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1. Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas uzruna 
 

Beverīnas  novada pašvaldība ir atvasināta publiska persona, kas pašvaldības iedzīvotāju 

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

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

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

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

par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu atbilstīgu izlietojumu. 

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

pašvaldībām” un „Beverīnas novada pašvaldības domes nolikumu”. 

Pamatojoties uz 2008.gada 18.decembrī pieņemto Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likumu, ar 2009.gada 1.jūliju tika izveidots Beverīnas novads, kurā ietilpst Brenguļu, Kauguru un 

Trikātas pagasti. Novada administratīvais centrs noteikts Mūrmuižā. 

Pašvaldības Domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu 

nodrošina pašvaldības centrālā administrācija.  

Domes pakļautībā izveidotas sekojošas iestādes: 

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

pamatskola un PII „Pasaciņa”; 

 Beverīnas novada pašvaldības policija; 

 Beverīnas novada dzimtsarakstu nodaļa; 

 Beverīnas novada bāriņtiesa; 

 Beverīnas novada pašvaldības sociālais dienests. 

Būvniecības pārzināšanas un kontroles funkcijas pašvaldības dome  deleģējusi Kocēnu novada 

pašvaldības Būvvaldei. Pedagoģisko darbinieku tālākizglītības un izglītības metodiskā darba 

organizēšanas funkcija deleģēta Kocēnu novada pašvaldības Izglītības pārvaldei. 

Pašvaldības sniegto pakalpojumu klāsts katrā no novada pagastiem būtiski neatšķiras. Iedzīvotājiem 

ir pieejami visi svarīgākie pakalpojumi iespējami tuvāk savai dzīves vietai. 

Beverīnas  novada pašvaldības 2014.gada pārskats netiek konsolidēts bet apvieno visu iestāžu un 

struktūrvienību budžetus vienā veselā. Tas informē par sasniegtajiem rezultātiem pašvaldības 

ekonomiskajā un sociālajā attīstībā, kā arī sniedz vispusīgu informāciju par īstenotajiem budžeta un 

finanšu politikas pasākumiem, budžeta līdzekļu izlietojumu pašvaldības funkciju izpildei. 

 

Beverīnas novada pašvaldības domes darbs 2014.gadā 

 

2014.gadā notikušas 16 domes sēdes, t.sk. 4 ārkārtas sēdes, no tām 8 izbraukuma sēdes – 4 

Brenguļu pagastā un  4 Trikātas pagastā. 

6 domes sēdēs piedalījušies visi deputāti,5 sēdēs nav piedalījies 1 deputāts, 3 sēdēs nav piedalījušies 

2 deputāti, 1 sēdē nav piedalījušies 3 deputāti un  1 sēdē nav piedalījušies 4 deputāti. 

Sēdēs izskatīti 196 darba kārtības jautājumi, kopā pieņemti 223 lēmumi, no tiem izdoti 10 saistošie 

noteikumi, 2 gadījumos lēmumi nav pieņemti, jo par lēmuma projektu ir nobalsojusi mazāk nekā 

puse no klātesošiem deputātiem. Vienbalsīgi pieņemti 205 lēmumi: 

- „pret”  balsojuši 1 deputāts 6 gadījumos, 2 deputāti vienā gadījumā, 3 deputāti vienā 

gadījumā, 4 deputāti vienā gadījumā, 

- balsojumā „atturējušies” 1 deputāts 8 gadījumos, 2 deputāti vienā gadījumā. 

Kopā notikušas 13 komiteju sēdes, no tām: 

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

sēdes – 7; 

- Finanšu un attīstības komitejas sēdes - 4; 

- Sociālo, izglītības un sporta jautājumu komitejas sēdes- 2. 

 

Galvenie notikumi, kas ietekmējuši pašvaldības darbību pārskata gadā 
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          2014.gads  bija pirmais budžeta gads jaunā valūtā – euro un bija sarežģīti orientēties 

salīdzinot ieņēmumus un izdevumus ar iepriekšējiem gadiem. Kopumā pārskata gads bija 

veiksmīgs. Ir izpildījies plānotais budžets. Pamatbudžeta ieņēmumi pieauguši par 93 934 EUR 

salīdzinot ar  plānoto. Tas galvenokārt uz nodokļu (IIN un NĪN) pārpildes rēķina. Arī ieņēmumi par 

sniegtajiem izglītības pakalpojumiem citām pašvaldībām palielinājušies par 12 658 EUR. Taču 

ieņēmumi no pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem iekasēti par 14 214 EUR mazāk, kā 

plānots. Kopumā, sākot jauno gadu, iedzīvotāji un uzņēmēji  pašvaldībai  ir palikuši parādā 145 686 

EUR – tie ir gan nesamaksātie komunālie pakalpojumi, nodokļu parādi, neapmaksātie ēdināšanas 

pakalpojumi, gan pašvaldības ieguldītā nauda, par kuras atmaksu ir noslēgti termiņlīgumi par 

nekustamo īpašumu iegādi un rekonstrukciju. Izdevumi 2014.gadā salīdzinot ar plānotajiem ir 

mazāki par 374 337 EUR un par 64 291 EUR mazāki par ieņēmumiem. Tas nozīmē, ka neesam 

tērējuši iepriekšējā gada atlikumu un, pat vēl vairāk, atlikums uz nākošo gadu ir pieaudzis līdz 506 

343 EUR. Ir padarīti vairāki nozīmīgi darbi – 285 442 EUR vērtībā, kā rezultātā ir uzlabojusies 

infrastruktūra un dzīves kvalitāte. Pretrunīgi vērtēta ir gandrīz 23 909 EUR izmaksātā kompensācija 

Deputāta statusa likuma 15.
1
panta kārtībā bijušajam pašvaldības vadītājam. Pašvaldība ir ieguldījusi 

5000 EUR Kauguru krājaizdevu sabiedrībā pamatkapitāla palielināšanai, lai iedzīvotājiem un 

novada uzņēmējiem būtu iespēja saņemt aizdevumus ar nelieliem procentiem. Šis ir jau otrais 

lielākais ieguldījums sabiedrības pamatkapitālā.  

 Tā kā pārskata gadā 2007.-2013.gadu plānošanas periods jau beidzies un jaunais 2014.-2020. vēl  

nav sācies, tad ES struktūrfondu finanšu līdzekļi piesaistīti tikai vienam projektam „Interneta 

pieejas punktu attīstība Beverīnas novadā” ar kopējo finansējumu 17 695 EUR, no kuriem šajā gadā 

apgūti 7 265 EUR. 

Speciālā budžeta ieņēmumi salīdzinot ar plānoto izpildījušies tikai par 82,3%. Daudz mazāk kā 

iepriekšējos gados saņems DRN. Izdevumi sastādīja tikai 34,6% no plānotā. Tas saistīts ar to, ka 

pašvaldībai speciālajā budžetā tika uzkrāti finanšu līdzekļi, kas paredzēti autoceļu sakārtošanai, lai 

varētu veikt apjomīgākus ceļu uzturēšanas darbus, kā arī Trikātas komunālā saimniecība no sava 

plānotā  budžeta neizlietoja gandrīz neko (5%), jo nebija iespējas piesaistīt finansējumu Trikātas 

ciema komunālās saimniecības infrastruktūras sakārtošanai. 

 

Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību nākotnē 

 

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

process par robežu grozīšanu starp Beverīnas novada un Valmieras pilsētas pašvaldībām 

infrastruktūras izveidošanai uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai, kā rezultātā veidosies ciešāka 

sadarbība svarīgu pašvaldību funkciju kopējas izpildes nodrošināšanā. 

Beverīnas novada pašvaldības darbību negatīvi varētu ietekmēt iedzīvotāju un uzņēmēju parādi par 

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

145 tūkstošus euro. 

Dzimstība novadā ir mazliet uzlabojusies, tomēr nākotnē tas var atsaukties uz bērnu skaitu novada 

izglītības iestādēs, kas būtiski ietekmē izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izmaksas. Lai 

izglītības pakalpojumus nodrošinātu pēc iespējas tuvāk izglītojamo dzīves vietai un veiksmīgi 

realizētu izglītības programmas izglītības iestādēs, pašvaldība turpina daļēji finansēt pedagogu 

darba algu samaksu no pašvaldības budžeta līdzekļiem.   

ES struktūrfondu 2014.-2020. gada programmās maziem novadiem šis ES plānošanas periods 

saistās pārsvarā tikai ar  Lauku attīstības programmas finansējumu, kas paredzēts vienīgi 

uzņēmējdarbībai nozīmīgu ceļu remontam, aptuveni 540 tūkst. EUR apjomā. Tas nozīmē, ka 

nākotnē jābalstās galvenokārt uz pašu finanšu resursiem. 

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

nākotnē var radīt problēmas attīstības projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai. 

Negatīvi  pašvaldības darbību ietekmē nepietiekamā saņemtā autoceļu dotācija no valsts budžeta, jo 

neskatoties uz līdzekļu uzkrājumu, nepietiek naudas nozīmīgākiem remontdarbiem. 

Energoresursu cenu svārstības būtiski ietekmē pašvaldības spēju nākotnē prognozēt izdevumus un 

nodrošināt komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu. 
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Noteicošā loma investīciju projektu realizācijā un infrastruktūras attīstībā Beverīnas novada 

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

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

piesaistei. 

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

valsts budžeta. 

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

degvielas u.c.) sadārdzinājums, PFI jaunais modelis un pedagogu atalgojuma sistēmas projekts, kas 

var ievērojami izmainīt finansējuma apjomu un palielināt pašvaldības funkciju veikšanai 

nepieciešamās izmaksas, kas novedīs pie nepieciešamības pārskatīt iestāžu un struktūrvienību 

darbību.  

Pašvaldība savā darbībā ir pakļauta arī tādam finanšu riskam, kā iedzīvotāju parādi pašvaldībai par 

sniegtajiem pakalpojumiem. 

   

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                              Cilda Purgale 
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2. Beverīnas novada pašvaldības pamatinformācija 

 
Beverīnas novads nes leģendas vārdu. Šī leģenda apvieno trīs Vidzemes pagastus – Brenguļu, 

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

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

mūsu zemes Grāls. 

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

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

integrēto pārvaldību: 

 Bagāts, sakopts novads bez sociālo pabalstu saņēmējiem; 

 Latvijas mēroga nacionālo un lokālpatriotisma centrs – Beverīna 

 Vairāk iedzīvotāju – bērniem bagātas ģimenes; 

 Profesionāla pārvaldība ar augstu sabiedrības uzticību; 

 Pērļu zveja Abulā. 

avots: Beverīnas novada integrētā attīstības programma 

 

2.1. Beverīnas novada pašvaldības vispārējais raksturojums 

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

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

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

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

 

2.1.1.  Ziņas par pašvaldību uz 01.01.2015. 

tabula Nr.2.1.1. 

Pašvaldības nosaukums Beverīnas novada pašvaldība 

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

novads, LV - 4224 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009115285 

Finanšu gads 01.01.2014.-31.12.2014. 

Beverīnas novada dome 9 deputāti 

Beverīnas novada domes priekšsēdētāja Cilda Purgale 

Priekšsēdētāja vietnieks Sergejs Melngāršs 

Izpilddirektors Aivars Miruškins 

Galvenā grāmatvede Irīda Ivule 

Teritorijas lielums 301.7 km
2
 

Iedzīvotāju skaits (28.01.2015.) 3373 

 

2.1.2. Teritoriālais sadalījums 

 

Beverīnas novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums: 

 Beverīnas novada Brenguļu pagasts, 

 Beverīnas novada Kauguru pagasts, 

 Beverīnas novada Trikātas pagasts. 

Novada kopējā platība saskaņā ar 2014. gada zemes kadastra datiem, ir 30165,6 ha jeb 301,7 

kvadrātkilometri (pēc valsts statistikas informācijas – 302 km
2)

.  

 



Beverīnas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2014.gadu 

 6 

Beverīnas novada platība sadalījumā pa pagastiem 

                 tabula Nr.2.1.2. 

Teritoriālās vienības Platība ha 

Brenguļu pagasts 9955 

Kauguru pagasts 8895 

Trikātas pagasts 11316 

Kopā: 30166 

 

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

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

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

 

Beverīnas novada atrašanās vieta Latvijā 

attēls Nr.2.1.1. 

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

 

 

2.1.3. Transports 

 

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

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

Apmierinoša nokļūšana Valmieras pilsētā, kur strādā vai apmeklē izglītības iestādes liela daļa 

iedzīvotāju, pa asfaltētiem ceļiem ir iespējama vien Kauguru pagasta un Brenguļu iedzīvotājiem.  

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

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

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

sliktā ceļu stāvokļa dēļ. Uz Trikātu asfaltēts ceļš ved tikai caur Strenčiem, kas ir ļoti liels līkums – 

apmēram 50 km garumā, braucot cauri Valmierai.  

 

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

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

beigās un savulaik bija ļoti nozīmīga visu novada pagastu attīstībā. 

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

sarucis. 

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

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

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

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

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

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

maršrutā abos virzienos kursē 14 reisi. 

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

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

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

katru dienu kursē 4 reisi. 

 

 

2.1.4.  Iedzīvotāji 

 

Uz 2015.gada sākumu Beverīnas novadā deklarēti 3373 iedzīvotāji. No tiem: 

 Brenguļu pagastā – 905 

 Kauguru pagastā –  1498 

 Trikātas pagastā – 970 

 

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

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

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

Līči, Kauguri, Kaugurmuiža ar 80 – 120 iedzīvotājiem. 3 lielākajās apdzīvotajās vietās – Mūrmuižā, 

Kauguros un Līčos dzīvo puse no pagasta iedzīvotājiem; Mūrmuižā – apmēram trešā daļa pagasta 

iedzīvotāju. 

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

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

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

noteikts ar teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam. 

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

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

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

mājokļi ar atbilstošām tehniskajām infrastruktūrām. 

 

Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra novadā uz 2015. gada sākumu 

tabula Nr.2.1.4. 

Pagasts Kauguru 

pagasts 

Brenguļu 

pagasts 

Trikātas pagasts 

Līdz darbspējas vecumam 

Sievietes/vīrieši 

 

110/112 

 

45/72 
73/69 

Darbspējas vecumā sievietes/vīrieši 438/556 271/299 288/323 

Pēc darbspējas vecuma 

sievietes/vīrieši 
175/107 132/86 140/77 
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2.2. Beverīnas novada pašvaldības dome 

 
2.2.1.  Domes sastāvs 

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

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

apstiprinātais Beverīnas novada pašvaldības nolikums. 

 

No 2013. gada 19. jūnija Beverīnas novada tika apstiprināta jaunā dome, kuras sastāvā ietilpst 9 

deputāti: 

tabula Nr.2.2.1. 

Cilda Purgale Beverīnas novada domes priekšsēdētāja 

Sergejs Melngāršs Beverīnas novada domes priekšsēdētājas vietnieks 

Māris Zvirbulis Deputāts 

Sandris Brālēns Deputāts 

Inguna Kondratjeva Deputāte 

Mārtiņš Ābele Deputāts 

Uldis Podnieks Deputāts 

Iveta Rambola Deputāte 

Romāns Vaščenko Deputāts 

 

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

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

Nepieciešamības gadījumā tiek sasauktas ārkārtas domes sēdes. 

 

2014.gadā notikušas: 

 

16 domes sēdes, t.sk. 4 ārkārtas sēdes, 

 no tām 8 izbraukuma sēdes – 4 Brenguļu pagastā, 4 Trikātas pagastā. 

 

Sēžu apmeklētība: 

 

6 domes sēdēs piedalījušies visi deputāti, 

5 sēdēs nav piedalījies 1 deputāts,  

3 sēdēs nav piedalījušies 2 deputāti,  

1 sēdē nav piedalījušies 3 deputāti,  

1 sēdē nav piedalījušies 4 deputāti. 

 

Pieņemtie lēmumi: 

 

Sēdēs izskatīti 196 darba kārtības jautājumi, 

Kopā pieņemti 223 lēmumi, 

Pieņemti 10 saistošie noteikumi, 

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

klātesošiem deputātiem, 

Vienbalsīgi pieņemti 205 lēmumi, 

„pret” balsojuši 1 deputāts 6 gadījumos, 2 deputāti vienā gadījumā, 3 deputāti vienā gadījumā, 4 

deputāti vienā gadījumā, 

Balsojumā „atturējušies” 1 deputāts 8 gadījumos, 2 deputāti vienā gadījumā. 

 

2014.gadā pieņemti 10 saistošie noteikumi: 
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Nr.1/2014 “Grozījumi 2009.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr.21 “Par sociālo palīdzību 

Beverīnas novadā””; 

Nr.2/2014 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2014.gada budžetu”; 

Nr.3/2014 “Grozījumi 2014.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 “Par Beverīnas 

novada pašvaldības 2014.gada budžetu””; 

Nr.4/2014 “Grozījumi 2014.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 “Par Beverīnas 

novada pašvaldības 2014.gada budžetu””; 

Nr.5/2014 “Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) un pašvaldībai 

piekritīgo vai piederošo zemi, uz kuras šī māja atrodas, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem”; 

Nr.6/2014 “Grozījumi 2012.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2012 „Beverīnas novada 

pašvaldības nolikums””; 

Nr.7/2014 “Grozījumi 2014.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014  “Par Beverīnas 

novada pašvaldības 2014.gada budžetu””; 

Nr.8/2014 “Grozījumi 2014.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 “Par Beverīnas 

novada pašvaldības 2014.gada budžetu””; 

Nr.9/2014 “Grozījumi 2010.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.13 “Par maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusa noteikšanu Beverīnas novadā””; 

Nr.10/2014 “Grozījumi 2014.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 “Par Beverīnas 

novada pašvaldības 2014.gada budžetu”. 

 

2.2.2.  Komitejas un komisijas  

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

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

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

Vaščenko; 

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

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

 

2014. gadā ir notikušas 13 komiteju sēdes, no tām: 

 

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

– 7; 

Finanšu un attīstības komitejas sēdes - 4; 

Sociālo, izglītības un sporta jautājumu komitejas sēdes- 2. 

 

Kopumā sēdēs izskatīti 129 jautājumi. 

 

Atsevišķu pašvaldības funkciju veikšanai un pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai 

izveidotas un darbojas vairākas komisijas:  

vēlēšanu komisija 

administratīvā komisija 

iepirkumu komisija 

ārkārtas situāciju komisija 

nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles komisija 

dzīvokļu jautājumu risināšanas komisija 

zemes lietu komisija 
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Iepirkumu komisijas veiktie iepirkumi un noslēgtie līgumi 2014.gadā 

 

Beverīnas novada pašvaldības iepirkumu komisija 2014.gadā visus iepirkumus ir veikusi saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību. Un tie ir: 

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

identifikācijas numurs BNP 2014/07 M.I. „Brenguļu sākumskolas jumta atjaunošana”, līguma 

summa bez PVN 54802.71 EUR. 

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

identifikācijas numurs BNP 2015/01 „Degvielas iegāde Beverīnas novada pašvaldības 

vajadzībām”, līguma summa bez PVN 27 835.70 EUR) 

3) Desmit piegāžu iepirkumi:   

 identifikācijas numurs BNP 2014/04 M.I. „Pārtikas produktu piegāde Beverīnas novada 

izglītības iestādēm”. Noslēgti 7 piegāžu līgumi: AS „Tukuma piens”, SIA „Rēzeknes gaļas 

kombināts”,  AS „Premia FFL”, SIA „Kabuleti fruit”, SIA „Ažiņa komercfirma ”Markets”, 

SIA „Liepkalni”, SIA „Lietas MD” kopējā summa par kuru noslēgti līgumi bez PVN 

48 731.50 EUR 

 identifikācijas numurs BNP2014/02 M.I. „Jauna mikroautobusa iegāde finanšu līzingā 

Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām”. Noslēgts līgums ar  SIA „Alkom –Trans” par 

summu 47 483.34 EUR. 

 identifikācijas numurs BNP2014/01 M.I. „Kurināmā iegāde Beverīnas novada pašvaldības 

vajadzībām 2014. gadam”. Noslēgts līgums ar  ZS „Mazputniņi” par summu 29911.20 EUR. 

 identifikācijas numurs BNP2014/08 M.I. „Kurināmā iegāde Beverīnas novada pašvaldības 

vajadzībām 2015. gadam”. Noslēgts līgums ar  ZS „Mazputniņi” par summu 17 399.80 EUR. 

 Sarunu procedūra identifikācijas numurs BNP2014/05 S.P. „Dzesētavu iegāde medījumu 

uzglabāšanai”. Noslēgts līgums ar  SIA „Inkomerc K” par summu 4590.06 EUR. 

4) divi pakalpojumu iepirkumi: 

 Identifikācijas numurs BNP2015/01 M.I. „Degvielas iegāde Trikātas pagasta iestādēm un 

struktūrvienībām”. Noslēgts līgums ar  SIA „LUKoil Baltija R”. 

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

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

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

 

Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles komisija 

 

2014.gadā Nekustamā īpašuma izsoles un atsavināšanas komisijai tika sasauktas 11 sēdes, 

kā rezultātā izsolē tika nodotas divas pašvaldībai piederošās kustamās mantas – automašīnas; 

izmantojot pirmpirkuma tiesības pārdota viena dzīvojamā māja, viens dzīvokļa īpašums un divas 

zemes vienības; rakstiskās nomas izsolē tika noskaidroti zemes nomnieki trim pašvaldībai 

piederošām zemes vienībām; atklātā izsolē tika pārdota viena pašvaldībai piederoša dzīvojamā 

māja; tika veikta vienas dzīvojamās mājas un ar to funkcionāli saistīto ēku sadale un viena zemes 

vienība tika nodota īpašumā bez atlīdzības saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju” 75.pantu. 
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2.3. Struktūra 

 
Domes izveidoto iestāžu un pašvaldības amatpersonu savstarpējo pakļautību nosaka Domes 

apstiprinātā pašvaldības organizatoriskā struktūra, skatīt attēlu Nr.2.2.1. 

Pašvaldības iestādes darbojas uz Domes apstiprināta Beverīnas novada pašvaldības nolikuma 

pamata, kurā noteiktas pašvaldības domes izveidotās iestādes:  

Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes: 

Pašvaldības centrālā administrācija; 

Izglītības iestādes: 

 pirmskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”; 

 Brenguļu sākumskola; 

 J. Endzelīna Kauguru pamatskola; 

 Trikātas pamatskola; 

Beverīnas novada pašvaldības policija; 

Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļa; 

Beverīnas novada bāriņtiesa; 

Sociālais dienests 
Būvniecības un izglītības pārzināšanas un kontroles funkcijas pašvaldība deleģē Kocēnu novada 

pašvaldībai. 

Pašvaldības centrālā administrācija, saskaņā ar Beverīnas novada pašvaldības nolikuma 6.punktu, ir 

pašvaldības iestāde, kas organizē noteiktu pašvaldības funkciju izpildi, domes pieņemto lēmumu 

izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.  

Pašvaldības centrālā administrācija sastāv no: 

 Finanšu nodaļas; 

 Attīstības un nekustamo īpašumu nodaļas; 

 Kultūras un sporta nodaļas; 

 Kancelejas nodaļas; 

 Brenguļu bibliotēkas; 

 Kauguru bibliotēkas; 

 Mūrmuižas bibliotēkas – informācijas centra; 

 Trikātas bibliotēkas; 

 Kauguru saimniecības daļas; 

 Trikātas saimniecības daļas; 

 Brenguļu saimniecības daļas. 

 

Pašvaldības centrālā administrācija iedzīvotājiem nodrošina pašvaldības sniegto pakalpojumu 

pieejamību katra pagasta centrā, pašvaldības ēkās: 

 centrā „Kaimiņi” Brenguļu pagastā; 

 „Pagastmājā”, Mūrmuižā, Kauguru pagastā,  

 Trikātas pagasta pārvaldē  Nākotnes ielā 3, Trikātas pagastā. 

   

.  
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Beverīnas novada pašvaldības organizatoriskā struktūra 
Attēls Nr.2.2.1. 
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Beverīnas novada pašvaldības centrālās administrācijas organizatoriskā struktūra 
Attēls Nr.2.2.2. 
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2.3.1.  Centrālās administrācijas raksturojums un darbības rezultāti 

2014.gadā 

Kultūra un sports Beverīnas novadā 

Kauguru kultūras nams 

 

Kauguru kultūras namā darbojas vairāki pašdarbības kolektīvi: 

 Kauguru pagasta jauniešu deju kolektīvs „Trinītis” 

 Kauguru pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Mūri” 

 Amatierteātris „Vīzija” 

 Šlāgergrupa „Kaugurieši” 

 Folkloras kopa „Stutes”. 

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

namā: 

 1.-2.klašu deju kolektīvs 

 3.-4.klašu deju kolektīvs. 

 

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

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

kultūras nama vadītājs. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anmanis. 

Kauguru pagasta Mūrmuižā ir estrāde, kurā pasākumi notiek vasaras sezonā. Jau 26 gadus 

tradicionāli pirmais brīvdabas pasākums ir sporta spēles „Auto Moto Velo”, kura noslēgumā ir deju 

kolektīvu koncerts un pirmā zaļumballe estrādē. 

Nemainīgs ir arī 22.jūnija Līgovakara pasākums, kurā tradicionāli tiek uzvesta amatierteātra 

„Vīzija” pirmizrāde, pēc kuras seko Līgo balle.  

 

2014. gada nozīmīgākie notikumi Kauguru pagastā 

 

07.03. izrāde „Dullais barons Bundulis” Kauguru kultūras namā 

31.05. Auto Moto Velo un Zaļumballe Mūrmuižā 

22.06. pirmizrāde „Boksa meistars” Mūrmuižas estrādē 

26.07. novada svētki Mūrmuižā 

14.09. Cesvaines tautas teātra viesizrāde "Kāzas bazūnēs" Kauguru kultūras namā 

26.09. dziesmota saruna ar Aivaru un Uldi Punkstiņiem, CD "Lido, dūja" prezentācija Kauguru 

kultūras namā 

08.10. viesojas tulkotāja Dace Meiere un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības 

institūta Bibliotēku konsultatīvā centra projektu vadītāja, žurnāliste Liega Piešiņa Kauguru kultūras 

namā 

30.11. Rūjienas amatierteātra izrāde „Mans luteklītis” Kauguru kultūras namā 

14.12. Ziemassvētku pasākums pagasta senioriem Mūrmuižā 
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28.12. Ziemassvētku pasākums pagasta bērniem Kauguru kultūras namā 

 

Amatierteātris „Vīzija” devies viesizrādēs 

 

08.03.viesizrāde „Dullais barons Bundulis” Jaunlutriņu pagastā 

28.06. viesizrāde „Boksa meistars” Trikātā 

17.07. viesizrāde „Boksa meistars” Valmierā 

18.07. viesizrāde „Boksa meistars” Naukšēnos 

18.10. viesizrāde „Boksa meistars” Lodes pagastā 

31.10. viesizrāde „Boksa meistars” Brenguļos 

08.11. viesizrāde „Boksa meistars” Valkas pagastā 

29.11. viesizrāde „Boksa meistars” Sēļu pagastā 

30.11. skates izrāde „Dullais barons Bundulis” Kauguru kultūras namā 

 

Deju kolektīvi „Mūri” un „Trinītis” piedalījušies: 

 

22.02. deju koncerts Naukšēnos 

29.03. deju koncerts Kauguru kultūras namā 

12.04. deju skate Valmierā 

31.05. deju koncerts Mūrmuižas estrādē 

25.10. pašdarbības kolektīvu sezonas atklāšanas koncerts Kauguru kultūras namā 

 

Folkloras kopa „Stutes” 

 

Folkloras draugu kopa “Stutes” izveidojās Kauguru pagasta Mūrmuižā 2007.gadā. Pirmajā gadā 

vadību uzņēmās Brigita Punkstiņa, taču aizņemtības un veselības dēļ viņa “Stutes” nodeva sava 

dēla – Ulda Punkstiņa rokās.  

Kopš tā laika reizi nedēļā Mūrmuižas bibliotēkā folkloras kopa sanāk, lai izdziedātu gadskārtu, 

cilvēka mūža ritumu, daudzinātu savu Tēvzemi un godātu senčus. Kopas mērķis nav tapt par 

koncertējošu ansambli, bet gan radīt iespēju tuvākas un tālākas apkārtnes ļaudīm piedalīties 

dziedāšanā, kopā dziedāt tautasdziesmas.  

Gadskārtu svētki, uz kuriem „Stutes” aicina: Meteņi (13.-16.februāris), Lieldienas (21.-22.marts, 

sagaidām saullēktu Brenguļu alus dārzā, kā arī piedalāmies PII “Pasaciņa” pasākumā bērniem), 

Ūsiņi Pekas kalnā, Jāņi (22.jūnijs), Mārtiņi un Ziemassvētki Ziemassvētki. Piedalās arī Baltu 

vienības dienas pasākumā Pekas kalnā 22.septembrī. 

 

Trikātas kultūras nams 

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

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

koris “Trikāta” – vadītājs Eriks Derums, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Abuls” - vadītāja Laura 

Reimane, senioru deju kopa “Sapnis” – vadītāja Liana Ozoliņa, vīru vokālais ansamblis  – vadītājs 

Eriks Derums, Abulmalas retrokapela –vadītājs Ando Krūze 

Dalībnieku skaits šajos kolektīvos ir gandrīz nemainīgs. Šajā gadā darbību pārtrauca jauniešu deju 

kolektīvs “Mutulītis”. Tas ir izskaidrojams ar iedzīvotāju, īpaši jauniešu, skaita samazināšanos 

pagastā, jo daudzi darbu atrod pilsētās, gan arī par dzīves un darba vietu izvēlas ārzemes. Daļa 

jauniešu pievienojās vidējās paaudzes kolektīvam un “Abulā” dejo 12 pāri. Trikātā  2014. gadā  

notikusi astoņu valsts, tradicionālo un novada svētku atzīmēšana, seši pašdarbības kolektīvu 

koncerti. Kultūras nama pašdarbības kolektīvi devušies divpadsmit izbraukuma koncertos. 

Regulāri  notiek   pašdarbības  kolektīvu draudzības  koncerti, gan  koriem, gan  deju  kolektīviem.  
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Jauktais koris “Trikāta” 24. maijā koris piedalījās dziedāšanas svētkos Vidrižos - komponista 

E.Melngaiļa 140 gadu jubilejas pasākumā, 31.maijā latviešu - igauņu dziesmu dienā Valkā "Cimzes 

kods" un Pasaules koru olimpiādes lielkoncertā Mežaparkā 13.jūlijā. 

Vidējās paaudzes dejo kolektīvs “Abuls” koncertēja Gulbenē,  deju festivālā "Sasala jūrīna" 

Saulkrastos, Smiltenē un pagasta un novada rīkotajos pasākumos. 

Senioru deju grupa “Sapnis” piedalījās 8 izbraukuma koncertos un gada nogalē ar vērienīgu 

koncertu atzīmēja 10 gadu jubileju.  

„Abulmalas retrokapela” aktīvi piedalās visos Beverīnas novada, apkārtējo novadu, Valmieras 

pilsētas un KNMC rīkotajos pasākumos. 

2014.gada Abulmalas burlakas ir spēlējuši latvju danču vakaros Trikātā, Valmierā, koncertējuši 

Tirzā, Mazsalacā, Naukšēnos, Rencēnos. 

Šajā gadā iedzīvotājiem tika piedāvāti arī profesionālu mākslinieku koncerti – Nacionālā teātra 

aktieru ansamblis “Drama”, A. Daņiļenko un V. Zilvers, Samanta Tīna, Žoržs Siksna, Guntis 

Skrastiņš un citi. 

Par tradīciju kļuvusi ķēniņa Tālivalža svētki, kuri šogad notika jau trešo reizi. Nākamajos gados šos 

svētku papildināsim ar dažādām aktivitātēm visus paaudžu apmeklētājiem. 

Pēc vairāku gadu pārtraukuma atkal atzīmējām Bērnu svētkus, kuros bez piepūšamām atrakcijām 

bērniem bija iespēja piedalīties riteņbraukšanas sacensībās un dažādās citās sporta un izklaides 

aktivitātēs.  

 

 

 

2014. gada nozīmīgākie notikumi Trikātas pagastā: 

 

04.01. Ziemassvētku atskaņu koncerts „zvaigznēm līdzi” 

07.02. Meteņdienas jampadracis 

22.02. deju kolektīvu koncerts „Deju putenī” 

 07.03. vecvecāku pēcpusdiena „gribas kā senāk vēl...” 

12.04. mazo vokālistu koncerts - konkurss "Cālis 2014" 

20.04.. Lieldienu pasākums „Zaķis un Ezis aicina uz Lieldienu lustēm” 

13.05. koncerts „Es savai māmiņai buču devu dancodams” 

30.05. Bērnu svētki 

06.06. Beverīnas novada dziesmu un deju svētki 

28.06. teātra izrāde „Boksa meistars” 

05.07. Beverīnas novada svētki „Ķēniņa Tālivalža diena” 

26.07. Beverīnas novada svētki 

30.09. koncerts „Uzdziedi, sirds gaiša kļūs!” 

01.11. Maijas Brašmanes darbu izstāde 

11.11. Mārtiņdienas izdarības 

15.11. Svētku sarīkojums – ansambļa „Drama” koncerts 

22.11. deju grupas „Sapnis” 10 gadu jubilejas koncerts „kad dejo sirds” 

03.12. Ziemassvētku rotājumu darbnīca, egles iedegšana 

20.12. Ziemassvētku atpūtas vakars novada senioriem 

26.12. koncerts „kamēr vēl snieg” 

28.12. Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem 

 

Kultūras dzīves organizācija Brenguļu pagastā 

 

No 2014.gada 03.februāra Brenguļu pagastā darbu sāk kultūras darbu organizatore, kuras 

pārraudzībā ir Brenguļu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dzieti”.   

Šajā gadā ir notikuši 10 (desmit) kultūras pasākumi: 
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01.01. – Jaungada balle, Brenguļu sākumskolas zālē 

08.03. – Brenguļu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīva „Dzieti” koncertuzvedums „Kā gribas 

mīlēt”, Brenguļu sākumskolas zālē 

20.04. – Lieldienu pasākums, Brenguļu alussētā 

01.05. – 12.05. – Latvijas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas izstāde, Brenguļu sākumskolas 

telpās 

26.07. – Beverīnas novada svētki 

30.08. – Bērnu aizsardzības dienai veltītas aktivitātes kopā ar Brenguļu pagasta sporta spēlēm 

„Atvadas vasarai” 

31.10. – Kauguru pagasta amatierteātra „Vīzija” viesizrāde O.Švarca izrāde „Boksa meistars”, 

Brenguļu sākumskolas zālē 

11.11. – Lāčplēša dienai veltītas aktivitātes – tilta izgaismošana 

28.11. – Ziemassvētku egles iedegšana 

28.12. – Ziemassvētku egle pirmsskolas vecuma bērniem, Brenguļu sākumskolas zālē 

 

Deju kolektīva „Dzieti” aktivitātes: 

 

08.03. – Koncerts „Kā gribas mīlēt”, Brenguļu sākumskolas zāle 

05.04. – Koncerts „Kā gribas mīlēt”, Rūjienā 

20.04. – Lieldienu koncerts, Brenguļu alussētā 

04.05. – Koncerts / skate, Valmieras kultūras namā (E grupā iegūta augstākā pakāpe) 

06.06. – Beverīnas novada Dzeju svētki, Trikātas pagasta estrādē 

07.06. – Koncerts „Dziesmu svētkiem 150”, Dikļos 

21.06. – Pasākums „Valmiermuižas saulgrieži”, Valmiermuižā 

06.07. – Pūtēju orķestru festivāls, Rīgā, Ķīpsalas hallē 

01.11. – XIX Jaunrades deju konkursa 1. atlases kārte, Ogrē (startēja ar divām dejām: „Ozoliņš” un 

„Dziesma mani stipru dara”, abas dejas izvirzītas finālam) 

15.11. – Valsts svētku koncerts, Trikātas kultūras namā 

06.12. – DK „Solis” jubilejas koncerts, Valmieras pagasta kultūras namā 
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Nozīmīgākie notikumi un veikumi Beverīnas novadā sporta jomā 2014. gadā 

 

Novada  komandas piedalījās: 
 

Valmieras pilsētas atklātajā volejbola čempionātā, Valmieras kausa izcīņā volejbolā un Burtnieku 

ezera kausa sacensībās volejbolā (volejbola komanda “Beverīna”) 

24.02. Olimpiešu sagaidīšanas pasākumā lidostā „Rīga” 

08.03. Pasākumā „Ledus trašu zvaigznes un karaļi” Siguldā  

04.05. Stipro skrējienā Cinevillā (Beverīnas novada pašvaldības komanda izstājās; individuāli - 4.v. 

E. Kokorevičam un 4.v. I. Kokorevičai) 

10.05. LSVS 51.sporta spēlēs riteņbraukšanā Madonā (A. Grinbergs - 6.v.10 km ind. šosejas 

braucienā un 7.v. - 35 km MTB krosā) 

24.05. LSVS 51. Sporta spēlēs novusā Aizputē - individuāli 3.v. D. Ķellem (Valmieras komandas 

sastāvā) 

14.06. LSVS 51. Sporta spēlēs pludmales volejbolā Jūrmalā (Beverīnas novada vīriešu komanda 

K50+); 

Latvijas čempionātā “regbijā 7” 5.- 7.vieta,  „regbijā 15” 4.v. (komanda “Beverīna/Fēnikss”), 

Latvijas kausa izcīņā „regbijā 7” – 5.v un „regbijā 15” - iekļuva pusfinālā 

Novada sportisti ar panākumiem piedalījušies visdažādākajās sporta sacensībās Latvijā un aiz tās 

robežām. Mums uz apmēram 3000 iedzīvotājiem novadā ir trīs olimpisko spēļu dalībnieki 

(bobslejists O. Melbārdis, kalnu slēpotājs M. Onskulis juniors un peldētājs Uvis Kalniņš) kā arī 30 

Latvijas čempionātu medaļnieki dažādos sporta veidos. 

 

Sarīkotās sacensības, sporta un tūrisma pasākumi: 

 

17.01.  Pasaules sniega diena Brenguļu s/skolā (SC „Kaimiņi)”, Kauguru un Trikātas p/skolās, PII 

„Pasaciņa” 

24.01.  Sporta centram „Kaimiņi” - 5 gadi  (Beverīnas nov. skolēnu sacensības tautasbumbā un 

veiklības stafetēs, sacensības florbolā starp Brenguļu jauniešiem un SC „Kaimiņi” komandām) 

02.02.  Valmieras atklātā volejbola čempionāta posms Brenguļos 

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

02.03.  Valmieras atklātā volejbola čempionāta posms Brenguļos  

15.03.  Beverīnas novada atklātais volejbola turnīrs Brenguļos 

16.03.  Valmieras atklātā volejbola čempionāta posms Brenguļos 

22.03.  Spīdmintona turnīrs “Brenguļi OPEN 2013” Brenguļos (Zaļā pēda - S.Paegle) 

29.03.  Beverīnas novada atklātais zolītes čempionāts Brenguļos 

05.04.  Beverīnas novada atklātais novusa čempionāts Brenguļos  

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

08.05.  Beverīnas kausa izcīņa orientēšanās sportā 1. kārta „Slāžos” (Trikātas pag.) 

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

12.06.  Beverīnas kausa izcīņa orientēšanās sportā 2. kārta „Zvejnieki A” (Brenguļu pag.) 

19.06.  Beverīnas kausa izcīņa orientēšanās sportā 3. kārta „Pūpoli A” (Brenguļu pag.) 

17.07.  Beverīnas kausa izcīņa orientēšanās sportā 4. kārta „Slāži” (Trikātas pag.) 

24.07.  Beverīnas kausa izcīņa orientēšanās sportā 5. kārta „Pūpoli R” (Brenguļu pag.) 

26.07.  Trikātas sporta svētki  (sabiedrības „Rona” kauss volejbolā) 

26. 07. Pasaules Miera skrējiena dalībnieku  sagaidīšana Trikātā 

07.-08.14. Vasaras līga spīdmintonā (9 nedēļas) – „Zaļā pēda” (S. Paegle) 

30.08.  Beverīnas novada sporta spēles “Atvadas vasarai” Brenguļos 

30.08.  Futbola turnīrs Kauguru pagastā 

05.-07.09 . „Velosēņošana -2015” (3-dienu velotūrisms ar devīzi „Iepazīsti Beverīnas novadu!”) 

26.09.  Latvijas Olimpiskā diena (Brenguļu s/sk, Trikātas un Kauguru p/sk) 
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25.10.  Brenguļu kauss spīdminotā 2013 Brenguļos (Zaļā pēda - S.Paegle) 

26.10.  Velomaršs „Valmiermuiža-Brenguļi-Valmiermuiža” (sadarbība ar ATC „Eži”) 

06.12.  Beverīnas novada sporta spēles “Brenguļu sporta meistars” (7 sporta veidi) 

13.12.  Latvijas Veloceļotāju saiets-seminārs Brenguļos 

19.12.  Beverīnas novada „Sporta laureāts 2015” Kauguru KN 

21.12 . Ziemassvētku kausa izcīņa florbolā 

Basketbola nodarbības Brenguļu sākumskolas skolēniem (S. Bukšs) 

Nūjošanas nodarbības (Zaļā pēda – S. Paegle) 

Galda spēļu vakari (BJD – L. Vilka) 

Regulāras nodarbības 2 reizes nedēļā vietējiem iedzīvotājiem (volejbolā, basketbolā, florbolā, 

spīdmintonā, tenisā, badmintonā, galda tenisā u.c. sporta veidos) 

 

Beverīnas novada teritorijā notika: 

 

06.09. „Laiks būt kopā” - sporta diena visai ģimenei „Līčos” (biedrība „UniVersum” sadarbībā ar 

Beverīnas novadu) 

Sacensības autokrosā Brenguļu trasē  (vairākos posmos) 

Orientēšanās sacensības Valmieras “Magnēts” (9 kārtas) 

Tautas slēpojums “Baiļu apļi” (ATC „Eži”) 

Kalnu velosipēdu MTB maratons Baiļos  

Autoorientēšanās sacensības 

Veloorientēšanās 

 

Mūrmuižas Tautas universitāte 

 

2014. gads Mūrmuižas Tautas universitātē iesākās kā 26. mācību gada (2013./2014)                             

otrais pusgads un 27. mācību gada (2014/2015) pirmais pusgads. Mācību gadi tiek skaitīti pēc 

Mūrmuižas Tautas universitātes atjaunošanas 1988.gadā. 

2014.gada pirmā nodarbība bija attiecīgā mācību gada 4.nodarbība 11.janvārī, kas bija veltīta 

dzīvesstāstam un pie mums viesojās Valmieras drāmas teātra aktrise Regīna Devīte un par 

aizraujošiem dzīvesstāstiem kino stāstīja kino zinātniece Anita Uzulniece. Apmeklētāju skaits 31 

cilvēks.   

5. nodarbībā 8. februārī, tikāmies ar mūsu novadnieci Ingu Boškinu, kuras stāstījumā iepazināmies 

ar ģenerāļa Jāņa Baloža personību. Pie mums viesojās lektors filozofs un kultūrvēsturnieks Edgars 

Mucenieks ar stāstījumu par Andrievu Niedru, bet noslēgumā skanēja pianistes Leldes Tīreles 

priekšnesums. Apmeklētāju skaits – 25. 

6. nodarbībā 1.martā mēs tikāmies ar krūmmelleņu audzētāju Paulu Kantānu un ābolu audzētāju 

Kalvi Eliasu. Skaņdarbus klavierēm atskaņoja pianiste Jautrīte Putniņa. Apmeklējums – 28 cilvēki. 

7.nodarbība 5.aprīlī noslēdza 26.mācību gadu ar LU Filozofijas un socioloģijas pētnieces Dagmāras 

Beitneres Le Gallas lekciju par latvietību un sociālo raksturu. Noslēgumā pie mums viesojās Seno 

deju grupa “Magnolija”. Apmeklētāju skaits 25 cilvēki. 

27.mācību gads iesākās 11.oktobrī ar Dagmāras Beitneres Le Gallas  ar stāstījumu par sievietes 

garīgo telpu kultūrā, kam sekoja grupas “Alianse” koncerts.  Piedalījās 25 klausītāji.  

27.mācību gada otrā nodarbība bija veltīta Latvijai. Pie mums viesojās rezerves komandkapteinis 

Jānis Kušķis ar stāstījumu par latviešu karavīru un Nacionālo Bruņoto Spēku komandieris 

Raimonds Graube stāstot par šībrīža situāciju Eiropā un pasaulē. Piedalījās 28 klausītāji. 

Gada pēdējā nodarbība notika 6.decembrī ar Nacionālās bibliotēkas projektu vadītājas Liegas 

Piešiņas un dzejnieka, kulturologa un tulkotāja Ulda Bērziņa dalību. Noslēgumā muzicēja Maija 

Ozola (vijole) un Dace Zariņa (čells). Apmeklētāju skaits 14.                                                                                                        

  2014.gadā septiņu Mūrmuižas Tautas Universitātes pasākumu norisei iztērēti 1150 EUR, kas 

galvenokārt sastāda lektoru pakalpojuma apmaksu.                               
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Lietvedības darbs 

 
Lietvedības darbu Beverīnas novada pašvaldības administrācijā veic Beverīnas novada pašvaldības 

sekretāre, Kaugura pagasta lietvede, Trikātas un Brenguļu pagasta pārvaldes lietvedes: 

 Veic novada administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti; 

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

uzdevumu izpildes kontroli; 

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

tehnisko un organizatorisko apkalpošanu; 

 Veic ar personāla uzskaiti un vadību saistītos uzdevumus;  

 Nodrošina personu deklarēšanas funkcijas izpildi visos novada pagastos; 

 Nodrošina kases funkcijas pieejamību Kauguru un Trikātas pagastos; 

 Veic pašvaldības mikroautobusu dispečera funkcijas visos pagastos; 

 Organizē iedzīvotāju un dažādu viesu pieņemšanu pašvaldībā; 

 Sadarbībā ar pagastu saimniecības daļām organizē ar komunālo pakalpojumu līgumu 

sagatavošanas, uzskaites un izpildes kontroles saistīto uzdevumu izpildi; 

 Veic līgumu reģistrēšanu.  

 

Beverīnas novada pašvaldības administrācijā dokumentu apritē tiek izmantota elektronisko 

dokumentu aprites sistēma EDUS.  

2014.gadā Beverīnas novada pašvaldības administrācijā saņemti un reģistrēti 407 fizisko personu 

iesniegumi un 909 juridisko personu iesniegumi un dokumenti. Ar drošu elektronisko parakstu 

saņemti 574 dokumenti. Izsniegtas 217 izziņas. Fiziskām personām nosūtītas 289 vēstules, 426 

vēstules nosūtītas juridiskām personām. Ar drošu elektronisko parakstu nosūtīti 74 dokumenti. 

2014.gadā Beverīnas novada pašvaldībā dzīvesvieta reģistrēta 91 personai. Deklarētā dzīvesvieta 

Beverīnas novadā ar domes lēmumu anulēta 11 personām. 

Reģistrēti noslēgtie līgumi: 8 – par būvniecību, 56 – uzņēmuma un autorlīgumi, 127 – saimnieciskie 

līgumi, 35 - līgumi par savstarpējiem norēķiniem, 12 – iepirkuma līgumi. 

 

Brenguļu bibliotēka 

Attēls Nr. 2.3.1. 
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Pārskats par darbu  2014.gadā 

Bibliotēkas darbības vispārējs raksturojums. 

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

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

lasītājiem. 

Bibliotēkas mērķis – klient orientēta demokrātiska bibliotēka, kas nodrošina brīvu plašas 

informācijas pieejamību, sekmē mūžizglītības iespējas un kultūras mantojuma apzināšanu un 

popularizēšanu. 

Bibliotēkas misija - ir izglītotas un kulturālas sabiedrības veidošana. 

Galvenās funkcijas: 

 Veidot bibliotēkas krājumu, papildināt, saglabāt un uzturēt to; 

 Organizēt pasākumus un izstādes; 

 Veicināt bērnu un jauniešu interesi par grāmatu, izkopt viņu iemaņas informācijas tehnoloģiju 

un līdzekļu lietošanā; 

 nodrošina visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu informācijas saņemšanu, 

sabiedrības vajadzībām atbilstošus bibliotekāros, bibliogrāfiskos pakalpojumus.  

 sniegt savlaicīgu informāciju par notiekošajām un plānotajām aktivitātēm bibliotēkā, pagastā 

un novadā 

 

Bibliotēkas mērķauditorija 

Beverīnas novada iedzīvotāji, Brenguļu sākumskolas skolēni, bērnudārza bērni,  studenti, zemnieki, 

uzņēmēji, Vidzemes augstskolas studenti, bibliotēkas lietotāji -esošie un potenciālie, kā arī kolēģi 

no citām bibliotēkām. 

 

Brenguļu pagasta bibliotēka dibināta 1914.gadā. Otra pagasta bibliotēka  2008.gadā mainīja savu 

statusu uz Cempu ārējās apkalpošanas punktu. (Cempu bibliotēka dibināta 1913.g.) 

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

 

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika. 

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

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

krājumu, lai varētu sniegt mūsdienīgus informācijas pakalpojumus un veicinātu sabiedrības 

mūžizglītību. 

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

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

jauna un ir patstāvīga. 

Krājuma komplektēšanas pamatā ir pašvaldības piešķirtie naudas līdzekļi un finansējums – 2275 

EUR apjomā, kas nodrošina periodikas un grāmatu iegādi. Tika iegādātas 220 grāmatas par 1421 

EUR, pasūtīti preses izdevumi par 855 EUR (35 nosaukumi) trīs preses izdevumi dāvināti no 

vietējiem uzņēmējiem. 

2014.gadā bibliotēkas apmeklētājiem bija iespēja lasīt dažādus preses izdevumus: Ieva, Ievas māja, 

Ievas virtuve, Privātā dzīve, Leģendas, Ilustrētā zinātne, Ilustrētā vēsture, Ilustrētā junioriem, Deko, 

astes , Mūsmājas, Sestdiena, Santa, Una, Veselība, Dārza pasaule, Dari pats, Klubs, Citāda pasaule, 

Mans mazais, Ievas dārzs, Praktiskais latvietis, Ir, Ievas stāsti, Shape, Dienas ēdieni, Liesma. 

Krājuma apgrozība pēdējo 2 gadu laikā 

Tabula Nr. 2.3.1. 

Krājums 2013 2014 

izslēgts ienācis kopā izslēgts ienācis kopā 

Grāmatas 817 151 9307  220 9527 

Seriālizdevumi 1400 549 602 500 597 699 
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Audiovizuālie 

Dokumenti 

 3 7    

Elektroniskie 

dokumenti 

  7    

Brošūras 4  152   152 

Bērnu grāmatas  14 131  41 172 

Kopā 2221 703 10075  817 10392 

 

Bibliotēkas krājums ir liels,  visu laiku tiek strādāts pie krājuma izvērtēšanas un norakstīšanas. 

Rādītāju analīze 

Tabula Nr. 2.3.2. 

 2010 2011 2012 2013 2014 Kopējā 

dinamika 

+/- 

Lasītāju skaits 210 200 210 230 230 = 

Apmeklējums 7411 5473 6331 6300 6434 >134 

Izsniegums 5911 5911 6759 6700 5952 <748 

Attēls Nr. 2.3.2. 

 
 

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 

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

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

pieaugušajiem. Tāpēc bibliotēkas uzdevums ir veicināt pakalpojumu attīstību atbilstoši katra 

lietotāja vajadzībām un vēlmēm. Reģistrēto lasītāju skaits ir 230 lasītāji, apmeklējums 6434, kas ir 

palielinājies ar iepriekšējo gadu, izsniegums arī ir minimāli samazinājies. 

Apkalpošanas pamatdarbība tiek plānota un realizēta: 

 grāmatas un citi bibliotēkas materiāli nodrošināti atbilstoši lietotāju interesēm, informācijai un 

attīstīšanai; 

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

vēsturiskas liecības; 

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

uzņēmējiem, strādājošiem, bezdarbniekiem, mājsaimniecēm, pensionāriem; 

 bibliotēkā izglītības un kultūras jomā tiek rīkoti pasākumi, ievērojot iedzīvotāju intereses un 

vietējās tradīcijas. 
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Bibliotēkas uzziņu un informācijas darbs. 

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

tulkojošās, biogrāfiskās vārdnīcas, statistikas informācijas. 

2014.gadā kopumā izsniegtas 90 uzziņas. Salīdzinoši daudz uzziņu bija par darbu ar interneta 

resursiem, datoru, e- pakalpojumiem, dabu, rokdarbiem, ciltskoku izpēti.  

Uzziņas tiek sniegtas bibliotēkā uz vietas, kā arī pa telefonu un uz e-pastiem. Lasītāji izmanto 

dažādas datu bāzes, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju . 

 

Bibliotēkas pieejamība un lietošanas aprīkojums personām ar īpašām vajadzībām. 

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

Bibliotēkai nav īpašs aprīkojums. 

Iekšzemes un starptautiskā SBA pakalpojumu piedāvājums. 

Starpbibliotēku abonements ir bibliotēku savstarpējās sadarbības veids. Ar tā palīdzību var pasūtīt 

bibliotēkas krājumā neesošus lietotājiem nepieciešamos iespieddarbus. Ikvienam bibliotēkas 

apmeklētājam tiek piedāvāta iespēja izmantot šo pakalpojumu. Lai atrastu vajadzīgo informācijas 

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

resursus. 

2014.gadā SBA kārtā saņemtas un izsniegtas kopā 18 grāmatas. 

Pasākumi bibliotēkas pakalpojumu un informācijas resursu pieejamības uzlabošanai 

Darba laiks ir saplānots tā, lai varētu apkalpot iedzīvotājus Brenguļos un Cempos un viņiem tas 

būtu ērti un izdevīgi- Pirmdien- bibliotekārais darbs no 9.00-17.00, Otrdien-9.00-12.00 Cempos, 

no13.00-17.00 Brenguļos, Trešdien – 9.00-18.00 Brenguļos, Ceturtdien- 9.00-13.00 Brenguļos, no 

14.00-17.00 Cempos, Piektdien- 9.00-17.00 Brenguļos, pusdienas pārtraukums no12.00-12.30 

Darbs ar bērniem un jauniešiem 
Bērniem tiek komplektētas viņu vecumam atbilstošas grāmatas. Bibliotēku ikdienas darbs pakārtots 

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

ilgāku laiku uzturēties bibliotēkā. 

Darbs ar bērniem un jauniešiem, pasākumu organizēšana, lasīšanas veicināšana ir vien no 

bibliotēkas prioritātēm. 

Laba sadarbība ir ar Brenguļu sākumskolu organizējot pasākumus. Lai rosinātu bērnus lasīt un 

iepazīt grāmatu pasauli. Ne visu bērnu vecāki lasa un apmeklē bibliotēku, tāpēc ir svarīgi radīt 

mīlestību pret grāmatām pašiem bērniem un pēc tam jau, bieži vien bērni rosina vecākus nākt uz 

bibliotēku.  

Bērni bibliotēkā gan pilda mājasdarbus, gan izmanto datorus, spēlē dažādas spēles, skatās grāmatas 

un žurnālus. Bērniem pašiem ir savs atpūtas stūrītis kur atpūsties un spēlēties, kamēr vecāki atrod 

interesējošo literatūru vai sporto sporta zālē. 

2014.gadā bērniem sniegtas 18 uzziņas. Bērni raksta patstāvīgos darbus, referātus, informāciju 

meklē bibliotēkā. Tiek izmantoti gan elektroniskie, gan tradicionālie informācijas resursi. Liels 

prieks, ka bērni un jaunieši kļūst pastāvīgāki un paši meklē informāciju, spējot atlasīt sev noderīgo. 

Bērni un pieaugušie labprāt piedalās „Zemes stundas” pasākumā, kurā aicinājām atnākt un izteikt 

savu nostāju pret klimata pārmaiņām, šis pasākums jau notiek piekto gadu.  

Lāčplēša dienas ietvaros – Lukturīšu izgatavošana un Brenguļu tilta izgaismošana. Pasākums ir labi  

apmeklēts. Kurinām ugunskuru dzērām tēju. Arī šis pasākums veidojas kā tradīcija, nu jau trešo 

gadu. Prieks, ka pasākumi ar katru gadu paliek apmeklētājiem kuplāki. Pagasta ļaudis šos 

pasākumus uztver jau kā tradīciju.  

 

Bibliotēkai ir laba sadarbība ar Brenguļu Jauniešu domi, STK „Zaļā pēda”. Apmaināmies idejām un 

padomiem. Viens otram palīdzam pasākumu organizēšanā un ikdienas darbā. 

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

grāmatas un radoši darboties. 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums 
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Par bibliotēkā notiekošo un aktualitātēm, pagasta iedzīvotāji un bibliotēkas lietotāji tiek informēti 

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

www.beverinasnovads.lv, novada mājas lapā www.beverinasnovads.lv vai izlikta ziņojuma stendos.  

Bibliotēkai ir savs twitter konts. 

Bibliotēkas lietotājiem ir pieejami 13 datori ar interneta pieslēgumu un 2 kopējamās iekārtas un 1 

multifunkcionālā iekārta. 

Novadpētniecības darbs 

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

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

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

materiālu papildināšanai. Tiek vākts materiāls par pagastu bibliotēkām. 

Projektu izstrāde 

Pārskata gada laikā nepiedalījos nevienā projekta izstrādē. Veicot aptauju bērnu vidū par 

dalībniekiem, lai piedalītos „Bērnu žūrijā”, nācās secināt, ka bērni jau pieteikuši savu dalību skolas 

bibliotēkās. Nolēmu nākamā gadā sadarboties ar novada bibliotēkām. 

Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums 

Apmeklētāju konsultēšana un apmācība tradicionālo un elektronisko informācijas resursu 

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

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

partneri ir visas novadu bibliotēkas. 

Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Bibliotēka atrodas Informācijas, izglītības, sporta un sociālās aprūpes dienas centrā „Kaimiņi” 

1.stāvā. Bibliotēkas materiāli tehniskā bāze laba. 

Cempu ārējās apkalpošanas punkts atrodas dzīvojamā mājā „Jaunceltnes” . Telpas projekta 

„Publisko interneta pieejas punkta attīstība Valmieras rajonā” ir izremontētas. 

Bibliotēkas personāls 
Bibliotēkā strādā viens darbinieks uz pilnu slodzi. 

Jebkura tikšanās, kas sniedz noderīgu informāciju, vai iepazīstina ar interesantiem cilvēkiem, palīdz 

mums uzlabot savu darbu, mudina uz tālākizglītību. 

Finansiālais nodrošinājums 

2014.gadā bibliotēkas budžets bija 24589EUR.Grāmatu iegādei izlietoti 1421EUR, un periodiskie 

izdevumi – 855EUR.  

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

piešķir finansējumu. Ienākot jaunām informācijas tehnoloģijām pieaug izdevumi bibliotēkas 

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

transportu. 

Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte 

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

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

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

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

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

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

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

noformējumu svētkos.  Pārskats par bibliotēkas darbību sniegts pagasta padomē. Ir ļoti svarīgi 

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

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

 

../../../AppData/Local/Temp/www.beverinasnovads.lv
http://www.beverinasnovads.lv/
http://www.brengulubiblioteka.wordpress.com/
../../../AppData/Local/Temp/www.beverinasnovads.lv
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Bibliotēkai ir plašs sadarbības partneru un atbalstītāju loks.     Attēls Nr. 2.3.3. 

 
Veiksmes stāsti 

Pats galvenais ir tas, ka bibliotēka ir un darbojas un darbosies…. 

Brenguļu pagasta bibliotēka ir viena no 59 Latvijas bibliotēkām, kas pēdējos desmit gados ir 

piedzīvojusi pozitīvas pārmaiņas. Tāpēc izvēlēta par „Latvijas mazos gaismas pili”. 

 

Kauguru 1.bibliotēka 

 
Kauguru pagasta bibliotēkas darbības mērķis ir demokrātiska bibliotēka, kas nodrošina visiem 

bibliotēkas lietotājiem visus iespējamos bibliotēkas pakalpojumus, brīvu plašas informācijas 

pieejamību. Bibliotēkas misija veicināt nepārtrauktu, patstāvīgu mūžizglītību iedzīvotājiem, 

neatkarīgi no vecuma, sociālā stāvokļa, izglītības. 

Kauguru Bibliotēkas apkalpojamā teritorijā ir J.Endzelīna Kauguru pamatskola, Kauguru Kultūras 

nams, Beverīnas novada dome, PII „Pasaciņa”, u.c. Lietotāji ir vietējās skolas skolēni, skolotāji, 

strādājošie, pensionāri. Bibliotēkas pakalpojumus izmanto Kauguru pagasta iedzīvotāji, arī 

Brenguļu pagastā un Valmieras pilsētā dzīvojošie un strādājošie. Bibliotēka apkalpo jebkuru 

apmeklētāju, nevienu nediskriminējot un neierobežojot pakalpojumu pieejamību. 

Bibliotēkas uzdevums, veidot aktuālu, dažāda vecuma un izglītības grupām atbilstošu krājumu. 

2014 gadā krājuma komplektēšanas un organizācijas politikas prioritāte – iespēju robežās,bērnu 

literatūras fonds, uzziņu un nozares literatūra, jaunākā daiļliteratūra, latviešu autoru darbi. 
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Krājuma papildināšanu nodrošina Beverīnas novada pašvaldības līdzekļi un dāvinājumi, 2014. gadā  

1556 EUR tērēti grāmatām, 853 EUR periodiskiem izdevumiem. Grāmatas iepirktas no IK Virja, J. 

Rozes un Zvaigznes grāmatnīcā Valmierā. No novada uzņēmuma SIA MHK ABULS dāvinājums 

130 EUR vērtībā. Bibliotēka saņēma dāvinājumu Grāmatu svētku ietvaros no Lauku bibliotēku 

atbalsta biedrības, atbalstot Bērnu žūriju dāvinājums no Latvijas Bibliotekāru biedrības. 

Prese pasūtīta Latvijas Pastā, bibliotēkā pieejami 23 žurnāli un 1 avīze. Pasūtot presi tiek domāts lai 

nodrošinātu dažādas vecuma grupas un intereses. 

2014. gada beigās bibliotēkas krājumā bija 6373 dokumenti, no tiem: 

 Grāmatas 5310 

 Seriālizdevumi 618 

 Audiovizuālie dok. 7 

 Elektroniskie dok. 7 

 Brošūras 23 

Bibliotēkas fonds papildināts ar 204 grāmatām. 

Kopējais izsniegumu skaits 5718 dokumenti. 70% izsniegums sastāv no periodiskiem izdevumiem.  

Bibliotēka sniedz iedzīvotājiem informācijas un uzziņu pakalpojumus, pārsvarā izmantojot 

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

interneta iespējas. 

 

Bibliotēkas izmantošana 

Tabula Nr. 2.3.3. 

 2012 2013 2014  

Lasītāji 170 176 175 -1 

Apmeklējums 4935 4927 4894 -33 

Izsniegums 5683 5678 5718 +40 

 
Bērni un jaunieši veido ievērojamu bibliotēkas lietotāju skaitu, 55% no visiem bibliotēkā 

reģistrētiem lietotājiem. Kauguru bibliotēkā darbs ar bērniem un jauniešiem, piesaistot, radot 

interesi par lasīšanu ir prioritāte vairāku gadu garumā. 

Bibliotēkā nav atsevišķas Bērnu nodaļas, tomēr bibliotēka regulāri papildina krājumu ar bērniem un 

jauniešiem paredzētām grāmatām. Bērnu un jauniešu literatūra 2014. gadā sastāda 33% no 

bibliotēkas kopējā jaunieguvumu klāsta. Bērniem ir brīvi pieejams arī pārējais literatūras fonds, 

bieži tiek izmantota uzziņu literatūra no kopējā krājuma. 

Katru gadu 1. septembrī notiek 1. klases un audzinātājas kopīgs bibliotēkas apmeklējums.  Sarunās 

bērni iegūst informāciju par bibliotēkas pakalpojumiem, iespējām pavadīt brīvo laiku. Izspēlējam 

spēlīti ko drīkst un ko nedrīkst bibliotēkā. 

Novembra sākumā sagaidot valsts svētkus gatavojām lukturīšus, lai Lāčplēša dienā un Latvijas 

dzimšanas dienā izgaismotu bibliotēku un kultūras namu. Paralēli lasījām dzejoļus par Latviju. 

Bibliotēka sadarbībā ar Kauguru kultūras namu un J. Endzelīna Kauguru pamatskolu piedalās 

pasākumu veidošanā un rīkošanā. Jūlija mēnesī Kauguru kultūras namā notiek mākslinieka Jāņa 

Anmaņa Bērnu un Jauniešu mākslas plenārs. Plenēra ietvaros notika jauno mākslinieku, viņu 

vecāku tikšanās ar novadnieci, gleznotāju Laimu Akmentiņu. Gleznotājas gleznas jau no maija 

mēneša varēja apskatīt bibliotēkā un Kultūras namā. Sarunas laikā atklājās, ka Laima Akmentiņa arī 

ir piedalījusies Jāņa Anmaņa bērnu mākslas nometnēs. 

Septembris – dzejas mēnesis. Kauguru skolas skolniekus, skolotājus priecēja Ulda un Aivara 

Punkstiņu dziedātās dziesmas un piedzīvotais tālās pasaules jūrās. 

Oktobrī – tikšanās ar tulkotāju Daci Meieri un žurnālisti Liegu Piešiņu. 

Bibliotēkas sadarbības partneri ir Kauguru kultūras nams, J. Endzelīna Kauguru pamatskola, bērnu 

vecāki. Gadu gaitā ir izveidojusies veiksmīga sadarbība. Kopā veidojot pasākumus, pasākums ir 

labāk apmeklēts un kvalitatīvāks. 
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Kauguru bibliotēka Bērnu un Jauniešu žūrijā piedalās 5 gadu. Tas arī ir veiksmīgākais lasīšanas 

veicināšanas pasākums. Bērniem ļoti patīk žūrijas anketu aizpildīšana un noslēguma pasākums. 

2014. gada Bērnu, Jauniešu un vecāku žūrijai noslēguma pasākums bija ekskursija uz Latvijas 

valsts meži, Valmieras stādaudzētavu.  

Savstarpējās sarunās ar bērniem tiek uzzinātas viņu intereses, tas dod iespēju ieteikt atbilstošu 

literāru darbu. Bērni labprāt uzklausa vienaudžu ieteikumus.  

Attēls Nr. 2.3.4. 

 
 

Bērnu žūrijas ekskursija uz Latvijas valsts meži, Valmieras stādaudzētavu 

Bibliotēkas tēla veidošana, sabiedrības informēšana par bibliotēkas pakalpojumiem, aktivitātēm ir 

ikdienas darbs bibliotēkas vadītājai. Par bibliotēkā notiekošajām norisēm informācija tiek sniegta 

novada domes informatīvajā izdevumā „Beverīnas Ziņotājs” un mājas lapā 

http://www.beverinasnovads.lv/ Vienmēr iesaistāmies novada sabiedriskajā dzīvē un norisēs. 

 

Mūrmuižas bibliotēka-informācijas centrs 

 
Mūrmuižas bibliotēka-informācijas centrs ir Beverīnas novada administrācijas kultūras un izglītības 

nozares struktūrvienība, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas 

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

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

pasākumus, nodrošina IT pakalpojumus.  

Bibliotēkas misija ir nodrošināt bibliotēkas lasītāju attīstību visdažādākajās sfērās, radīt kvalitatīvu 

informācijas vidi, nodrošinot piekļuvi informācijas tehnoloģijām.  

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

kvalitatīvus informācijas pakalpojumus, sekmē iedzīvotāju mūžizglītību, saturīgu brīvā laika 

pavadīšanu, novada vēstures saglabāšanu, palīdz veidot zināšanu sabiedrību.  

Bibliotēku finansē Beverīnas novada pašvaldība budžeta ietvaros. 

2014.gadā Beverīnas novads Mūrmuižas bibliotēkas vajadzībām atvēlējis EUR 18055, no tā EUR 

1423 grāmatu iepirkumam, kas ir dubultota iepriekšējā gada piešķirtā summa grāmatu iegādei ( 

2013.gadā bija piešķirti Ls500, kas pārvēršot EUR ir 711,44), EUR 849 preses izdevumu 

pasūtīšanai, informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem EUR 298, dažādām precēm un 

pakalpojumiem EUR 2375, algām EUR 7970 un Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

izmaksām EUR 2524. Dāvinājuma kārtībā iegūtas grāmatas pa EUR 214. Kopā jauniegūtas 

grāmatas pa EUR 1637. 

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

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

morāli novecojušās.   
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• Galvenie bibliotēkas apmeklējuma rādītāji 2014.gadā: lasītāju skaits, apmeklējums, 

izsniegums 

Tabula Nr. 2.3.4. 

 2014 

Lietotāju skaits 230 

No tiem līdz 18 g.v. 50 

Izsniegums 4100 

No tā bērniem līdz 18 g.v. 295 

Apmeklējumu skaits 3600 

No tiem līdz 18 g.v. 1200 

 

Šeit norādīti tie lasītāji, kuri ir pārreģistrējušies 2014.gadā, bet kopā bibliotēku programmā “Alise” 

reģistrēti 431 Mūrmuižas BIC lasītāji. 201 no tiem nav 2014. gadā apmeklējuši Mūrmuižas 

bibliotēku, lai gan statistika rāda, ka bieži mēdz būt gadījumi, ka cilvēks bibliotēku neapmeklē pat 

pāris gadus, bet pēc tam atgriežas regulāru apmeklētāju statusā. Daudzi jaunieši ir devušies uz Rīgu 

mācīties, daudzi ir aizbraukuši uz ārzemēm, bet bieži vien tie, kuri šobrīd strādā ārzemēs savā 

atvaļinājumā atkal apmeklē vietējo bibliotēku. Izsniegumu skaitu veido ne tikai grāmatu 

izsniegums, bet arī preses izdevumu izsniegums. Izsnieguma kopskaits ir 4100, bet no tā periodikas 

izdevumi sastāda 2667 vienības. Bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem izsniegtas 295 grāmatas, 

bet bieži vien vecāki ņem grāmatas saviem bērniem, kas parādās pie izsnieguma pieaugušajiem.  

 

Ir nelielas negatīvas izmaiņas bibliotēkas lietotāju skaita ziņā (-16), bet tās Mūrmuižas bibliotēkas 

gadījumā neuzrāda būtisku skaitli un kopumā parāda visas Latvijas lauku teritoriju tendences – 

samazinās cilvēku skaits, kas dzīvo un strādā laukos. 

 
Trikātas bibliotēka 

 
Trikātas pagasta bibliotēka ir vietējās nozīmes publiskā bibliotēka. Bibliotēka ir informācijas, 

komunikācijas iestāde iedzīvotājiem, kuras pakalpojumus var izmantot jebkurš bibliotēkas lietotājs 

neatkarīgi no dzīvesvietas, vecuma un sociālā stāvokļa. Iekļauties tālākajā sabiedrības 

informatizācijas procesā, veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību, piedāvāt un 

nodrošināt to informāciju, ko vēlas saņemt lietotāji, nodrošināt kulturālu, saturīgu laika pavadīšanu. 

Nodrošināt dažāda veida informācijas resursus pieejamību visiem bibliotēkas lietotājiem, rosināt 

bērnos un jauniešos interesi par grāmatu.  

2014. gadā bibliotēkā reģistrēti 340 lasītāji t.i. vairāk nekā 34 % no pagasta iedzīvotājiem (iedz. sk. 

uz 01.01.2014 – 995), lasītāju skaits salīdzinājumā ar 2013. g. mazliet lielāks. Katru gadu lasītāju 

skaits kaut nedaudz bet tomēr pieaug. Vasaras periodā bibliotēkā iegriežas apmeklētāji no 

visdažādākajām Latvijas vietām, no tuvākām un tālākām Latvijas vietām, no kaimiņu pagastiem 

(Cēsis, Sigulda, Naukšēni, Seda, Rīga, Smiltene, Valmiera u.c.) 

Galveno rādītāju analīze  

Tabula Nr. 2.3.5. 

 

 

 

 2012. 2013. 2014.  

Lasītāji 326 333 340 +7 

Apmeklējums 7803 6386 6051 -335 

Izsniegums 6351 6437 6902 +465 



Beverīnas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2014.gadu 

 

30 

 

 

Bibliotēkas pakalpojumi būtiski nav mainījušies - grāmatu un preses izsniegšana, e-katalogs, 

datubāzu lietošana, datorpakalpojumi, internets (konsultācijas, e-pasts, i-banka, e-latvenergo, avio 

biļetes u.c.), konsultācijas informācijas meklēšanā, SBA, tematiskas literatūras izstādes, tematiski 

pasākumi, tematiskas mapes un novadpētniecības materiāli. No maksas pakalpojumiem – kopēšana 

un printēšana. Uzziņu informācijas darbs tiek veikts, izmantojot visus iespējamos informācijas 

resursus. Piekrītu kādas savas kolēģes teiktajam, ka iedzīvotājiem ir radies priekšstats, ka bibliotēka 

var visu un tur var uzzināt visu, kā arī vienmēr tiks sniegta jebkura palīdzība pat sociālo jautājumu 

risināšanā. 

Krājums pieejams ikvienam bibliotēkas lietotājam saskaņā ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem. 

Bibliotēkas krājuma attīstības politikas pamatā ir veidot universālu un aktuālu, dažādām iedzīvotāju 

vecuma un izglītības līmenim atbilstošu, dažādu veidu, nozaru un valodu dokumentu krājumu. 

 

Krājuma apgrozība pēdējo 3 gadu laikā 

Tabula Nr. 2.3.6. 

Krājums 2012. 2013. 2014. 

 Ienācis Izslēgts Kopā  Ienācis  Izslēgts Kopā Ienācis Izslēgts  Kopā 

Grāmatas 145 395 6107 199 607 5699 226 817 5108 

Seriālizdevumi 338 421 687 371 125 933 368 642 659 

Audiovizuālie dok. 1 0 2 1 0 3 1 0 4 

Elektroniskie dok. 0 0 13 0 0 13 0 0 13 

Nošu izdevumi 0 0 0 1 0 1 1 0 2 

Kopā 484 816 6809 572 732 6649 596 1459 5786 

 

Tīmekļa vietnes, kurās var atrast informāciju par Trikātas bibliotēku www.kulturaskarte.lv,     

www.beverinasnovads.lv,  www.biblioteka.valmiera.lv . Visplašākā informācija, aktualitātes un 

notikumi  tiek ievietoti Beverīnas novada mājas lapā www.beverinasnovads.lv  

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

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

Trešo gadu pēc kārtas bibliotēka piedalās KKF rīkotajā lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu 

žūrija”. Grāmatu iegādei bibliotēka saņēma 62.64 euro lielu finansiālo atbalstu no LNB atbalsta 

biedrības.  

Bibliotēka regulāri sniedz konsultatīvu palīdzību apmeklētājiem darbā ar datoriem un informācijas 

meklēšanas iespējām. Metodiskais un konsultatīvais darbs bibliotēkā norit atbilstoši tās funkcijām 

un uzdevumiem. Konsultējam par datu bāzu izmantošana, par elektronisko katalogu, par i bankas 

pakalpojumiem, par biļešu rezervāciju u.c. Ja tomēr rodas neskaidrības, un ar problēmu netiekam 

galā, tad palīdzību varam meklēt kur citur. Ir gadījumi, ka, lai palīdzētu apmeklētājam nākas zvanīt 

gan uz lidostu, gan uz banku. Nav bijis vēl tāds gadījums, ka otrā telefona galā atteiktu un 

nepalīdzētu.  

Bibliotēka sadarbojas ar kultūras namu, pagasta pārvaldi, sociālo darbinieku, Valmieras novada 

fondu, Beverīnas novada sabiedrisko attiecību speciālisti. 

http://www.biblioteka.valmiera.lv/
http://www.beverinasnovads.lv/
http://www.news.lv/
http://www.letonika.lv/
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Finansiālais nodrošinājums atbilst bibliotēkas uzdevumiem un nodrošina bibliotēkas funkciju 

veikšanu. Finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai atbilst MK noteiktajam likumam. Grāmatām 

2014.g. no pašvaldības budžeta piešķirti 1425 euro, periodikai 854 euro. Katru gadu finanses tieši 

krājuma komplektēšanai pieaug.  

 
Saimniecības daļas 

 
Beverīnas novadā katrā pagastā ir izveidota saimniecības daļa. Kauguru saimniecības daļā strādā tās 

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

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

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

palīgstrādnieks, kapu uzraugs un kurinātāji.  

Saimniecības daļas organizē pašvaldības komunālo pakalpojumu nodrošināšanu (ūdensapgādi; 

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

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

kanalizācijas ietaišu ekspluatāciju atbilstoši iekārtu tehniskām un darba drošības prasībām. 

Nodrošina pašvaldībai piederošo  ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes 

inženierkomunikāciju uzturēšanu. 

Saimniecības daļām noteikti arī uzdevumi saistībā ar novada administratīvās teritorijas 

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

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

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

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

soliņu remonts, un citi teritorijas labiekārtošanas darbi. 

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

pašvaldības administratīvo ēku apsaimniekošana; pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu namu  

apsaimniekošana; pašvaldībai piederošo savrupmāju un atsevišķu dzīvokļu apsaimniekošana; 

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

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

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

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

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

struktūrvienības kompetences ietvaros piedalās līgumprojektu sagatavošanā un kontrolē noslēgto 

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

veic sagādes  funkciju izpildi pagasta teritorijā izvietotām pašvaldības iestādēm un 

struktūrvienībām.  

Brenguļu sākumskolai mazajā grupiņā nomainītas avārijas izejas durvis. Skolas 2.stāva telpās 

ierīkota tualete un dušas telpa. Bērnudārza telpās veikti kosmētiskie remonti – 2-4 gadnieku 

grupiņā, 5-6 gadnieku grupā remonts veikts ar vecāku darbu. Skolas telpās veikts kosmētiskais 

remonts direktores kabinetā un skolotāju istabā, skolas gaitenī atjaunota dabiskā ventilācija. Uzsākti 

gatavošanās rekonstrukcijas darbiem Brenguļu sākumskolas jumtam. Skolai katru gadu tiek 

sagatavota malka no pašvaldībai piederošiem meža īpašumiem. Apkures sezonā tiek nodarbināti 

četri kurinātāji, kuri strādā maiņās. Turpinām kartupeļu audzēšanu Brenguļu sākumskolas virtuvei, 

lai nodrošinātu skolu ar kartupeļiem visu mācību gadu. 

Cempos „Jaunceltnēs -2” pašvaldībai piederošām telpām nomainītas ārdurvis. Daudzdzīvokļu mājai 

„Vārpiņas” pabeigti logu apdares darbi, kurus nomainīja jau 2013.gada beigās. Šajā mājā veikts  

viena dzīvokļa kosmētiskais remonts, izīrēšanai. 

Komunālā saimniecībā; Brenguļu pagasta, Cempos veikti esošā ielas apgaismojuma rekonstrukcijas 

darbi. 
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Visa gada garumā tiek veikta auto ceļu uzturēšana un teritoriju sakopšana. Brenguļu pagastā ceļa 

posmam Brenguļi - Pūpoli atjaunota autoceļa virskārta melnam segumam 800 m garumā. 

Kauguru pagasta saimniecības nodaļas paveiktie darbi 2014 gadā. 

Kauguru ciema ūdensvada rekonstrukcija 

starp "Liepiņu" mājām un Kultūras namu. Jauna ūdensvada ierīkošana starp Kultūras namu un 

daudzdzīvokļu māju "Nākotnes". Kanalizācijas pārsūknētavas rekonstrukcija pie "Dzilnām". 

Mūrmuižas NAI rekonstrukcija, uzlabojot attīrīšanu darbību. 

 

2.3.2.  Beverīnas novada iestāžu darbības rezultāti 2014.gadā 

 

Pirmskolas izglītības iestāde „Pasaciņa” 

 
2014.gadā kopējais iestādes finansējums EUR 276929.00. No valsts budžeta piešķirtā 

mērķdotācija 5-6 gadīgo bērnu obligātās pamācības realizēšanai EUR 17974.00. Ārvalstu 

piešķirtais finansējums dāvinājuma veidā – EUR 700.00. Vecāku iemaksas par bērnu ēdināšanu – 

EUR 16800.00. 
2014.gada 1.janvārī PII ”Pasaciņa” reģistrēti  73 izglītojamie dažādu vecumu grupās, 

2013./2014.mācību gadam beidzoties reģistrēti 74 izglītojamie. 1.septembrī, sākoties jaunajam 

2014./2015.mācību gadam, iestādē reģistrēti 68 izglītojamie, 28 no tiem 5-6 bērnu obligātajā 

apmācībā. /dati no VIIS/ 

Iestādē nodarbināti 24 darbinieki: 13 pedagogi un speciālisti, 11 tehniskie darbinieki.  

Attēls Nr. 2.3.2. 

  
 

Padarītais saimnieciskais darbs: 
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 Janvārī un februārī tika pabeigta PII „Pasaciņa” jumta rekonstrukcija, lūku iziešanai uz 

bēniņiem izbūve par kopējo summu EUR 46 000.00 

 Februārī iegādāts dators iestādes speciālistu un pedagogu darbam par EUR. 406.88 

 Martā iegādāts putekļu sūcējs telpu mīksto segumu uzturēšanai par EUR 171.99 

 Aprīlī iegādātas attīstošās rotaļlietas SIA Lelle par EUR 229.99, SIA Gudra galva par EUR 

356.51,  

 Aprīlī uzstādīti 3 nerūsējošā tērauda galdi iestādes virtuves blokā par EUR 885.85 /PVD 

pārbaudes protokola 96-13-01403 izpilde/ 

 Jūnijā uzsākts remonts četrgadīgo bērnu grupas higiēnas telpā par EUR 7115.00, iegādāti un 

uzstādīti dvielīšu pakaramie par EUR 219.19  

 Jūnijā veikti remontdarbi un linoleja ieklāšana divgadīgo bērnu garderobes telpās par EUR 

732.73. 

 Augustā pasūtīti un iegādāti tautiskie krekli folkloras kopai „Pasaciņa” par EUR 279.51 

 Augustā veikta siltās grīdas ieklāšana sešgadīgo bērnu grupā par EUR 522.42 

 Septembrī pasūtīti un iegādāti skapīši trauku žāvēšanai 4.un 5.grupām par EUR 191.03, 

iegādāti 16 gultas veļas komplekti par EUR 170.37 

 Oktobrī nopirkta fotokamera Panasonic Lumix par EUR411.99; četras programmatūras 

Office par EUR 253.16, iegādātas biroja mēbeles par EUR 213.17 

 Novembrī SIA KSIL pasūtīts un uzstādīts vingrošanas komplekss un smilšu kaste par EUR 

1011.60. Maksājumā izmantots ziedojums no sadarbības partneriem Vācijā Giterslo apgabalā 

EUR 700.00  

 Novembrī pasūtītas un uzstādītas žalūzijas piecgadīgo bērnu grupā par EUR 330.28; iegādāts 

Ziemassvētku paciņas audzēkņiem par EUR 237.99 
 

Realizētie projekti 

 Sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Beverīnas novada pašvaldību un Beverīnas 

novada izglītības iestādēm jūlija mēnesī realizēts projekts „Sporta inventāra iegāde 

Beverīnas novada izglītojamo veselības nostiprināšanai un attīstīšanai” kā rezultātā 

iegādās sporta inventārs PII „Pasaciņa” par EUR 1201.95 

 ZAAO Vides projekts „Cilvēks vidē – savāktas 2 tonnas makulatūras  

 „Zaļā josta” konkurss „Tīrai Latvijai” - savākti 85kg izlietotās baterijas 

 Uzsākts un realizēts trešais nodarbību cikls izpratnes veidošanai bērniem par personīgo 

drošību „Džimba”  

 „VTU Valmiera” zīmējumu konkurss „Mans nākotnes autobuss”  

 „Es un Tu kopā sniegā!” - sportiskās aktivitātes Pasaules Sniega dienā 

 

PII „Pasaciņa”  sadarbība ar novada iestādēm un biedrībām 

Ar Kauguru pamatskolu 

 topošo pirmklasnieku un viņu vecāku iepazīšanās ekskursija; 

 konsultācijas par VIIS sistēmu 

 sešgadīgo audzēkņu izlaidums 

 kursi, lekcijas 

Ar Brenguļu un Trikātas skolām 

 sporta projekts 

Ar Bibliotēkām Mūrmuižā un Kauguros 

 kopīgi veidotās Mazās mākslas dienas 

 grāmatu lasījumi 

 tehnoloģiju pakalpojumu izmantošana 

Ar Kauguru kultūras namu 

 CD ierakts «Cālis šķiļas» 
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 fonogrammu sagatavošana plānotajiem pasākumiem 

 pasākumu izgaismošana un apskaņošana 

Ar Trikātas kultūras namu 

 Beverīnas novada «Cālis» 

 Beverīnas novada Dziesmu un deju svētki 

Ar Sporta centru «Kaimiņi»  

 Pasaules sniega diena 

Ar Mednieku biedrība «Kaugurieši» 

 ikgadējā zīļu vākšana 
 

PII „Pasaciņa” folkloras kopa: 

 Sagatavoja pasākumu un uzņēma dalībniekus no Tālās Gaujmalas novada bērnu un jauniešu 

folkloras kopām 21.februārī Mūrmuižā. 

 Piedalījās bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālajā sarīkojumā „Uz dāldera riņķi griezu” 

Jēkabpilī un Viesītē 17.;18. maijā 

 
 

Brenguļu sākumskola 

 
2014.gadā Brenguļu sākumskolā mācījās 27 izglītojamie, pirmsskolas izglītības grupās - 34 

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

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

personāls 7 darbinieku sastāvā. Skola atvērta no plkst.7.30-16.00 1.-4.klašu skolēniem un no 

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

audzēkņiem. 

Skolā tiek realizētas: 

 Pamatizglītības 1.posma (1.-4.klase) programma 110 11111 

 Speciālā pamatizglītības 1.posma (1.-4.klase) izglītības programma  

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 1101 5611 

 Pirmsskolas izglītības programma 0101 1111 

Interešu izglītībai piedāvā: 

Tautisko deju kolektīvs, skolotāja L.Ozoliņa 

 2.klase un 5/6g.v.bērni 

 4.klase 

Ansamblis, muzicēšana ar skaņu rīkiem, skolotāja Liesma Lore 

 1.-4.klase 

 PII grupas 

 

Basketbola skola, treneris Sandis Bukšs 

 5/6g.v. bērnu grupa 

 4.klase 

Sporta deju pulciņš, skolotājs Rihards Bergs 

 1.-4.klase 

 5/6 g.v. bērnu grupa 
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Attēls Nr. 2.3.3. 

 
 

Skolēni piedalās mācību olimpiādēs. Emīlija Ērgle ieguvusi 1.vietu radošajā darbnīcā „Konstruē, 

modelē”. Skolas deju kolektīvs ieguvis 1.pakāpes diplomu Valmieras pilsētas un novadu tautisko 

deju skatē. 

Trenera Sanda Bukša vadībā sākumskolas basketbola komanda piedalījusies „Kāruma” kausa izcīņā 

basketbolā” Madonā un „Kāruma kausa izcīņā” Rīgā. Labākais sasniegums – 4spēļu sīvās cīņās 2 

uzvaras, par ko arī informācija mājas lapā www.basket.lv 

Sākumskolas pedagogu kolektīvs piedalās sekojošos projektos: 

IZM finansētajā projektā „Sporta inventāra iegāde Beverīnas novada izglītības iestāžu izglītojamo 

veselības nostiprināšanai un attīstīšanai”. Lai raisītu bērnos kustību prieku, tika nolemts izstrādāt 

projektu, kuru realizējot tiktu iegādātas kvalitatīvas sporta ierīces un būtu iespējas veidot vispusīgu 

mācību procesu un aizrautīgas ārpusstundu aktivitātes. Sporta inventāru vēlējāmies tādu, lai attīstītu 

skolēnu kustību koordināciju, motoriku, kā arī veicinātu sadarbības un radošās darbības prasmes.  

Saņemot atbalstu un iegādājoties plānoto inventāru, esam to izmantojuši gan ikdienas pasākumos, 

gan olimpiskajā dienā. Skolotāji organizē saliedējošas un jautras sporta spēles, veido dažādus 

koordinācijas vingrinājumus, kuros ar interesi piedalās skolēni. 

Trikātas pamatskolā un Brenguļu sākumskolā par vasaru tika domāts jau ziemā, tādēļ Vides 

aizsardzības  fondam tika iesniegts projekta pieteikums  par bērnu nometni -vasaras superskolu 

”Beverīnas ūdeņi”, kurā vēlējāmies  iepazīstināt bērnus ar  Beverīnas novada ūdeņiem. Bija patiess 

prieks saņemt vēsti, ka iecerētā ideja ir apstiprināta un sākt plānot paredzamās aktivitātes.   

Iepazinušies ar nepieciešamo informāciju par novada ūdens tilpnēm, jaunie pētnieki devās 

ekspedīcijās uz Baznīcas, Atpiļu ezeriem, Abula upi. Uzzinājām, ka mūsu novada ezeros aug 

vilkvālītes, meldri, upes kosa, glīvene, ežgalvītes, lēpes, atradām spāres, gliemenes, gliemežus, 

ūdens zirnekļus, ūdensmērītājus, raudiņas, karūsas un vēl citas zivis. Pētījām savāktos ūdens augus, 

dzīvniekus, mācījāmies to atpazīt, izdarījām secinājumus, veicām pierakstus savās ūdens vērojumu 

burtnīcās.  

Sadarbībā ar domubiedriem no Vecumnieku, Valkas, Rugāju, Brocēnu novadiem un Valmieras 

pilsētas īstenojām Grassroots projektu „Mācāmies mācīties: skolu un biedrību sadarbības modeļu 

veidošana mācīšanās motivācijas paaugstināšanai sešās Latvijas kopienās”. 

Aktīvi iesaistījāmies interesantā pētījumā kopā ar vienaudžiem no Trikātas un Kauguru 

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

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

salīdzināti, izdarīti interesanti secinājumi-mācīšanās ir interesants un aizraujošs process, kurā labus 

rezultātus var sasniegt ikviens. 
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Kopā ar biedrību „Iespēju durvis” skolā organizēta atvērto durvju pēcpusdiena, kurā skolotāji un 

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

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

iemācīja gatavot neparastas grāmatzīmes. 

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

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

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

telpas tiek izīrētas publiskiem un privātiem pasākumiem - 2014.gadā skolai noslēgti 21 telpu nomas 

līgums. 

 



Beverīnas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2014.gadu 

 

37 

 

Attēls Nr. 2.3.4.  

 
 

Attēls Nr. 2.3.5. 
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J. Endzelīna Kauguru pamatskola 

 
Attēls Nr. 2.3.6. 

 
 

 

Vīzija 
 

 Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga izglītības iestāde 

Tabula Nr. 2.3.2. 

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

01.09.2012. skolā mācības uzsāk 109 skolēni, tiek 

realizētas četras programmas: 

Pamatizglītības programma, kods 21011111, 

Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma, 

kods 21011811, 

Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas 

virziena programmu (kods 21013111), 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem (kods 21015611) 

01.09.2012. skolā mācības uzsāk 115 skolēni, tiek 

realizētas četras programmas: 

Pamatizglītības programma, kods 21011111, 

Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma, 

kods 21011811, 

Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas 

virziena programmu (kods 21013111), 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem (kods 21015611) 

1. kl. – 8 1.kl. - 12 

2. kl. – 11 2.kl.-12 

3. kl. – 11 3.kl.-8 

4. kl. – 18, t.sk.7 skolēni pedagoģiskās korekcijas 

programmā 

4.kl.-12, t.sk.1 speciālajā programmā 

5. kl. – 18 5.kl.-25 , t.sk. 9 pedagoģiskās korekcijas klasē, 2 spec. 

programmā 

6. kl. – 11 6.kl.-18, t.sk. 2 spec. programmā 

7. kl. - 8 7.kl.- 10, t. sk. 1 spec. programmā 
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8. kl. – 10 8.kl.-8, t.sk.2 spec. programmā 

9. kl. – 14, t.sk. 6 skolēni pedagoģiskās korekcijas 

programmā 

9.kl.-10 

Interešu izglītība: 

2 valsts apmaksāti pulciņi, 

7 pašvaldības apmaksāti pulciņi 

Interešu izglītība: 
2 valsts apmaksāti pulciņi 

7 pašvaldības apmaksāti pulciņi 

Strādā 17 skolotāji un 11 tehniskie darbinieki, ar 

01.09.2012. – 9 tehniskie darbinieki 

Strādā 16 skolotāji un 14 tehniskie darbinieki, t. sk 

sezonas kurinātāji, kuri no pašvaldības komunālās 

saimniecības, kā arī skolas tehniķis tiek ieskaitīti skolas 

tehnisko darbinieku skaitā 

  

Svarīgākie notikumi skolā no septembra līdz 

decembrim 2012. g.: 

o Jaunrades darbu konkurss valstī „Latvija es 

esmu Tavs bērns”. 

o Dzejas dienas. 

o Konference „Skola – mūsu bērnu otrās mājas”. 

o Z. Mauriņas jubilejas pasākums. 

o Projekts „Mācoties no dabas”. 

o Starptautiskā konference „Kauguru nemieru 

210. atceres diena” 

o Vispasaules Olimpiskā diena ar Daiņa Caunes 

viesošanos. 

o Talantu konkurss „Sev un saviem draugiem”. 

o Konkurss „Iepazīsti savu novadu”. 

o Projektu nedēļa „Iepazīsti uzņēmumus ”. 

o 15 skolēniem tiek piešķirta balva – dāvanu 

karte Ls10,00 vērtībā, par mācību 

sasniegumiem ar vidējo atzīmi ne zemāku kā 

7,6 balles. 

Svarīgākie notikumi skolā no 2012.g. septembra līdz 

2013.g. maijam 

 Lāčplēša dienas pasākums (Patriotu 

nedēļa); 

 J. Endzelīna 140. gadskārtas jubilejas 

pasākums; 

 J. Endzelīna balvas nodibināšana; 

 Literārā žurnāla “Domu pērlītes” 

izdošana; 

 Kauguru nemiernieku atceres diena; 

 Valodas nedēļa veltīta R. Blaumanim “ 

Trāpīt laikā”; 

 Mazā zinātņu skola 

 Ledus gladiatori; 

 Barikāžu atceres pasākums; 

 Valentīndienas pasākums; 

 Sv. Jāņa palīdzības organizācijas 20. 

gadu jubilejas pasākums Rīgā; 

 Projekts “ Mācoties no dabas”; 

 Baleta “Mazais skursteņslauķis” 

Svarīgākie notikumi skolā no 2013.g. septembra līdz 

decembrim 

 Sporta diena kopā ar vecākiem; 

 Mazā Zinātņu skola; 

 Piedalīšanās Grassroots projektā; 

 1. klases “iesvētības”; 

 Jauniešu forums “Manas skolas nākotne”; 

 Jubilejas pasākums “Pieslēdzies, Latvija!”; 

 O.Vācieša pēcpusdiena; 

 “Vai esi gudrāks par pirmklasnieku?”; 

 Barikāžu atceres brīdis; 

 “Popiela”; 

 Meteņu dienas sporta pēcpusdiena; 

 “Lāses kauss”; 

 Deju kolektīvu un koru skates; 

 Projekts 1.-6.kl. “Ejam dabā” 

 

Svarīgākie notikumi no 2014.g. janvāra līdz 

augustam 

 Florbola kausa izcīņa 

 Barikāžu atceres rīts 

 Draudzīgā aicinājuma diena 

 Dambretes turnīrs 

 Konkurss „Esi mobils”6.klase 

 Meteņu dienas sporta pēcpusdiena „Jautrā 

sniega diena” 

 Baleta izrāde „Karlsons lido”Latvijas 

Nacionālajā operā 

 Valentīndienas pasākums „Sirsnīgākais skolas 

cilvēks” 

 Ierindas skate 

 Pirmais kopkora „Košums”mēģinājums 

 Peldēšanas nodarbības 4.klasei 

 Konkurss „Zeltene ”Kocēnu novadā 

 „Lāses kauss” 

 Ierindas skate 

 Dramatiskā kolektīva viesizrāde PII”Pasaciņa” 

 Atvērto durvju diena nākamajiem 
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apmeklējums LNO; 

 Konkurss “Superpuika un 

Supermeitene”’; 

 Tikšanās ar bobslejistu, skolas 

absolventu, Oskaru Melbārdi; 

 Olimpiskā diena; 

 Tikšanās ar Saeimas deputātu R. 

Naudiņu 

 

 

 

pirmklasniekiem 

 Skolas un klašu vecāku sapulce 

 Bībeles svētku apmeklējums skolas kristīgā 

pulciņa dalībniekiem 

 Ēnu diena pašvaldībā 

 „Meža dienas ”dabas izglītības centrā 

„Vecupītes” 

 Skolas padomes izbraukuma sēde uz Burtnieku 

novada Adzelviešiem 

 Masu skrējiens Kauguri - Mūrmuiža 

 Mātes dienai veltīts skolas interešu izglītības 

pulciņu koncerts 

 9. klases izlaidums 

 Vides nometne „Putnu detektīvi” 

Svarīgākie notikumi no 2014.g. septembra līdz 

decembrim 

 Zinību diena 

 Kino diena. Filma Rio I  

 Atceres diena, veltīta Baltijas ceļam 

 Sporta diena kopā ar bērnu vecākiem 

 Orientēšanās stunda 

 Pirmizrāde par drošību „Lai dzīvo bērni” 

 Grasroots projekts „Drauga padoms” 

 Olimpiskā diena 

 Miķeļdienas izstāde”Kas dzīvo manā pagrabā” 

 Pašpārvaldes diena 

 Radošā darbnīca vecākiem  

 Piemiņas brīdis, veltīts Kauguru nemierniekiem 

 Zibakcija „Kārtīgākā klase” 

 Valsts svētku sarīkojums 

 Radošā Ziemassvētku darbnīca 

 Skolas Ziemassvētku sarīkojums 

 

 

 

J. Endzelīna Kauguru pamatskolas sasniegumi starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs  

2013./2014.m.g 

Tabula Nr. 2.3.3. 

Nr.p

k. 

 

Mācību 

priekšmeta 

olimpiāde 

Klase Vārds, uzvārds Skolotājs Sasniegums 

1.  Matemātika 5. Līga Ozola Edīte Puķīte     1.vieta 

2.   6. Kitija Jolanta 

Muižniece 

 2.vieta 

3.   7.  Raimonds Šīrants  2.vieta 

4.  Ģeogrāfija 8. Marta ozola Inese Ločmele 2.vieta 

5.  Latviešu val. un 

literatūra 

6. Kitija Jolanta 

Muižniece 

Aija Dubova 3. vieta 

6.  Latvijas vēsture 7. Raimonds Šīrants Inese Ločmele 3. vieta 
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7.  Vācu valoda 9. Sanita Kvitka Līga Gecko 3. vieta 

8.  Kombinētā 

olimpiāde 

1. Elēna Krastiņa Juta Šmite Atzinība 

9.  Vācu valoda 9. Madara Rakūne Līga Gecko Atzinība 

 

Trikātas pamatskola 

 

Attēls Nr. 2.3.7. 

 

 

Trikātas pamatskolā tiek īstenotas trīs izglītības programmas 

 pirmsskolas izglītības programma 01011111 

 pamatizglītības programma 21011111  

 pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma 

21011811. 

 

 

Izglītības iestādē strādā 33 darbinieki, tajā skaitā 19 pamatizglītības skolotāji, 3 pirmsskolas 

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

izglītības jomā (kopā vietniecībā 1,2 darba slodze) 

2013./2014. mācību gadā Trikātas pamatskolā ir 142 izglītojamie, no kuriem 88 ir 1.- 9. klašu 

skolēni un 54 pirmsskolas vecuma bērni. 

2014. gadā tika izvirzīta jauna attīstības stratēģija, kas kā skolas darbības misiju izvirza 

konkurētspējīgas izglītības un pašizglītības bērniem un pieaugušajiem nodrošināšanu. Pēc esošās 

situācijas izvērtēšanas 2014. – 2016. gada vīzija ir - uzlabot tēlu sabiedrībā, attīstīt iekšējās prasmes 

un iespējas. 

Tika izvirzītas 3 prioritātes: 

1) IT lomas pastiprināšana izglītošanas procesā; 

2) mācīšanas process saistīts ar ikdienas praktisko iemaņu pielietojumu, kā arī vides izglītības 

aktualizēšana mācību procesā; 

3) publicitātes, atpazīstamības vairošana. 

Jau 2014. gadā tikušas īstenotas otrās prioritātes pirmā iniciatīva - Eko-skolas komandas veidošana, 

mērķu, izpētes virziena izvēle, 2014. gada vasarā īstenota nometne „Beverīnas ūdeņi”, 2014. gada 

rudenī visa skola piedalās vispasaules eko skolas „Rīcības dienā” akcijā. 2014. gadā uzsāktas arī 

īstenot ieceres - publicēt skolas mājas lapā katra pedagoga labās prakses piemērus, tiek turpināta 

iniciatīva iegādāties informācijas tehnoloģu atbalstošas iekārtas. 2015. gadā plānots iepirkt skolas 

serveri un iekārtot servera izmantošanas sistēmu metodisko materiālu, foto un video arhīva 

veidošanai. Skolas pedagoģiskais personāls tiek motivēts ikdienas stundas papildināt ar vizuāliem, 

audio un kinētiskiem materiāliem, tādā veidā saskaņojoties ar mūsdienu bērniem tipisko 

informācijas apmaiņas un uztveres veidu. Katru gadu ir nepieciešams veikt arī telpu remontu un 

labiekārtošanu, 2015. gadā remonts plānots pirmsskolas grupu mazgāšanās telpā. 

 

Tabula Nr. 2.3.4. 

Beverīnas novada pašvaldības Trikātas pamatskolas 

STRATĒĢIJA 

2014. – 2016. gads 

MISIJA 

Nodrošināt konkurētspējīgu izglītību un pašizglītību bērniem un pieaugušajiem 

VĪZIJA (3 GADIEM) 
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2013./2014. mācību gada Trikātas pamatskolas Valmieras un novadu mācību priekšmetu 

olimpiāžu uzvarētāji 

Tabula Nr.2.3.5. 

Mācību priekšmets 
Skolēna vārds uzvārds, vieta Valmierā un 

novados 
Skolotāja vārds uzvārds 

Krievu valoda Karīna Davletšina (9.kl.) - I vieta Inese Taurīte 

Latviešu valoda un 

literatūra 
Anda Ielīte (9.kl.) – III vieta Maruta. Ģingule 

Vizuālā māksla Dārta Gartmane (2.kl.) – III vieta Aiga. Gartmane 

Bioloģija Anda Ielīte (9.kl.) - Atzinība Mārīte Alkšere 

 

 

Trikātas pamatskolas skolēnu un pirmsskolas grupas bērnu veiksmes konkursos 

2013./2014. mācību gadā. 

Tabula Nr.2.3.6. 

Konkurs Izglītījomā vārds, uzvārds, sasniegumi 
Skolotāja vārds, 

uzvārds 

VISC organizētais XVII 

stāstnieku konkursa «Teci, 

teci valodiņa» novadu 

pusfināls Valkas BJC 

„Mice” 

Elīna Dita Kuplā, Amanda Veikšāne 

(6.kl.), Elīza Evelīna Pētersone (2.kl.) - 

tituls  «Lielais stāstnieks» 

Maruta Ģingule, 

Agita Pētersone, Līga 

Veikšāne 

Uzlabot tēlu sabiedrībā, attīstīt iekšējās prasmes un iespējas 

Prioritāte 1 Prioritāte 2 Prioritāte 3 

IT lomas pastiprināšana 

izglītošanas procesā 

Mācīšanas process saistīts ar 

ikdienas praktisko iemaņu 

pielietojumu. Vides izglītības 

aktualizēšana mācību procesā 

Publicitātes, atpazīstamības 

vairošana 

Iniciatīva 1 

(turpina 

īstenot ) 

Katrs skolotājs 

apguvis jaunu 

tehnoloģiju 

mācību 

procesam 

Iniciatīva 1 

(īstenots 2014. 

gadā) 

Eko-skolas 

komandas 

veidošana, 

mērķu, izpētes 

virziena izvēle 

Iniciatīva 1 Elektronisks 

izdevums 

vecākiem (flip 

pdf) 

Iniciatīva 2 

(turpina 

īstenot) 

 

Katru gadu tiek 

papildināta IT 

materiāltehniskā 

bāze 

Iniciatīva 2 

(tiek īstenots 

2014./2015.m.g

.) 

Pirmā eko skolas 

gada īstenošana 

(projekti, 

starppriekšmetu 

saikne, 

dziesmas, dzejoļi 

Iniciatīva 2 

(uzsākts 

īstenot 2014. 

gadā) 

Publikācijas 

mājas lapā, 

katra skolotāja 

labā prakse 

Iniciatīva 3 

(turpina 

īstenot) 

 

Izglītojamie 

izmanto IT 

mācīšanās 

procesā skolā un 

mājās. 

Iniciatīva 3 Otrā eko skolas 

gada īstenošana 

Iniciatīva 3 

(turpina 

īstenot) 

Skolēni, vecāki 

- kopīgi 

pasākumi 
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VISC organizētais XVII 

stāstnieku konkursa «Teci, 

teci valodiņa» fināls  Rīgā 

 

Elīna Dita Kuplā (6.kl.) -  I pakāpe,  

tituls «Dižā stāstniece» 
Maruta Ģingule 

Amanda Veikšāne (6.kl.)- II pakāpe, 

tituls «Lielā stāstniece» 

Līga Veikšāne, 

Maruta Ģingule 

Elīza Evelīna Pētersone (2.kl.)  - III 

pakāpe, tituls «Mazā stāstniece» 
Agita Pētersone 

Izteiksmīgās lasīšanas 

konkurss 2. klašu 

izglītojamajiem „Veltījums 

Latvijai” Valmieras 

integrētajā bibliotēkā 

Elīza Evelīna Pētersone (2.kl.) - II 

vieta 

Agita Pētersone, 

Monta Pāvule 

VISC sadarbībā ar RIIM 

organizētais Tautas frontes 

25. gadadienai veltītais 

radošo darbu konkurss 1.– 

4.kl. skolēniem «Mans 

novads, mana pilsēta» 

Matīss Ielītis (2.kl.) – III pakāpe, 

Klaudija Bērziņa, Elīza  Evelīna 

Pētersone(2.kl.) , Rovilds  

Deduškevičs, Valters  Kuplais (3.kl.) – 

II pakāpe,  Dārta  Gartmane (2.kl.) – I 

pakāpe  

Aiga Gartmane 

Valmieras pilsētas un 

novadu izglītojamo 

zīmējumu konkurss 

6.klašu skolēniem 

«Добро пожаловать в 

Страну РУССКИЙ 

ЯЗЫК!», krievu tautas 

pasaka-«РЕПКА» 

Ilze Ielīte (6.kl.) – III vieta 
Inese Taurīte, 

 Aiga Gartmane 

Valmieras pilsētas un 

novadu izglītojamo 

skatuves runas konkurss 

7.klašu skolēniem 

«Добро пожаловать в 

Страну РУССКИЙ 

ЯЗЫК!» 

Luīze Meirāne (7.kl.) - Atzinība Inese Taurīte 

Valmieras pilsētas un 

novadu skolu tautas deju 

kolektīvu skate 

1.-4. klašu tautas deju kolektīvs -I 

pakāpes diploms  C kvalitātes grupā: 

Elīna Krūmiņa, Sabīne Grosena, 

Arvilds Deduškevičs, Mārcis Šmagris 

Bondars (1.kl.), Daniels Tabārovs, 

Matīss Ielītis, Dārta Gartmane, Elīza 

Evelīna Pētersone, Klaudija Bērziņa, 

Madara Bērziņa, Viktorija Skaldere 

(2.kl.), Dagmāra Rēzija Zariņa, Agija 

Boža, Rovilds Deduškevičs, Klaids 

Tālbergs, Mareks Markuss Boškins, 

Adrians Miezis (3.kl.) 

Evita Kaķīte-Brasa 

 

Novadu izglītības iestāžu 

izglītojamo skatuves runas 

un literāro uzvedumu 

konkurss 

Elīza Evelīna Pētersone(2.kl.) – II 

pakāpe 
Agita Pētersone 
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„Top” zīmējumu konkurss 

„Uzzīmē savas krāsainās 

Lieldienas” 

Unda Bortkēviča, Dana Avotiņa 

(pirmsskolas grupa) 
Agita Pētersone 

Valmieras pilsētas un 

novadu skolu 

vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas 

konkurss 

„Trejdeviņas saules lec” 

Radošās pašizpausmes pulciņa  

1. – 4.kl. gr: Sabīne Grosena, Elīna 

Krūmiņa, Arvilds Deduškevičs (1.kl.), 

Klaudija Bērziņa, Dārta Gartmane, Matīss 

Ielītis, Liene Grosena, Elīza Evelīna 

Pētersone, Denija Marija Roziņa, Viktorija 

Skaldere, Natālija Terentjeva (2.kl.), Mareks 

Markss Boškins, Rovilds Deduškevičs, 

Patrīcija Fūrmane, Liene Ielīte, Linda 

Ziemane (3.kl.), Zaiga Eglīte,Dagne Kaupe, 

Paula Škirikova (4.kl.)- I pakāpe 

Anda Ielīte, Auce Tija Tamma (9.kl.) – III 

pakāpe 

Aiga Gartmane 

Latvijas izglītības iestāžu 

5.-9.klašu koru konkursu I 

kārta 

5. – 9.klašu koris – II pakāpe 

Liene Ielīte, Dagmāra Rēzija Kalniņa, 

Amanta Brinģina (3.kl.), Asnate Mauriņa, 

Dagne Kaupe, Zaiga Eglīte, Paula Škirikova 

(4.kl.), Laila Baltiņa, Jolanta Skrabe, Lola 

Vasiļjeva,  Megija Aiga Done, Samanta 

Trunova, (5.kl.),  Agnese Bevza, Ilze Ielīte,  

Amanda Veikšāne, Elīna Dita Kuplā (6.kl.), 

Liene Ciguze, Luīze Meirāne, Monta 

Žibojedova (7.kl.), Diāna Trunova, 

Anastasija Bevza (8.kl.), Karīna Davletšina 

(9.kl.) 

Vita Lāce 

 

2.3.3.  Beverīnas novada pašvaldības policija 
 

Beverīnas novada pašvaldības policija ir pašvaldības sabiedriskās kārtības uzturēšanas institūcija, 

kas savas kompetences ietvaros darbojas attiecīgajā administratīvajā teritorijā, ir pakļauta 

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

iestādēm un citām institūcijām. Pašvaldības policija tiek finansēta no pašvaldības līdzekļiem. 

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

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

noteikumi un pieņemtie lēmumi. Pašvaldības policijas darbu vada tās priekšnieks, kurš pakļauts 

Beverīnas novada domes priekšsēdētājai.  

Beverīnas novada pašvaldības policijā brīvprātīgā kārtā darbojas 2 ārštata policisti, kuri kopā ar 

pašvaldības policijas priekšnieci nodrošina sabiedrisko kārtību pašvaldības rīkotajos sabiedriskajos 

pasākumos. 

Beverīnas novada pašvaldības policija regulāri informē iedzīvotājus par ikmēneša veikto darbību 

Beverīnas novada mājas lapā un informatīvajā izdevumā. 

2014.gada 01.septembrī Beverīnas novada pašvaldības policijā priekšnieces amatā sāka darbu Dace 

Šmite, kura iepriekš bija strādājusi Valsts policijā, Kriminālpolicijas nodaļā par izmeklētāju. Sākot 

savu darbību D.Šmite Beverīnas novada pašvaldības policijā saņēma automašīnu Ford Transit 

Connect, kura tika aprīkota kā operatīvais transportlīdzeklis, atbilstoši pēc nolikuma ar speciālo 
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automašīnas marķējumu, gaismas signāliem un skaņas signāliem. Kā arī tika uzšūts formas tērps un 

iegādāti speciālie līdzekļi.  

2014.gada nogalē tika izveidotas jaunas administratīvā pārkāpuma protokola veidlapas, lai ikdienas 

darbā savus pienākumus pašvaldības policijas varētu veikt operatīvāk un kvalitatīvāk. Tika apsekota 

un iepazīta Beverīnas novada teritorija un tās iedzīvotāji. 

Kā arī tika apsekotas skolas un 2014.gada decembra mēnesī kopā ar Kauguru pagasta sociālo 

darbinieci J.Endzelīna Kauguru pamatskolā 5.– 9.klašu skolēniem tika novadīta diskusija par 

vardarbību un tās veidiem, bet 1.– 4.klašu skolēniem tika novadīta nodarbība par satiksmes drošību, 

vardarbību un atkarībām. 

 
 

2.3.4.  Beverīnas novada bāriņtiesa 

 

Beverīnas novada bāriņtiesa ir Beverīnas novada pašvaldības veidota aizbildnības un aizgādnības 

iestāde, kura darbojas 5 cilvēku sastāvā. 

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

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

bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām. 2013.gadā 12 

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

pieņemti par aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem.  

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

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

Bērna mantisko interešu aizsardzībā tika pārraudzītas 11 lietas. 

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

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

bērni. 

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

nosūtījusi 144 vēstules un izskatījusi 48 iesniegumus. 

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

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

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

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

un 60 apliecināti iesniegumi, fotokopijas. 

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

gādības palikušam bērnam. 

2.3.5.  Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļa 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas 19 atkātotas apliecības un dažādu veidu izziņas .  
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2013. gada 1. janvārī spēkā stājās Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums, kas atļauj pēc personu 

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

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

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

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

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

ceremoniju.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Divpadsmit bērni ir dzimuši laulībā, astoņiem noteikta paternitāte.   

Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti četrdesmit miršanas gadījumi. Galvenie nāves 

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

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

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

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

iedzīvotājiem 11774.80 LVL. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu par valsts budžeta līdzekļiem: 

1) invalīdu profesionālo rehabilitāciju;  

2) redzes un dzirdes invalīdu sociālo rehabilitāciju; 

3) no vardarbības cietušo bērnu sociālo rehabilitāciju;  

4) no vardarbības cietušo pilngadīgo personu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.  

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

izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām;  

6) tehniskos palīglīdzekļus personām ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju 

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

tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību; 

7) cilvēku tirdzniecības upuru sociālo rehabilitāciju.  

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

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

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

saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasības sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem" noteiktajiem kritērijiem; 

10) politiski represētām personām ; 

11)Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem;  

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

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

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

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

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

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

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

Vairāk Beverīnas novada mājas lapā sadaļā dokumenti, saistošie noteikumi 

www.beverinasnovads.lv.  

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

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

grupās- uzturēšanās maksu. 

2.4.  Kapitālsabiedrības 

 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

 SIA „ Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”, 

 VTU „Valmiera”, 

 Kauguru kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība. 

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos); 

 biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”; 

 „Vidzemes attīstības aģentūra”; 

 Lauku partnerība „Ziemeļgauja”; 

 Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators. 

 „Beverīnas kopdarbības asociācija” 

 

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

 
Finanšu nodaļa 

 

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

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

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

atskaites normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un apjomā u.c. 

Finanšu nodaļā strādā galvenā grāmatvede, ekonomiste un četras grāmatvedes. Kauguru un Trikātas 

pagastu pārvaldēs kases funkcijas un atsevišķus grāmatvedības pakalpojumus veic divas lietvedes. 

J.Endzelīna Kauguru pamatskolā  un Trikātas pamatskolā ēdināšanas maksas rēķina skolu lietvedes. 

Budžets ir Beverīnas novada pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu 

instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo 

vajadzību sabalansēšanu ar finansiālajām iespējām. Beverīnas novada pašvaldības budžets sastāv no 

pamatbudžeta un speciālā budžeta, kas apstiprināti ar domes 29.01.2015. sēdes lēmumu. 

Pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi no īpašuma, 

nodevas, soda naudas), maksas pakalpojumi (ieņēmumi par ēdināšanu izglītības iestādēs un 

uzturēšanās maksa bērnudārzos, maksa par komunālajiem pakalpojumiem, zemes un telpu nomu), 

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

pašvaldībām).  

 

3.1. Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu 

struktūra 
2014.gadā, salīdzinot ar 2013.gadu, būtiski pieauguši nodokļu ieņēmumi – par 232 560 EUR, kas 

noticis uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa rēķina (tas palielinājies par 232 473 EUR). Būtiski 

samazinājušies nenodokļu ieņēmumi – par 152 026 EUR, nav ieņēmumi no pašvaldības īpašuma 

pārdošanas (mežu cirsmas).   

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (t.i., samaksa par komunālajiem pakalpojumiem un dzīvokļu 

īres maksām, ieņēmumi no zemes un telpu nomas, vecāku maksa par bērnu uzturēšanos pirmsskolas 

iestādēs un ēdināšanu skolās, par autobusa pakalpojumiem) – samazinājušies par 33 670 EUR, 

būtiski pieauguši iedzīvotāju parādi. Ieņēmumos par transfertiem nav nozīmīgas izmaiņas. Saņemto 

mērķdotāciju summa 2014.gadā ir par 57 969 EUR vairāk kā 2013.gadā, savukārt dotācija no PFIF 

2014.gadā samazinājusies par 74 882 EUR. 2014.gadā mērķdotācijas saņemtas šādiem mērķiem: 

pedagogu atlīdzībai, brīvpusdienu nodrošināšanai 1.klasei, 2.klasei un 3.klasei, mācību grāmatu un 

līdzekļu iegādei, tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai un asistentu pakalpojumu 

nodrošināšanai invalīdiem. 
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(naudas plūsma)            Tabula Nr.3.1.1. 

Posteņa nosaukums 

2013.gada  

budžeta 

 izpilde, 

EUR 

2014.gada  

budžeta 

 izpilde, 

EUR 

Pret  

Iepriek-

šējo  

gadu (%) 

Apstiprināt

ais budžets 

2015.g. 

EUR 

1 2 3 4 5 

Ieņēmumi kopā 2 687 001 2 721 048 101.3 2 719 659 

Nodokļu ieņēmumi 1 634 744 1 867 303 114.2 1 751 485 

     Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis 
1 423 660 1 656 133 116.3 1 567 290 

     Nekustamā īpašuma nodoklis 

par zemi 
159 378 159 182 99.9 141 840 

     Nekustamā īpašuma nodoklis 

par ēkām un mājokli 
51706 51 988 134.8 42 355 

Nenodokļu ieņēmumi 173 001 20 974 12.1 109 236 

     Ieņēmumi no 

uzņēmējdarbības 
87 134 154.0 100 

     Valsts un pašvaldību nodevas 3 024 2 608 86.3 2 400 

     Naudas sodi un sankcijas 7 093 7 316 103.1 0 

     Ieņēmumi no pašvaldības 

īpašuma pārdošanas 
158 138 7 999 5.1 100 000 

     Pārējie nenodokļu ieņēmumi 4 659 2 917 62.6 6 736 

Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 
197 315 163 645 82.9 155 000 

     Maksa par izglītības 

pakalpojumiem 
53 884 52 781 98.0 

- 
     Ieņēmumi par nomu un īri 13 803 15 739 114.0 

     Ieņēmumi no dzīvokļu un 

komunālajiem pakalpojumiem 118 147 90 985 77.0 

     Citi ieņēmumi par maksas 

pakalpojumiem 6194 4034 149.6 

     Pārējie iepriekš neklasificētie 

pašu ieņēmumi 
5 287 106 0.0 0 

Transferti 681 941 669 126 98.1 703 938 

Valsts budžeta transferti 570 328 549 753 96.4 598 938 

     Mērķdotācijas 329 388 387 357 117.6 399 095 

     Ieņēmumi ES projektu 

īstenošanai 
36 417 28 186 77.4 5 059 

     Dotācija no PFIF 170 716 95 834 56.1 117 255 

     Pārējie pašvaldību saņemtie 

valsts budžeta iestāžu transferti 
33 807 38 376 100.0 77 529 
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Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2013. un 

2014.gadā, EUR 
Attēls Nr.3.1.1. 

 
 

 

Beverīnas novada pašvaldības 2015. gada pamatbudžeta plānotie 

ieņēmumi procentos 
   Attēls Nr.3.1.2. 

 

Pašvaldību budžeta transferti 111 613 119 373 107.0 105 000 

      Ieņēmumi no citām 

pašvaldībām izglītības funkciju 

nodrošināšanai 
111 613 119 373 107.0 105 000 
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Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra,  

( naudas plūsma) 
Tabula Nr.3.1.2. 

Posteņa nosaukums 

2013.gada  

budžeta 

 izpilde, 

EUR 

2014.gada  

budžeta 

 izpilde, 

EUR 

Pret  

iepriekšē

jo  

gadu (%) 

Apstiprinā-

tais budžets 

2015.g. 

EUR 

Izdevumi kopā 2 354 595 2 527 672 107.4 3 046 526 

Vispārējie valdības dienesti 269 049 303 984 113.0 345 906 

Sabiedriskā kārtība un drošība 29 001 32 778 113.0 43 095 

Ekonomiskā darbība 26 008 83 731 482.1 64 700 

Pašvaldības teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošana 
476 130 374 202 69.8 541 786 

Veselība 699 31 100.0 120 

Atpūta, kultūra, reliģija 289 923 285 858 98.6 415 261 

Izglītība 1 146 196 1 319 587 115.2 1 465 473 

Sociālā aizsardzība 117 589 127 501 108.4 170 185 

 

Izdevumi vispārējiem valdības dienestiem (administrācija, dzimtsarakstu nodaļa) 2014.gadā, 

salīdzinot ar 2013.gadu, ir palielinājušies par 34 935 EUR, kas saistīts ar minimālās algas 

pieaugumu, piemaksu par prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu. 

Izdevumi ekonomiskai darbībai (nodarbinātības veicināšana, autotransporta uzturēšana) būtiski 

palielinājušies – par 57 723,  ir iegādāts jauns mikroautobuss IVECO Daily 50 C un izveidota jauna 

štata vieta Trikātas pagasta mikroautobusa vadītājam. 

Izdevumi samazinājušies pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai.  

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

izdevumiem un samaksu par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem. 

Izdevumi PII „Pasaciņa”   uzturēšanai palielinājušies  2014.gadā , kas saistīts ar atlīdzību iestādē 

un veikti remontdarbi grupiņas sanitārās telpās. 

Brenguļu sākumskolā izdevumi palielinājušies, kas saistīts ar atlīdzības palielināšanos iestādē un 

izveidoto jauno sanitāro telpu. 

Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolas kopsummā būtiskas izmaiņas nav notikušas. 

Trikātas pamatskolas izdevumi 2014.gadā palielinājuma pieaugums saistīts ar atlīdzības 

pieaugumu un remontdarbiem informātikas kabinetam. 

 

Savstarpējos norēķinos par pašvaldības bērnu uzturēšanos citās pirmsskolas iestādēs 2014.gadā 

esam samaksājuši 43 002 EUR (par 31 bērnu), par bērnu mācīšanos citu pašvaldību skolās 101 838 

EUR (192 skolēni, no tiem 98 pamatskolas klasēs, 88 vidusskolas klasēs). Par izglītības pārvaldes 

pakalpojumiem esam samaksājuši 7 152 EUR. Vēl 7 345 EUR izmaksāti ceļa izdevumu 

kompensācijai nokļūšanai uz pašvaldības mācību iestādēm, uz vidusskolām un interešu izglītības 

pulciņiem. 
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Sociālai aizsardzībai 2014.gadā iztērēti 127 501 EUR, t. sk. 25 931 EUR samaksāti savstarpējos 

norēķinos par uzturēšanos citu pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs. 40 671 EUR izmaksāti sociālie 

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

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

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

atlīdzības izdevumiem (atvaļinājuma pabalsti). 

 

Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu izpilde 2013. un 2014. gadā, euro 

AttēlsNr.3.1.3. 

 
 

 

Beverīnas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta plānotie izdevumi procentos 

Attēls Nr.3.1.4. 

 
 



Beverīnas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2014.gadu 

 

54 

 

 

 

Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomisko kategoriju 

klasifikācijas 2013. un 2014 gadā        Tabula Nr.3.1.3. 

Posteņa nosaukums 

2013.gada 

budžeta 

izpilde, EUR 

2014.gada 

budžeta 

izpilde, 

EUR 

2015.gada 

apstiprinātais 

budžets, EUR 

Atalgojums (EUR) 1 026 037 1 097 337 1 286 215 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 43.58 43.46 42.22 

Darba devēja VSAOI, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas(EUR) 259 190 273 480 330 324 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 11.01 10.83 10.84 

Komandējumi un dienesta braucieni (EUR) 7 984 11 383 9 665 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 0.34 0.45 0.32 

Pakalpojumi (EUR) 315 242 338 930 554 959 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 13.39 13.42 18.22 

Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja preces ( 

EUR) 246 669 248 467 291 881 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 10.48 9.84 9.58 

Izdevumi periodikas iegādei (EUR) 2 894 4 096 4 315 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 0.12 0.16 0.14 

Nodokļu maksājumi (EUR) 26 813 35 830 42 355 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 1.14 1.42 1.39 

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecisko ražošanu 

(EUR) 0 0 1 170 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 0.00 0.00 0.04 

Procentu izdevumi (EUR) 87 312 57 493 57 150 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 3.71 2.28 1.88 

Sociālie pabalsti (EUR) 78 414 92 630 102 525 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 3.33 3.67 3.37 

Uzturēšanas izdevumu transferti (EUR) 218 254 189 265 177 050 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 9.27 7.50 5.81 

Kapitālie izdevumi ( EUR) 85 786 175 761 188 917 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 3.64 6.96 6.20 

Izdevumi kopā 2 354 595 2 524 672 3 046 526 
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Attēls Nr.3.1.5. 

 
 

 

Beverīnas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta plānotie izdevumi pēc ekonomisko 

kategoriju klasifikācijas 

Attēls Nr.3.1.6. 

 

 

3.2. Beverīnas novada pašvaldības speciālā budžeta izpilde  

 

Speciālajā budžetā ietilpst autoceļu fonda līdzekļi, dabas resursu nodokļa līdzekļi, pārējie speciālā 

budžeta līdzekļi, ziedojumi/dāvinājumi. 

 

Beverīnas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu rādītāji, euro 

(naudas plūsma) 

Tabula Nr.3.2.1. 
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Posteņa nosaukums 

Budžeta izpilde   

2013.gada 

budžeta 

izpilde, 

EUR 

2014.gada 

budžeta 

izpilde, 

EUR 

Izpilde 

pret 

iepriekšējo 

gadu (%) 

2015.gada 

apstiprinātais 

budžets, EUR 

Ieņēmumi kopā 127 189 96 776 76 103 328 
Nodokļu ieņēmumi – dabas resursu 

nodoklis 18 038 7 758 43 10 000 

Nenodokļu ieņēmumi 46 77 167 0 
     Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību 

nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas 

izmantošanas 46 77 167 10 000 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 63 81 129 0 

      Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 63 1 2 0 

     Citi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 0 80 0 0 

Valsts budžeta transferti autoceļiem 109 042 88 860 81 93 328 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām 131 670 72 192 55 200 506 

Atalgojums 10 519 6 476 62 9 700 

Darba devēja VSOAI iemaksas, sociāla 

rakstura pabalsti un kompensācijas 2 513 1 412 56 3 500 

Pakalpojumi 50 838 30 044 59 130 606 

Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja 

preces  23 031 11 375 49 16 750 

Budžeta iestāžu nodokļi 0 5 645 0 1450 

Kapitālie izdevumi 44 769 17 240 39 38 500 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām 131 670 72 192 55 200 506 

Vispārējie valdības dienesti 55 33 60 150 

Ekonomiskā darbība 126 050 55 730 44 149 786 

Vides aizsardzība 895 0 0 15 070 

Izglītība 0 571 0 0 

Pašvaldību teritorijas un mājokļu 

apsaimniekošana 4 670 15 858 340 35 500 

 

 

Speciālā budžeta līdzekļu izlietošana ir strikti reglamentēta atbilstoši iezīmētiem mērķiem, t.i. 

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

kas vērsti uz vides piesārņojuma samazināšanu. 

2014.gadā ieņēmumu daļā ir samazinājušies ieņēmumi salīdzinot ar 2013.gadu valsts budžeta 

transfertiem autoceļiem, par 20 182 EUR. Izdevumi 2014.gadā samazinājušies par 59 478 EUR, kas 

saistīts ar labvēlīgākiem laikapstākļiem ceļu tīrīšanai, greidera un to saistīto izdevumu 

samazināšanos. 2014.gadā kapitālajiem izdevumiem tērēti 17 240 EUR (veikta Brenguļu pagasta 

Cempos  ielu apgaismojuma rekonstrukcija, veikts greidera remonts, Kauguru pagastā veikta 

kanalizācijas aku pārbūve ). 
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Beverīnas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu izpilde 2013. un 2014. gadā, 

euro 

Attēls Nr.3.2.1. 

 
 

Beverīnas novada pašvaldības 2015.gada speciālā budžeta plānotie ieņēmumi 

procentos (%) 

Attēls Nr.3.2.2. 

 

3.3.  Pārskats par Beverīnas novada pašvaldības speciālā budžeta 

(ziedojumi un dāvinājumi) izpildi 
 

Beverīnas novada pašvaldības  pārskats par ziedojumu un dāvinājumu budžeta 

ieņēmumu izpildi 2013. un 2014. gadā, euro 

Tabula Nr.3.3.1. 

Rādītāji 
Budžeta izpilde 

2013.gads 2014.gads 

Ieņēmumi 285 2020 

Izdevumi  1535 980 
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2014.gadā naudā saņemts dāvinājums 1000 EUR garderobes skapīšu iegādei J.Endzelīna Kauguru 

pamatskolai, 700 EUR PII „Pasaciņai” no sadarbības partneriem Giterslo apriņķa un  300 EUR 

sporta laureātu sveikšanai. Grāmatu iegādei bibliotēku fonda papildināšanai un kultūras pasākumu 

norises nodrošināšanai tērēti iepriekšējos gados dāvinājumos saņemtie līdzekļi. 

3.4. Beverīnas novada pašvaldības aizņēmumi un galvojumi 
 

Beverīnas novada pašvaldības pārskats par aizņēmumiem, euro  

Tabula Nr.3.4.1. 

Aizdevējs Mērķis 
Parakstīša-

nas 

datums 

Atmaksas 

termiņš 

Valūta, 

kurā 

ņemts 

kredīts 

Aizņēmu-

ma 

summa, 

EUR 

Parāds uz 

01.01.2014. 

Parāds uz 

31.12.2014. 

Valsts kase 

Informācijas, 

izglītības, sporta un 

sociālās aprūpes 

dienas centra 

„Kaimiņi” būvniecībai 

07.05.2008 20.04.2033 LVL 996 010 792 739 752 085 

Valsts kase 

Informācijas, 

izglītības, sporta un 

sociālās aprūpes 

dienas centra 

„Kaimiņi” būvniecības 

pabeigšanai 

12.12.2008 20.12.2038 LVL 149 402 138 326 132 788 

Valsts kase 
Mūrmuižas ciemata 

siltumapgādes 

rekonstrukcijai 
28.08.2003 20.12.2018 LVL 170 745 61 183 48 946 

Vides 

investīciju 

fonds 

Ūdenssaimniecības 

attīstība Mūrmuižas un 

Kauguru ciematos 
13.04.2006 13.04.2021 LVL 241 888 12 185 0 

Valsts kase 
J.Endzelīna Kauguru 

pamatskolas ēku 

renovācijai 
03.09.2007 20.06.2027. LVL 711 436 317 483 293 960 

Valsts 

kase/Eiropas 

investīciju 

banka 

Sporta zāles 

celtniecībai 
07.09.2004 05.03.2021 EUR 299 401 149 700 129 740 

Valsts kase 
ELFLA projektu 

realizācijai 
15.12.2009 20.12.2029 EUR 170 745 59 909 49 921 

    x x KOPĀ: 2 739 627 1 531 525 1 407 440 

3.5. Beverīnas novada pašvaldības debitoru un kreditoru parādi 
 

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

Tabula Nr.3.5.1. 

Konts Debitoru nosaukums 2013.gadā  2014.gadā 

2312 Prasības par pamatbudžeta norēķiniem 3005 0 

2314 
Prasības starp valsts un pašvaldību budžeta 

iestādēm ( pārmaksa no konta 53..) 
94 

537 

2319 
Pārējās prasības pret pircējiem un 

pasūtītājiem 
47849 61991 

t.sk.       
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2319 
Prasības pret pircēju un pasūtītāju 

parādiem 
388 

105 

23191 
Īres maksa un maksa par komunālajiem 

pakaplojumiem 
25569 

24970 

231910 
Prasības par līdzdalības maksājumiem 

elektrībai 
2876 

2435 

231911 Remontdarbu izmaksu atmaksa Sapu mājai 4664 3751 

231912 
Remontdarbu izmaksu atmaksa Kļavu 

mājai 
0 

9721 

231933 Prasības par nozagtiem metāllūžniem 0 1199 

23194 Pārējie debitori 127 42 

23195 Šaubīgie debitoru parādi Trikāta 4937 10337 

23196 Bērnudārza uzturēšanās maksas 3352 3352 

23197 Nomas maksas par zemi parādi 2269 3039 

23199 
Skolēnu vecāki - par ēdināšanas 

izdevumiem 
3667 

3040 

2341 Parādi par nekustamā īpašuma nodokli                         45327 53985 

t.sk.       

2341 
Parādi par nekustamā īpašuma nodokli 

par zemi 

 

39062 46779 

2341 
Parādi par nekustamā īpašuma nodokli 

par ēkām un mājokli 

 

6265 7206 

2342 

Par 2013. gadu no Valsts kases 

nesaņemtais iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis 

7977 

16440 

2371 Pārmaksātais IIN 730 0 

2389 
Prasības pret personālu par sakaru 

pakalpojumiem u.c. 
111 

44 

2399 
Par 2013. gadu nesaņemtā pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fonda dotācijas 
5336 

3527 

  Debitori kopā 110429 136524 
 

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

summas atskaitot uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem, ir palielinājušies par 26 095 EUR. 

Būtiski ir palielinājušies komunālo maksājumu parādi, ir noslēgti līgumi par „Kļavas” mājas jumta 

rekonstruksijas darbu apmaksu un iegrāmatots parāds par nozagtajiem metāllūžņiem pēc tiesas 

lēmuma, kuru klients atmaksā pa daļām. Pašvaldība cenšas risināt parādu atgūšanu gan slēdzot 

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

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

Tabula Nr.3.5.2. 

Posteņa nosaukums 2013.gads 2014.gads 
Izmaiņas 

(+/-) 

Kreditori kopā 2177623 1665286 -512337 

Ilgtermiņa saistības 1837260 1295540 -541720 

     Ilgtermiņa aizņēmumi 1407439 1295540 -111899 

     Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 429821 0 -429821 

Īstermiņa saistības  340363 369746 29383 

      Ilgtermiņa saistību īstermiņa daļa 124087 111900 -12187 

      Īstermiņa saistības ar piegādātājiem 9253 15725 6472 

      Īstermiņa uzkrātās saistības 107577 98735 -8842 

      Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 199 163 -36 

      Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 

maksājumi 4340 2007 -2333 

      Pārējās īstermiņa saistības 455 455 0 

      Nākamo periodu ieņēmumi 94452 140761 46309 

 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, kreditoru parādi ir samazinājušies par 512 337 EUR. 

Samazinājums veidojas no izslēgtām saistībām iepriekšējos gados saņemtajiem finanšu līdzekļiem ( 

ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi) un uz īstermiņa saistībām  pārgrāmatota tā aizņēmuma daļa, 

kura maksājama 2015.gadā. 

3.6. Beverīnas novada pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumu 

novērtējums 
Tabula Nr.3.6.1. 

Posteņa nosaukums 
2013.gads 

EUR 

2014.gads 

EUR 

Izmaiņas 

(+, -) 

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI 8 639 019 8 046 275 -592 744 

Nemateriālie ieguldījumi 39 761 36 767 -2 994 

Pamatlīdzekļi – kopā 8 437 840  7 919 019 -518 821 

    Zeme, ēkas, būves 7 676 177 7 107 469 -568 708 

    Tehnoloģiskās iekārtas 135 884 119 727 -16 157 

    Pārējie pamatlīdzekļi 318 099 386 633 68 534 

    Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība 

56 621 26 598 -30 023 

    Bioloģiskie un pazemes aktīvi 234 922 262 840 27 918 

    Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 16 137 15 752  -385 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 161 418 90 489 -70 929 

 

3.7. Beverīnas novada pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 
 

Beverīnas novada pašvaldības  ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 
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Tabula Nr.3.7.1. 

Posteņa nosaukums 
uz 

01.01.2014. 

uz 

31.12.2014. 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā  161 418 90 489 

 SIA „Ziemeļvidzemes apsaimniekošanas organizācija” 17 382 17 382 

 SIA „VTU Valmiera” 140 194 64 265 

 Kauguru kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība 3 842 8 842 

 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi pārskata gada laikā samazinājušies par 70 929 EUR. 2014.gadā ir 

veikts ieguldījums 5 000 EUR apmērā Kauguru kooperatīvajā krājaizdevu sabiedrībā un  sakarā ar 

SIA „VTU-Valmiera” veikto pamatkapitāla denomināciju ir precizēta ieguldījuma vērtība, 

samazinot to par 75 929 EUR. 

 

4. Komunikācija ar sabiedrību 

 
Beverīnas novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums „Beverīnas vēstis” 2014. gadā 

tirāža bija 1200 eksemplāri ik pa sešām nedēļām. Vairāki desmiti eksemplāru tiek nogādāti tajās 

novada vietās un punktos, kuros vērojama lielākā iedzīvotāju plūsma – pagastu pārvaldēs, 

pašvaldības sociālajā dienestā, kultūras iestādēs, bibliotēkās, kā arī ārpus pagastu centrā 

dzīvojošiem iedzīvotājiem avīze piegādāta mājās. 

 

Izdevumā tiek sniegta informācija par 

 pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbu, jaunumiem un pasākumiem. 

 informēt novada iedzīvotājus par pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem un domes 

lēmumiem, 

 informēt novada iedzīvotājus par pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbu, 

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

 nodrošināt atgriezeniskās saites veidošanos starp pašvaldību un iedzīvotājiem, sniedzot 

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

sagatavotu atbildi, 

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

informatīvajā telpā, 

 iepazīstināt iedzīvotājus ar interesantiem novada vēstures faktiem un personībām, 

 atzīmēt individuālus iedzīvotāju un iestāžu sasniegumus, vairojot iedzīvotāju lepnumu par 

savu novadu, 

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

citiem pasākumiem novadā. 

 Izdevuma elektroniskā versija tiek ievietota pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.beverinasnovads.lv Pašvaldība sedz visus izdevumus, kas saistīti ar izdevuma izdošanu 

un piegādi iedzīvotājiem. 

 novada mājas lapā regulāri tiek publicēta aktuāla informācija, tāpēc to var uzskatīt par 

„dzīvu” saikni starp Beverīnas novada pašvaldību un iedzīvotājiem. 

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

iepazīties ar saistošajiem noteikumiem un citiem Beverīnas novada iedzīvotājam saistošiem 

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

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

saprotamāku. 

 



Beverīnas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2014.gadu 

 

62 

 

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

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

Valmieras rajona pašvaldības. 

2014. gadā aktīvi tiek izmantota sociālā mediju platforma www.twitter.com., kas sasaistīta ar 

Beverīnas novada mājas lapu un kurā apskatāmi visi novada pašvaldības finansētie sižeti. Jūtot šī 

instrumenta pozitīvo ietekmi uz Beverīnas novada pašvaldības tēla veidošanu un popularitātes 

celšanu, 2015. gadā plānots izveidot pašvaldības lapas arī citos sociālajos tīklos Instagram.com un 

Facebook.com. Veiksmīga sadarbība turpinās ar dažādiem interneta mēdijiem – www.valmiera24.lv, 

www.eliesma.lv, www.visit.valmiera.lv. un www.valmieraszinas.lv. Sadarbībā ar pagastu pārvaldēm 

svarīgākā informācija tiek izvietota uz pagastu ziņojumu stendiem.  

 

Pārskata gada pirmajā pusē noritēja darbs pie jaunas mājas lapas dizaina un struktūras izstrādes, 

kura būs pārskatāmāka un lasītājam ērtāk lietojama. Beverīnas novada interneta mājas lapā 

iedzīvotājiem pieejami detalizēti pašvaldības sniegto pakalpojumu apraksti, kā arī pašvaldības 

normatīvie dokumenti – saistošie noteikumi, lēmumi, nolikumi, publiskie gada pārskati, pašvaldības 

budžeta apraksti, kā arī informācija par aktualitātēm izglītības, kultūras, tūrisma, sporta u.c. jomās.  

Tiek veidota un regulāri uzturēta sadarbība ar novadā esošajām nevalstiskajām organizācijām. Tās 

iesaistītas dažādos pašvaldības rīkotos pasākumos, kā arī ar pašvaldības atbalstu rīko savus 

pasākumus. Ik gadu budžeta plānošanas procesā pašvaldība saņem tās teritorijā reģistrēto biedrību 

iesniegumus par finansējuma piešķiršanu to darbības nodrošināšanai un dažādu pasākumu un 

projektu īstenošanai. Tāpat pašvaldība pārskata periodā atbalstījusi biedrību iniciatīvas, nodrošinot 

nepieciešamo līdzfinansējumu dalībai ES līdzfinansēto projektu konkursos. 

5.  Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos 

 

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

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

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

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

biedrība tika izveidota, lai turpinātu draudzīgās attiecības un sadarbību. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar šo pārskatu var iepazīties: 

Beverīnas novada bibliotēkās 

Beverīnas novada pašvaldības  mājas lapā – www.beverinasnovads.lv 

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas interneta mājas lapā - www.vidm.gov.lv 

 

http://www.twitter.com/
http://www.valmiera24.lv/
http://www.eliesma.lv/
http://www.visit.valmiera.lv/
http://www.valmieraszinas.lv/
http://www.beverinasnovads.lv/
http://www.vidm.gov.lv/
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6. Pielikums 
Pielikums Nr. 1 (Neatkarīga revidenta ziņojums) 

 


