnas Vēstis”. Pašvaldība sedza visus izdevumus, 

kas saistīti ar izdevuma izdošanu un piegādi iedzīvotājiem. Pašvaldības informatīvajā vietnē regulāri 

tika publicēta aktuāla informācija. 

Tīmekļa vietnē ir atrodama informācija par domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem 

noteikumiem, nolikumiem, publiskiem gada pārskatiem, dokumenti par pašvaldības budžeta izpildes 

gaitu, kā arī informācija par aktualitātēm izglītības, kultūras, tūrisma, sporta u.c. nozarēs. Gada laikā 

tiek arvien uzlabots Beverīnas novada pašvaldības mājaslapas dizains un sadaļu struktūra. 

Informācija par aktualitātēm novadā no pašvaldības mājaslapas tiek pārpublicēta 

Ziemeļvidzemes laikrakstā „Liesma”, kur vienu reizi mēnesī tiek sagatavots pielikums ar nosaukumu 

„Beverīna”. 2018.gadā pašvaldība komunicēja ar sabiedrību izmantojot arī sociālās vietnes, kur ir 

izveidoti pašvaldības konti – www.twitter.com, www.youtube.com un www.facebook.com un 

www.instagram.lv. Ievietotā informācija ir saistīta ar dažādām aktualitātēm Beverīnas novadā un 

pašvaldībā. Vietnē “YouTube” tika ievietoti video sižeti, 2018.gadā arī divi tūrisma raidījumi, ko 

pašvaldība saņēma, pamatojoties uz sadarbības līgumu ar televīziju. 2018.gadā ēterā tika pārraidīti četri 

sižeti par jau minētajām aktualitātēm Beverīnas novadā. Papildus sižetiem Vidzemes televīzija 

apmeklēja novadu un pārraidīja aktuālākās ziņas par novada pasākumiem un pašvaldību. 

Sadarbība turpinās ar citiem plašsaziņas līdzekļu portāliem – www.eliesma.lv, 

www.visit.valmiera.lv, www.valmieraszinas.lv, www.ziemellatvija.lv. Svarīgākā informācija tiek 

izvietota arī uz ziņojumu stendiem visā novada teritorijā. 

2018.gadā sabiedrības tika iesaistīta svarīgā lēmuma pieņemšanā par Beverīnas novada karogu. 

Beverīnas novada pašvaldības dome jau 2017.gada rudenī izsludināja konkursu par Beverīnas novada 

karoga idejas skicēm, kura mērķis bija izraudzīt idejas tā izstrādei. Konkursā varēja piedalīties ikviens, 

http://www.beverinasnovads.lv/
http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://www.instagram.lv/
http://www.eliesma.lv/
http://www.visit.valmiera.lv/
http://www.valmieraszinas.lv/
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bet konkursam tika iesniegti četri varianti. Rezultātā 26.04.2018. domes sēdē tika apstiprināts 

Beverīnas novada karoga idejas skices otrais variants “Sakta – novada simbols”, kam pamatā ir 

izmantota ģerboņa zilā un sudrabotā krāsa. 

16.2. Sabiedrības iesaiste pašvaldības jautājumu risināšanā un lēmumu 

pieņemšanā 

Veidojot Beverīnas novada pašvaldības komunikāciju ar iedzīvotājiem, par galveno uzdevumu 

tika izvirzīts informētas, līdzatbildīgas un līdzdarbīgas novada sabiedrības veidošana, kas aktīvi iesaistās 

lēmumu pieņemšanā, interesējas par notiekošo savā pagastā un  novadā, ir pozitīvi orientēta. Pašvaldības 

un sabiedrības sadarbībai ir liela nozīme novada attīstības virzības plānošanā. 2018.gada augustā tika 

uzsākta Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2024.gadam (turpmāk 

teksā – Attīstības programma) izstrāde. Saskaņā ar MK 25.08.2009. noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības 

līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”, Attīstības programmas izstrādē tika izveidotas 6 

sektorālās jeb nozaru un 3 teritoriālās (katrā pagastā) darba grupas. Darba grupās iesaistījās 46 dažādu 

nozaru, pašvaldības un sabiedrības pārstāvji. Katrā darba grupā tika izvērtēta Beverīnas novada kopējā, 

kā arī katra pagasta esošā situācija un sniegti priekšlikumi novada tālākai attīstībai. Darba grupu sniegto 

priekšlikumu rezultātā tika sagatavotas Beverīnas novada vidējā termiņa attīstības prioritātes un rīcību 

virzieni, kā arī gatavota SVID analīze. 

Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par novada attīstības virzieniem nākošajos sešos gados, laikā 

no oktobra līdz 2018.gada beigām norisinājās iedzīvotāju aptauja. Atbildes varēja sniegt kā papīra formā, 

tā arī anketu aizpildīt internetā. Aptaujas termiņš tika pagarināts un pašvaldība piesaistīja anketētājus, jo 

aktivitāte bija zema. Kopā aptaujā piedalījās 163 respondenti, no tiem tiešsaistē anketas aizpildīja 55. 

Aptaujā vienlīdz bija pārstāvēti visi pagasti, aktīvāki bija Trikātas iedzīvotāji, kuri aizpildīja 60 anketas, 

Kauguros anketas aizpildīja 52 un Brenguļos 51 respondents. Lielākā daļa respondentu bija vecumā no 

26 līdz 60 gadiem, kas sastādīja 65,6% no aptaujas dalībniekiem. Aktīva respondentu grupa (50 cilvēki) 

bija arī vecumā virs 60 gadiem. Visneaktīvākie bija jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem, kuri aptaujā 

piedalījās tikai 6. 

Aptaujas anketas tika izstrādātas arī novada uzņēmējiem un blakus esošajām pašvaldībām un 

sadarbības partneriem ārpus novada teritorijas. Aptaujā piedalījās 30 uzņēmēji un 48 kaimiņu pašvaldību 

un sadarbības partneru respondenti. Novada uzņēmēji bija no atšķirīgām nozarēm un teritoriāli bija 

pārstāvēti visi novada pagasti. 
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17. Darbs ar jaunatni 
Jaunatnes lietu speciālista darba mērķis ir veicināt pašvaldības jauniešu iniciatīvas, viņu līdzdalību 

lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, koordinēt un virzīt jauniešu dalību vietējā, valsts un 

starptautiska mēroga pasākumos, projektos un programmās jaunatnes jomā.  

2018. gadā tika organizēti 22 dažādi pasākumi, radošās darbnīcas un tikšanās Beverīnas 

jauniešiem. Iesaistot vidēji 12 dalībniekus katrā brīvprātīgajā darbā, astoņu Beverīnas novada pasākumu 

(“Baltā galdauta svētki”, “Laivu pārgājiens”, “Auto-Moto-Velo”, “Atvadas vasarai”, “Valsts svētki”, 

“Ziemassvētku koncerts”, “Brenguļu sporta centra 10 gadu jubileja”) oganizēšanas darbos iesaistījās 

vidēji desmit jaunieši. Gada nogalē seši novada jaunieši apmeklēja divas neformālās apmācības Siguldā 

un Limbažos par “Erasmus” projektu konkursiem.  

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāles rīkotajā projektā “Skolēnu nodarbinātības 

pasākuma īstenošanai” katram jaunietim bija iespēja strādāt divu nedēļu garu periodu. Beverīnas novada 

pašvaldība nodarbināja 61 jauniešus vecumā no 13 līdz 20 gadiem, kā arī 36 jauniešus vecumā no 15 

līdz 20 gadiem. 

2018. gadā Beverīnas novada pašvaldība iesaistījās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 

(JSPA) īstenotajā stratēģiskās partnerības pojektā “Europe Goes Local “Supporting Youth Work at the 

Municipal Level” (“Darba ar jaunatni kvalitātes celšana pašvaldībās”). Projekta ietvaros Beverīnas 

novada pašvaldība paaugstināja jaunatnes lietu speciālista kvalifikāciju un guva starptautisku pieredzes 

apmaiņu. Tāpat īstenoja praktiskas izmaiņas, lai pilnveidotu darba ar jaunatni sistēmu: no stratēģijas līdz 

ikdienas jauniešu pasākumu norisei visā novadā. Projekta ietvaros tika veikta jauniešu anketēšana, lai 

noskaidrotu vēlmes, idejas un vajadzības, kā arī organizēta fokusgrupa, kurā četrpadsmit dažādu jomu 

pārstāvji diskutēja par jaunatnes jomas nākotni novadā. Rezultātā tika pieņemts lēmums, ka turpmāk 

Beverīnas novadā tiks organizēts mobilais darbs ar jaunatni, iesaistot jauniešus jau no 10 gadu vecuma. 

  



57 

  
 

18. Kopsavilkums par Rīcības plāna izpildi 
 

Tabula nr. 18 – kopsavilkums par Rīcības plāna izpildi 

RV1.1 Uzņēmējdarbības veicināšana Plānā Izpilde 

U1.1.1: Nodrošināt uzņēmējdarbības konsultāciju 

pieejamību 
0 0 

U1.1.2. Jauniešu iesaiste uzņēmējdarbībā  0 0 

U1.1.3: Teritorijas mārketinga nodrošināšana 35 000 5384,5 

U1.1.4: Uzņēmējdarbības atbalsta nodrošināšana 0 0 

U1.1.5.Ar tūrismu saistītas uzņēmējdarbības attīstība 12 625 8809,45 

RV1.1 KOPĀ  14 193,95 

   

RV1.2. Kopdarbība ar novada uzņēmējiem un 

iedzīvotājiem 
  

U.1.2.1.Kopdarbības atbalsts  27000 8612,01 

U.1.2.2.Atjaunojamās enerģijas ražošana 0 0 

U.1.2.3. Inovatīvu produktu radīšana 0 0 

RV1.2 KOPĀ  8612,01 

   

RV2.1. Tehniskās infrastruktūras attīstība un 

labiekārtošana 
  

U2.1.1: Infrastruktūras attīstības sekmēšana 366 705 131 666,62 

U2.1.2: Ūdenssaimniecības attīstība 42 515 12 749,08 

U2.1.3. Satiksmes drošības un organizācijas uzlabošana 112 000 160 158,28 

+360588.49 

(ceļi) 

U2.1.4: Teritorijas labiekārtošana 124710 86 646,51 

U2.1.5. Velotūrisma attīstības veicināšana 0 0 

RV2.1 KOPĀ  748 768,25 

   

RV3.1. Izglītības kvalitātes un pieejamības 

nodrošināšana 
  

U3.1.1: Izglītības pakalpojumu kvalitātes uzlabošana 23 882 16 244,94 

U3.1.2: Izglītības iestāžu renovācija un 

energoefektivitātes paaugstināšana 
203 830 209 183,19 

U3.1.3: Interešu un profesionālās ievirzes izglītības 

pieejamība un attīstība 
0 0 
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RV3.1 KOPĀ  225 428,13 

   

RV4.1: Kultūrvides attīstība   

U4.1.1: Kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās 

infrastruktūras attīstība 
171 197 50 694,52 

U4.1.2: Kultūrvides saglabāšana un pilnveidošana 0 0 

RV4.1 KOPĀ  50 694,52 

   

RV5.1. Sociālās aprūpe pakalpoju sakārtošana   

U5.1.1: Sociālās aprūpes infrastruktūras un pakalpojumu 

attīstība 
23190 4552,89 

RV5.1 KOPĀ  4552,89 

   

RV5.2. Veselības aprūpes nodrošināšana   

U5.2.1: Veselības aprūpes infrastruktūras un 

pakalpojumu attīstība 
13262 9629,02 

U5.2.2. Iedzīvotāju informēšana par pieejamajiem 

pakalpojumiem 
0 0 

RV5.2 KOPĀ  9629,02 

   

RV5.3. Sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu 

attīstība 
  

U5.3.1: Sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstība 0 0 

U5.3.2: Izveidot un labiekārtot aktīvās atpūtas 

infrastruktūru 
0 0 

U5.3.3: Sacensību un sporta pasākumu organizēšana 0 0 

RV5.3 KOPĀ   

   

RV6.1.Pārvaldes, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu 

kapacitātes stiprināšana 
  

U6.1.1: Paaugstināt pārvaldes, pašvaldības iestāžu un 

uzņēmumu kapacitāti ilgtspējīgas attīstības 

nodrošināšanai 

0 9674,70 

U6.1.2: Uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti 0 0 

RV6.1 KOPĀ  9674,70 

   

RV7.1.Teritorijas vides sakārtošana    

U7.1.1 Ūdens tilpju apsaimniekošana  20680 19216,48 

+1500 
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U7.1.2: Atkritumu apsaimniekošana 0 0 

U7.1.3: Karjeru apsaimniekošana 0 0 

U7.1.4: Teritorijas apsaimniekošana un labiekārtošana 183 300 54 187,49 

RV7.1 KOPĀ  55 687,49 

 

Beverīnas novada pašvaldība 2018.gadā strādājusi atbilstoši savai spēkā esošajai Integrētās 

attīstības programmai, tāpēc Rīcību plāna izpilde 2018.gadam ataino līdzīgu Beverīnas novada 

pašvaldības attīstības virzienu, kāds tas bija 2017.gadā – investīcijas galvenokārt veiktas infrastruktūrā: 

tehniskajā infrastruktūrā – 748 768,25 EUR, kas ir aptuveni divas reizes vairāk, nekā 2017.gadā (399 

146,88 EUR). Tāpat kā 2017.gadā, arī 2018.gadā lielākie ieguldījumi veikti ceļu infrastruktūras 

sakārtošanā. Otra lielākā ieguldījumu pozīcija ir ieguldījumi Rīcības virzienā 3.1. “Izglītības kvalitātes 

un pieejamības nodrošināšana”, galvenokārt mācību iestāžu ēku pārbūvē un energoefektivitātes 

paaugstināšanā.  

Mazāk ieguldīts vides sakārtošanā, kultūrvides attīstīšanā un uzņēmējdarbības veicināšanā. Dažās 

pozīcijās, piemēram, U7.1.4 “Teritorijas apsaimniekošana un labiekārtošana” mazāks ieguldījumu 

apjoms veidojies Eiropas savienības atbalstīto projektu īstenošanas īpatnību dēļ – plānotajās izmaksās 

norādīta visa projekta summa, taču tā kā projekts attiecīgajā gadā nav pilnībā īstenots, izpildē uzrādīta 

tikai jau faktiski ieguldītā summa.  

Līdzīgi kā 2017.gadā, vismazāk ieguldīts sociālās aprūpes infrastruktūrā un pašvaldības iestāžu 

kapacitātes stiprināšanā, kopdarbības atbalstā. Saskaņā ar investīciju plāna informāciju, sporta un aktīvās 

atpūtas pakalpojumu attīstībā 2018.gadā ieguldījumi nav veikti. Taču vienlaikus jānorāda, ka pozīcijā 

U2.1.4. “Teritorijas labiekārtošana” ietverti arī līdzekļi, kas ieguldīti velotrases izbūvē Mūrmuižā un āra 

trenažieru uzstādīšanā Trikātā un Brenguļos, un kuri faktiski atbilst pozīcijai U5.3.2 “Izveidot un 

labiekārtot aktīvās atpūtas infrastruktūru”. 

Tāpat kā iepriekš, arī 2018.gadā ir vairāki uzdevumi, kuri pildīti bez atsevišķiem ieguldījumiem, 

piemēram, uzlabota pakalpojumu sniegšanas kvalitāte (U6.1.2), kā arī šajās jomās bijuši regulārie 

pašvaldības budžeta izdevumi, kas netiek iekļauti investīciju plānā, piemēram, dažādu pasākumu, tostarp 

sporta pasākumu īstenošanas izdevumi. 
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Jāatzīst, ka 2018.gadā bijuši arī daži neveiksmīgi ieguldījumi (izcelti ar sarkanu krāsu apkopojuma 

tabulā), un tieši – Mūrmuižas tirdzniecības paviljona tehniskā projekta sagatavošanas izmaksas – 

paviljona būvniecībai tika saņemts Eiropas Savienības finansējums “LEADER” programmas ietvaros, 

taču šie darbi netika veikti, jo iepirkuma rezultātā potenciālie darbu veicēji iesniedza piedāvājumus par 

summām, kas vairākas reizes pārsniedza gan programmas ietvaros piešķirto atbalstu, gan pašvaldības 

budžetā šim nolūkam ieplānotos līdzekļus, tādējādi no projekta īstenošanas nācās atteikties. Līdzīga 

situācija veidojusies ar laivu piestātnes izveidi Brenguļos – budžeta līdzekļi izlietoti tehniskā projekta 

izstrādei ar nolūku piesaistīt projektu konkursu ietvaros pieejamo atbalstu, taču šāda projekta īstenošanai 

nav bijušas piemērotas projektu programmas. 

Izvērtējot 2017.gada Rīcību plāna izpildi, tika konstatētas trīs problēmas, kas daļēji apgrūtina 

Rīcību plāna un investīciju plāna izvērtēšanu: nepietiekama uzskaite, lai nodrošinātu iespēju vēlāk viegli 

konstatēt rezultatīvo rādītāju sasniegšanu atbilstoši Rīcību plānam; trūkst vadlīnijas par to, kas būtu vai 

nebūtu uzskatāms par investīciju rīcību plāna un investīciju plāna izpratnē un nepilnīga sasaiste starp 

pašvaldības budžeta pozīcijām, investīciju plānu un Rīcību plāna uzdevumiem, kas rada grūtības izpildes 

salīdzināšanas procesā.  

Izskatot 2018.gada Rīcību plāna izpildi, jāsecina, ka iepriekš konstatētās problēmas novērstas 

daļēji – ir uzlabojusies rezultatīvo rādītāju uzskaite, tiek ievērota zināma konsekvence ieguldījumu 

uzrādīšanā pa pozīcijām, tomēr vēl joprojām ir pozīcijas, kur pašvaldības budžeta pozīcijas neatbilst 

Rīcību plāna uzdevumiem, un būtu nepieciešams noteikt konkrētu sasaistes kārtību.  

Tā kā 2018.gadā uzsākta Beverīnas novada pašvaldības Integrētās attīstības programmas izstrāde, 

tad tajā attiecīgi tiks ietverts arī jauns Rīcību plāns, kura izstrādē tiek ņemti vērā arī šī izvērtējuma 

konstatējumi. 
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19. Beverīnas novada pašvaldības projektu vadības speciālista darbs 

2018. gadā 
Projektu vadības speciālista pienākumos ietilpst projektu pieteikumu sagatavošana iesniegšanai 

dažādos projektu konkursos, pašvaldības organizēto konkursu “Veidojam vidi ap mums Beverīnas 

novadā” un “Atbalsts uzņēmējdarbībai Beverīnas novadā” dokumentācijas izstrāde, kārtošana un 

konkursu organizēšana, publicitātes nodrošināšana, kā arī darbs ar novada attīstības dokumentiem 

(Integrētajā attīstības programmā ietvertā Rīcību plāna un investīciju plāna izpildes izvērtējums). Tika 

nodrošināta jau īstenoto projektu pēcuzraudzība, iesniedzot nepieciešamās atskaites un dokumentāciju. 

Projektu vadības speciālists organizē un koordinē skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu 

Beverīnas novada pašvaldībā. 2018.gada vasarā pašvaldībā tika nodarbināts kopā 61 skolēns – 25 skolēni 

vecumā no 13 līdz 14 gadiem un 36 skolēni vecumā no 15 līdz 19 gadiem, par kuriem tika iesniegts 

pieteikums un saņemts atbalsts Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā aktīvās nodarbinātības 

pasākumā “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, 

speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. 

19.1. Beverīnas novada pašvaldības dalība projektu konkursos 2018.gadā 

Par dalību projektu konkursos tiek lemts, pamatojoties uz spēkā esošo novada Attīstības 

programmu un Investīciju plānu. 

Tabula nr. 19 – Beverīnas novada pašvaldības dalība projektu konkursos, 2018.gads 

Projekta nosaukums, īss apraksts, atbalsta programma Statuss 

“Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” 

Projekta finansējums ir 39 766 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 

nav nepieciešams. 

Projekta mērķis ir veicināt novada iedzīvotāju veselības paradumu 

maiņu, palielinot izpratni par veselīga dzīvesveida un personiskās 

veselības nozīmi. Projekta ietvaros plānotas dažādas izglītojošas un 

arī praktiskas veselības veicināšanas un slimību profilakses 

aktivitātes. 

/Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. 

specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības 

veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, 

nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 

iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākums “Pasākumi vietējās sabiedrības 

Īstenošanā. 

Projekts norisinās no 2017.gada 

jūlija līdz 2019. gada 

decembrim. 
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veselības veicināšanai un slimību profilaksei” (Eiropas Sociālā 

fonda finansējums)/ 

“Ielu tirdzniecības paviljona un laukuma iekārtošana 

Mūrmuižas ciemā” 

Projekta mērķis ir uzlabot Mūrmuižas ciema centra vides kvalitāti, 

izveidojot amatniekiem un mājražotājiem labiekārtotu tirdzniecības 

vietu ciema centra laukumā. 

Sākotnēji kopējais projekta finansējums tika lēsts 35 000 EUR 

apmērā, pašvaldībai nodrošinot nepieciešamo līdzfinansējumu, taču 

pēc būvniecības iepirkuma konstatēts, ka pat vislētākais iesniegtais 

piedāvājums vairākkārtīgi pārsniedz plānoto pieejamo finansējumu, 

tāpēc pieņemts lēmums atteikties no projekta īstenošanas. 

/ELFLA atklāts projektu iesniegumu konkurss Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts 

LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākumā 19.2 “Darbības 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas”/ 

Atbalstīts, pašvaldība atteikusies 

no piešķirtā finansējuma 

(24.01.2019.) 

“Beverīnas novada ceļu posmu Stantes-Zīles un Ķiguļu ceļš, 

Amsiņi-Ķīši un Jēņu ceļš pārbūve” 

Kopējais projekta finansējums ir 357 990 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums 10%. 

Projekta mērķis ir uzlabot pašvaldības grants ceļu kvalitāti, veicot 

ceļu posmu pārbūvi vietās, kur tam ir būtiska ietekme uz 

lauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstību novadā. 

/ELFLA atklāts projektu iesniegumu konkurss Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumā 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”/ 

Īstenots 

“Zivju resursu aizsardzība Trikātas ezerā, Baznīcas ezerā, 

Pannas ezerā, Dutkas ezerā un Abuls upē” 

Kopējais projekta finansējums ir 13999,30 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums 10%. 

Projekta mērķis ir uzlabot uzraudzības efektivitāti Trikātas ezerā, 

Baznīcas ezerā, Pannas ezerā, Dutkas ezerā un Abulas upē. Projekta 

ietvaros tika iegādātas novērošanas kameras, motors jau iepriekšējā 

gadā iegādātajai laivai, binokļi, eholote un kvadracikls. 

/Valsts atbalsts zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda/ 

Īstenots 
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“Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Beverīnas 

novada Trikātas un Mācītājmuižas ezeriem un 

apsaimniekošanas plāna izstrāde Beverīnas novada teritorijā 

ietilpstošajam Abuls upes posmam”. 

Kopējais projekta finansējums ir 5217,18 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums 10%. 

/Valsts atbalsts zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda/ 

Īstenots 

“Meliorācijas sistēmas atjaunošana nekustamajā īpašumā 

“Rušas”” 

Kopējais projekta finansējums ir EUR 62 870, pašvaldības 

līdzfinansējums 10%. 

Projekta ietvaros atjaunoti grāvji 2,98 km garumā, izbūvētas 

caurtekas un sedimentācijas baseins. Projekta darbi pabeigti, tiek 

veikta dokumentācijas sakārtošana maksājuma pieprasījuma 

iesniegšanai. 

/ELFLA atklāts projektu iesniegumu konkurss Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumā “Investīcijas 

materiālajos aktīvos”/ 

Īstenošanā 

“Veloparka trases izveidošana Beverīnas novadā”, Mūrmuižā 

Projekta kopējās izmaksas ir 53 890 EUR, no tām 27 000 EUR ir 

ELFLA finansējums. 

Projekta mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu un dažādot aktīvās 

atpūtas iespējas Beverīnas novada iedzīvotājiem, izbūvējot visām 

vecuma grupām pieejamu, dažādi izmantojamu, interesantu un 

inovatīvu infrastruktūras objektu – asfalta seguma veloparku. 

/ELFLA atklāts projektu iesniegumu konkurss Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts 

LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākumā 19.2 “Darbības 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas”/ 

Īstenots 

“Trikātas ezers – mūsu kopīgā rūpe” 

Projekta kopējais finansējums ir 50 797 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums 31%. 

Projekta mērķis ir novērst esošo un potenciālo vides apdraudējumu 

Trikātas ezerā un izglītot vietējo sabiedrību par darbībām, ko ikviens 

var veikt, lai uzturētu tīras ūdenstilpes, kā arī par šo ūdenstilpju 

Īstenošanā 
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nozīmi kopējā ekosistēmā – projekta ietvaros tiks izbūvētas 

attīrīšanas iekārtas “Lazdukalnu” mājai, atjaunota Trikātas 

pamatskolas attīrīšanas iekārtu pareiza darbība, likvidēts ezerā 

esošais pamatskolas siltumsūkņa kontūrs, organizēti vairāki 

sabiedrības iesaistes pasākumi. 

/LVAFA Projektu vadlīnijas “Dabas un bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšana un aizsardzība” aktivitātes “Praktiskās vietējās vides 

iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku 

novēršanai” projektu konkurss/ 

“Beverīnas novada ceļu posmu Jēņu ceļš un Ķiguļu ceļš 

pārbūves II daļa” 

Projekta kopējais finansējums ir 220 351 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums 10%. 

Projekta mērķis ir uzlabot kopējo pašvaldības grants ceļu tīkla 

kvalitāti, turpinot veikt ceļu posmu pārbūvi vietās, kur tam ir 

būtiska ietekme uz lauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstību 

novadā. 

/ELFLA atklāts projektu iesniegumu konkurss Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumā 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”/ 

Īstenošanā 

“Zaļā pasaulē zaļa Latvija, zaļā Latvijā zaļa Trikāta” 

Projekta kopējais finansējums ir 9276 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums nav nepieciešams. 

Projekta mērķis ir sekmēt Beverīnas novada skolu skolēnu izpratni 

par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem un par cilvēku rīcības 

ietekmi uz kopējiem pasaules procesiem, darbojoties vispirms 

vistuvākajā apkārtējā vidē. 

Projekta ietvaros notiek apmācības pedagogiem, radošas nodarbības 

skolēniem un viņu ģimenēm. 

/Globālās izglītības tīkla Eiropā Globālās izglītības palielināšanas 

un inovāciju programmas finanšu instruments/ 

Īstenošanā 

“Place Branding for Rural Development” (Teritorijas 

zīmološana lauku attīstībai), īsteno biedrība “Abulas lauku 

partnerība” sadarbībā ar biedrību “Lauku partnerība Ziemeļgauja”, 

LAG Ravakka (Somija) un LAG Duo Dalalvarna (Zviedrija). 

Beverīnas novada pašvaldība ir iesaistīta šajā projektā kā projekta 

īstenošanas teritorijas pārvaldnieks. Projekta ietvaros notiek 

Īstenošanā 
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apmācības, pieredzes apmaiņas braucieni kā arī tiek izstrādāta 

vizuālā identitāte Smiltenes un Beverīnas novadiem. 

Projekta kopējā summa ir 101 830 EUR, Beverīnas novada 

pašvaldības līdzfinansējums ir 1160,81 EUR. 

/ELFLA 19.3 apakšpasākums ”Starpteritoriālā un starptautiskā 

sadarbība”/ 

“Meliorācijas sistēmu atjaunošana Beverīnas novadā” 

Projekta kopējais finansējums ir 182 241 EUR, neattiecināmās 

izmaksas ir 4850 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 10%. 

Projekta ietvaros tiks atjaunotas koplietošanas meliorācijas sistēmas 

11,72 km garumā Trikātas, Brenguļu un Kauguru pagastos. 

/ELFLA atklāts projektu iesniegumu konkurss Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumā 

“Investīcijas materiālajos aktīvos”/ 

Apstiprināts (04.03.2019.) 

 

19.2. Pašvaldības organizētie projektu konkursi 

2018.gadā konkursam “Veidojam vidi ap mums Beverīnas novadā” tika iesniegti 12 projektu 

pieteikumi, no tiem 10 apstiprināja un 2 noraidīja. Projektu īstenošana pa pagastiem iedalījās šādi: 7 

Trikātas pagastā, 2 Brenguļu pagastā un 1 Kauguru pagastā. Par 2018.gada labāko projektu, kurš tika 

virzīts reģionālā un nacionālā līmeņa vērtēšanai apvienībā “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” atzīts 

nereģistrētās iedzīvotāju grupas – Trikātas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupiņas vecāku projekts 

“Montesori materiālu iegāde un izgatavošana”. Nacionālā konkursa “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 

vērtēšanā (16.03.2019.) šis projekts ieguva 3.vietu Vidzemes reģionā. Jāatzīmē, ka nacionāla līmeņa 

atzinību un godalgotas vietas Beverīnas novada iedzīvotāju īstenotie projekti saņem jau trešo gadu pēc 

kārtas. 

2018.gadā konkursā “Atbalsts uzņēmējdarbībai Beverīnas novadā” tika saņemti četri projektu 

pieteikumi, no kuriem atbalstīti tika trīs pieteikumi, taču divi īstenotāji savu dalību atsauca, tādējādi 

atbalstu 2018.gadā ir saņēmis viens projekts. Atbalsta apmērs ir 1600 EUR un tas piešķirts projekta 

“Gastronomiskais tūrisms – Tālivalža mielasts” īstenošanai. 
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20. Būvniecība 
Beverīnas novada pašvaldība 2018.gadā atkārtoti deleģēja Kocēnu novada pašvaldībai nodrošināt 

administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskuma uzraudzību un veikt būvvaldes funkcijas 

Beverīnas novada administratīvajā teritorijā. 

Būvvaldes darbinieki aizvadītajā gadā apmeklēja seminārus par Būvniecības likumu un aktuālajām 

problēmām būvniecības jomā un Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) ieviešanu, jaunajām 

izmaiņām būvniecības procesu regulējošo normatīvo dokumentāciju un būvniecības kontroles sistēmu. 

Aizvadītā gada laikā aktīvi risināti strīdi starp nekustamo īpašumu īpašniekiem Beverīnas novada 

teritorijā, stiprināta sadarbība ar Būvniecības valsts kontroles biroju (BVKB) un veikti visi 

nepieciešamie sagatavošanās darbi, lai ar 2019.gada janvāri veiksmīgi uzsāktu BIS lietošanu. 

2018.gadā Būvvalde aktīvi veikusi metodoloģisko darbu, iedzīvotāju iepazīstināšana un 

konsultēšana, par būvniecības procesa regulējošo normatīvo aktu darbību. Aizvadītajā atskaites periodā  

Kocēnu novada Būvvaldē Beverīnas novada administratīvajā teritorijā tika apstiprināti 140 procesuālie 

lēmumi iesāktajās būvniecības ieceres lietās, izsniegtas 50 būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtas 37 būves 

(no tām 6 – jaunbūves, dzīvojamās mājas, dārza mājas un 1 saimniecības ēka), būvniecībai vienkāršotā 

kārtībā izsniegtas 8 apliecinājuma kartes, 6 paskaidrojuma raksti. Veiktas 115 pārbaudes un sastādīti 

atzinumi par nekustamā īpašuma apsekošanu. 

Visa aizvadītā atskaites perioda laikā apmeklētājiem sniegtas konsultācijas būvniecības 

jautājumos, izskatītas sūdzības un strīda jautājumi un jautājumi par patvaļīgu būvniecību. 
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21. Valsts kontroles revīzijas atzinumi 
Pašvaldība ir strādājusi pie Valsts kontroles ieteikumu ieviešanas revīzijas lietā Nr.2.4.1.-48/2015. 

Pilnveidota pašvaldības mājaslapa, kurā izveidota atsevišķa sadaļa – Pakalpojumi, ar skaidrojumiem un 

pieejamām veidlapām. Katram darbiniekam tika veikta darba laika un darba izpildes uzskaite. Valsts 

kontroles ieteikumi ņemti vērā pie Attīstības programmas Investīcijas plāna izstrādes. Izstrādāti 

noteikumi par kārtību, kādā tiek organizēta nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņa.  
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22. Neatkarīgu revidentu ziņojums 
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