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1. Beverīnas novada pašvaldības Vadības ziņojums 2019. gada 

pārskatam 

1.1. Par 2019. gada pārskata Vadības ziņojumu 

2019. gads Beverīnas novadam ir bijis darbīgs un ražīgs: ir paveikti un iesākti dažādi darbi, 

kas ir veicinājuši novada tehniskās infrastruktūras attīstību, izglītības kvalitātes nodrošināšanu, 

vietējās nodarbinātības veicināšanu. 

2019. gadā norisinājās aktīvs un produktīvs darbs pie “Beverīnas novada pašvaldības 

integrētās attīstības programmas 2019.-2024. gadam”, kuras izstrādes vajadzībām tika veikta 

iedzīvotāju, uzņēmēju, blakus esošo pašvaldību un sadarbības partneru anketēšana. Tās ietvaros 

tika organizētas tematiskās darba grupas ar nozaru speciālistiem, lai izvērtētu esošo situāciju 

konkrētajā nozarē un noteiktu vajadzības turpmākai novada attīstībai.  

Varam būt lepni par Beverīnas novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu godalgotajām 

vietām un atzinībām Valmieras pilsētas un starpnovadu skolu, valsts mācību priekšmetu 

olimpiādēs, konkursos, interešu izglītības skatēs un sporta sacensībās, kā arī ikviena skolēna 

individuālajiem sasniegumiem. 

Neatlaidība un smags darbs ir panākumu atslēga gan sportā, gan ikdienā. Īpašs prieks par 

mūsu sportistiem, kuri ar izciliem panākumiem startē Latvijā un ārpus tās robežām.  

Pašvaldība startēja konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” iekļūstot to 5 pašvaldību 

pulkā no Vidzemes plānošanas reģionā, kas tika atzītas kā ģimenei draudzīgas pašvaldības. Ar 

dalību šajā konkursā vēlējāmies apliecināt, ka pašvaldība piedāvā daudzveidīgus un pieejamus 

pakalpojumus ģimenēm ar bērniem (brīvpusdienas 1.-9. klašu skolēniem, pabalsts pirmklasniekam 

skolai nepieciešamo mācību līdzekļu iegādei, līdzfinansējums dalībai bērnu un jauniešu vasaras 

nometnēs, atbalsts skolēnu nodarbinātības veicināšanai vasarā, ieguldījumu publiski pieejamos 

bērnu rotaļu un sporta laukumos, atbalsts izglītības kursiem ģimenēm u.c.). 

Novadā dzīvo un strādā uzņēmīgi, rosīgi un mērķtiecīgi cilvēki. To apliecina arī jauno 

uzņēmēju dalība projektu konkursā “Atbalsts uzņēmējdarbībai Beverīnas novadā”. 2019. gadā tajā 

atbalstu no pašvaldības guva 3 uzņēmējdarbības idejas. Novads turpināja dalību inovāciju atbalsta 

programmā “Zīle”, tā mērķis ir veicināt jaunu produktu un inovāciju realizēšanu, stiprināt esošos 

uzņēmumus un veicināt jaunu tehnoloģisku uzņēmumu veidošanos. Par tradīciju ir kļuvusi novada 

uzņēmēju, zemnieku, pašnodarbināto personu godināšana gada nogalē, tādējādi pasakoties par 

ieguldījumu novadā attīstībā un labā vārda nešanu ārpus novada. Esam lepni ar saviem novada 
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uzņēmējiem, mājražotājiem un jo īpašs prieks par 4. maija Baltā galdauta svētkiem, kuros tie ar 

lielu atsaucību pie sevis savās saimniecībās uzņem novada iedzīvotājus un iepazīstina ar savu 

darbu. 

Novada tēla veidošanai un popularizēšanai, kas īpaši nozīmīgi tūrisma jomā strādājošiem, 

tika izstrādāts Beverīnas novada zīmols. 

Liels gandarījums par iedzīvotāju brīvprātīgā darba ieguldījumu dzīves vides uzlabošanā, 

piedaloties pašvaldības projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Beverīnas novadā”. 2019. 

gadā tika atbalstīti 9 dažādi projekti par kopējo summu 4084.06 euro. Turklāt Trikātas pamatskolas 

pedagogu un iedzīvotāju grupas “Vecāki un pedagogi bērniem” projekts “Sajūtu attīstības objekti” 

tika izvirzīts dalībai pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” rīkotajā projektu 

konkursā un ieguva godpilno 1.vietu Vidzemes plānošanas reģionā.  

Tika īstenoti vairāki projekti ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) atbalstu : 

• Mūrmuižā pabeigts un iedzīvotāju vidū jau atzinību guvis veloparks ar asfalta velotrasi, kurā 

pulcējas demonstrēt un pilnveidot savas velobraukšanas prasmes ne tikai Mūrmuižā dzīvojošie 

bērni un jaunieši, bet arī novada viesi; 

• blakus velotrasei Mūrmuižā ir izbūvēta arī piedzīvojumu trase, kas sastāv no dažāda augstuma 

un slīpuma koka elementiem, kur savas braukšanas prasmes varēs trenēt un apgūt paši mazākie 

riteņbraucēji, kuriem lielais veloparks vēl par strauju un sarežģītu;  

• 2019. gadā tika pabeigts projekts „Meliorācijas sistēmas atjunošana nekustamajā īpašumā 

„Rušas”” un uzsākta projekta “Meliorācijas sistēmu atjaunošanai Beverīnas novadā” 

īstenošana, abos projektos kopā atjaunojot meliorācijas sistēmas 14,7 km garumā, kas labvēlīgi 

ietekmēs 857 ha apkārtējās meža un lauksaimniecības zemes; 

• pabeigti 2017. gadā uzsāktā projekta “Beverīnas novada ceļu posmu “Stantes-Zīles un Ķiguļu 

ceļš”, “Amsiņi-Ķīši” un “Jēņu ceļš” pārbūve” – 2.kārtas darbi. 

Novada izglītības iestāžu pedagogi līdztekus neatlaidīgam, atbildīgam darbam kopā ar 

skolniekiem īsteno dažādus projektus: 

• projekta “Zaļā pasaulē zaļa Latvija, zaļā Latvijā zaļa Trikāta” ietvaros tika sekmēta Trikātas 

pamatskolas skolēnu izpratne par cilvēku rīcības ietekmi uz kopējiem pasaules procesiem, 

darbojoties vispirms tuvākajā apkārtējā vidē, izlietojot 8 836 euro; 
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• Izglītības kvalitātes valsts dienesta projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” par 3 251 euro; 

• skolu apmaiņas partnerības projekta Trikātas pamatskolā ietvaros “Sadarbība inovācijas 

veicināšanai un labas prakses apmaiņa” daļa skolēnu un pedagogu 2019. gadā ir apmeklējuši 

mācību iestādes Itālijā un Polijā ar mērķi stiprināt pārrobežu sadarbību un popularizēt tādas 

vērtības kā brīvība, iekļaušana, iecietība un nediskriminācija (2019. gadā izlietoti 5 981 euro, 

projekta kopējā summa 31 495 euro); 

• ar mērķi uzlabot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, īstenots ES fondu projekts 

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai“ 7 148 euro; 

• Kultūras ministrijas programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros skolēni apmeklējuši izrādes, 

muzejus, kinoetātri, koncertus, ražotnes, 2019. gadā izlietojot 2 924 euro. 

Izglītības iestādēs, kā ik katru gadu, tiek veikti remontdarbi, gan, lai izpildītu dažādas 

normatīvo aktu prasības, gan, lai skolēni ikdienā uzturētos labiekārtotās un estētiskās telpās. Šiem 

mērķiem 2019. gadā tika izlietoti 127 959 euro. Kā lielākie ieguldījumi būtu minami: kāpņu telpas 

kosmētiskais remonts PII “Pasaciņa” par 19 237 euro, mazāko bērnu pirmsskolas grupiņas 

kosmētiskais remonts Brenguļu sākumskolā par 11 143 euro, apkures sistēmas maiņa Trikātas 

pamatskolas sporta zālē par 25 765 euro, ķīmijas kabineta un tā palīgtelpu remonts par 

13 3395 euro Trikātas pamatskolā.  

Kā viena no pašvaldības prioritārajām jomām ir noteikta tehniskās infrastruktūras attīstība 

un uzlabošana (ceļi; ciemu ūdens, kanalizācija un siltuma tīkli). Arī šis gads ir raksturīgs ar 

ievērojamiem finanšu līdzekļu ieguldījumiem šajā jomā: 

• pašvaldības grants ceļu virsmas klātņu atjaunošanai, autoceļu virskārtas atjaunošanai un 

autoceļu uzturēšanai ieguldīti finanšu resursi par kopējo summu 221 733 euro, no tiem 

135 758 euro pamatbudžeta līdzekļi un 85 975 euro valsts mērķdotācija; 

• ierīkots ūdensvads “Jaunzemnieki – Ielejas” un “Martinsoni – Āboliņi” Trikātas ciemā, 2019. 

gadā  izlietojot 24 979 euro; 

• izbūvēta ūdens apgādes sistēma īpašumā “Druvas” Trikātā par 7 842 euro 

• izbūvēts apgaismojums Trikātas parkā par 19 520 euro; 

• ceļa asfaltbetona seguma atjaunošanai pie J.Endzelīna Kauguru pamatskolas – 13 497 euro; 
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• uzsākta stāvlaukuma un apgaismojuma ierīkošana pie PII “Pasaciņa”, 2019. gadā samaksājot 

11 985 euro, kā arī pabeigta bruģakmens gājēju celiņa izbūve gar ceļu pie PII “Pasaciņa” par 

3 418 euro; 

• rekonstruēts siltumtrases posms Mūrmuižā, izlietojot 14 973 euro; 

• izbūvēta kanalizācija un ūdensvads pie apbūves gabala “Ābelītes” Brenguļu pagastā – 

28 901 euro un pie apbūves gabaliem Mūrmuižas centrā – 30 555 euro; 

• uzsākta laivu kanāla un piestātnes Abula upē būvniecība, 2019. gadā izlietojot 6 008 euro. 

Ar pašvaldības līdzfinansējumu tika pabeigts 2018. gadā uzsāktais Latvijas vides 

aizsardzības fonda projekts “Trikātas ezers – mūsu kopīgā rūpe”, ieguldot 49 088 euro Trikātas 

pamatskolas, “Lazdukalnu” attīrīšanas iekārtu projektēšanā un būvniecībā, kā arī tika veikts 

pētījums par Trikātas ezera ekosistēmu. Ir sagatavoti 2 dokumenti Trikātas pilsdrupu konservācijas 

darbu iespējamai sākšanai – būvprojekts minimālā sastāvā un mūru konservācijas būvprojekts. 

Projekta laikā paredzēti būtiski mūru konservācijas darbi, lai novērstu mūra daļu nobrukuma 

draudus un darītu tās drošas apmeklētājiem. 

Beverīnas novads ir lieliska vieta, kur dzīvot, baudīt sava darba augļus, rast idejas un smelt 

spēkus jaunam darba cēlienam. Atelpas brīdim pie mums ir bagātīgs, novada iedzīvotāju un viesu 

atzīts, kultūras pasākumu un notikumu piedāvājums. Ik gadu ar prieku tiek gaidīti novada svētki, 

Tomātu svētki, ģimeņu sporta diena “Auto-Moto-Velo”, kas ir novadā visapmeklētākie pasākumi. 

Arī kultūras infrastruktūrā ir veikti vairāki būtiski ieguldījumi: izremontēta Kauguru kultūras nama 

zāle par 58 641 euro, arī Trikātas kultūras namā remontēta 1.stāva zāle par darbiem samaksājot 

25 488 euro, Trikātas estrādē atjaunoti soli par 12 670 euro.  

Novērtējam ikviena novadnieka ieguldījumu savas dzīves vides sakārtošanā un attīstības 

veicināšanā, kas mūs motivē turpināt strādāt pie novada izaugsmes un infrastruktūras uzlabošanas, 

lai ikvienam radītu labvēlīgus dzīves un darba apstākļus, piederības sajūtu Beverīnas novadam! 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                   Jānis Fūrmanis 
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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 ilgtermiņa vīzija izteikta piecos formulējumos,  

• Pašpietiekams, sakopts novads; 

• Latvijas mēroga nacionālā un lokālpatriotisma centrs – Beverīna; 

• Vairāk iedzīvotāju – bērniem bagātas ģimenes;  

• Profesionāla pārvaldība ar augstu sabiedrības uzticību;  

• Pērļu zveja Abulā.  

avots: Beverīnas novada integrētā attīstības programma 2019.-2024.gadam 

2.1. Beverīnas novada pašvaldības vispārējais raksturojums 

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

Trikātas pacēlumā. Tas izveidots 2009. gada 1. jūlijā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, 

apvienojot trīs pagastus – Brenguļu, Kauguru un Trikātas pagastu. 

Novads atrodas Vidzemes plānošanas reģionā blakus republikas nozīmes pilsētai Valmierai 

un pilnībā ietilpst tās tuvējās ietekmes zonā, kas Valmieras gadījumā ir vērtējama apmēram 30 

kilometru radiusā. Novada kopējā platība ir 30159 ha jeb 301,59 kvadrātkilometri. 

1.tabula – ziņas par pašvaldību uz 01.01.2020. 

Pašvaldības nosaukums Beverīnas novada pašvaldība 

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

Beverīnas novads, LV-4224. 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009115285 

Finanšu gads 01.01.2019.-31.12.2019. 

Beverīnas novada dome 9 deputāti 

Beverīnas novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs no 15.06.2017. līdz 

28.11.2019. 

Māris Zvirbulis 

Beverīnas novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs no 17.12.2019. 

Jānis Fūrmanis 
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Priekšsēdētāja vietnieks no 15.06.2017. Romāns Vaščenko 

Izpilddirektore no 15.06.2017. līdz 

01.11.2019. 

Egita Biša 

Izpilddirektore no 23.12.2019. Cilda Purgale 

Galvenā grāmatvede Irīda Ivule 

Teritorijas lielums 301.59 km2 

Deklarēto iedzīvotāju skaits (01.01.2020.) 3081 

 

2.1.2. Teritoriālais iedalījums un Beverīnas novada platība sadalījumā pa pagastiem 

Beverīnas novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums: 

• Beverīnas novada Brenguļu pagasts, 

• Beverīnas novada Kauguru pagasts, 

• Beverīnas novada Trikātas pagasts. 

2.tabula – Teritoriālās vienības un platība, ha 

Teritoriālās vienības Platība, ha 

Brenguļu pagasts 9950 

Kauguru pagasts 8895 

Trikātas pagasts 11314 

Kopā: 30159 

Novada administratīvais centrs atrodas Kauguru pagasta Mūrmuižā. Centrālās 

administrācijas struktūrvienības atrodas Brenguļu un Trikātas pagastu centros. Attālums no 

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

1.attēls – “Beverīnas novada atrašanās vieta Latvijas kartē”1 

 

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

(skatīts 15.06.2020.) 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Beverinas_novads_karte.png
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Daļa novada teritorijas Kauguru pagastā atrodas Gaujas nacionālajā parkā. Kauguru pagasta 

teritorijā atrodas šādas parka funkcionālās zonas: a) dabas lieguma zona “Gaujas senlejas 

liegums”; b) ainavu aizsardzības zona “Kauguru aizsargājamā ainava”; c) ainavu aizsardzības zona 

“Grīviņu aizsargājamā ainava”. 

Beverīnas novada ziemeļu daļas teritorija gar Gauju ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū 

“Ziemeļgauja”, Brenguļu pagasts 589 ha, Kauguru pagasts 139 ha, Trikātas pagasts 763 ha platībā. 

Nozīmīgākās ūdenstilpes Beverīnas novada administratīvajā teritorijā ir upes Gauja un 

Abuls un Mācītājmuižas, Pannas, Dutkas un Trikātas ezeri. 

Novada teritorijā atrodas četri mikroliegumi – trīs Brenguļu pagastā un viens Trikātas 

pagastā.  

2.1.3. Transporta kustība un starppilsētu autobusu maršruti 

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

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

Lai nokļūtu sev vēlamajās vietās, lielākā daļa novada iedzīvotāju izmanto personīgo 

transportu. Novadam ir laba ceļu sasaiste ar Rīgu, Cēsīm, Smilteni un Valku. Nokļūšana Valmieras 

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

ceļiem ir iespējama visu trīs pagastu iedzīvotājiem. 

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

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

dzelzsceļa līnijai nav pieturvietas, tuvākā pieturvieta ir Strenči. Līnija izveidota 19. gadsimta 

beigās un savulaik bija ļoti nozīmīga visu novada pagastu attīstībā. 

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

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

2019.gadā novada teritorijā kursēja SIA “VTU Valmiera” piepilsētas un starppilsētu 18 autobusu 

reisu maršruti (skatīt tabulu nr. 3) kopā veicot 12742 reisu. 

3.tabula – Satiksmes autobusu maršrutu reisu skaits, 2019. gadā 

Maršruta nosaukums Reisu skaits 2019. gadā 

Valmiera-Cēsis 3532 
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Valmiera-Trikāta-Smiltene 105 

Valmiera-Smiltene-Alūksne 263 

Valmiera-Brenguļu skola-Smiltene 1357 

Smiltene-Cempi-Smiltene 80 

Valmiera-Madona 730 

Smiltene-Blome-Valmiera 574 

Valmiera-Rēzekne 730 

Smiltene-Trikāta-Strenči-Smiltene 236 

Valmiera-Brenguļi-Pūpoli-Valmiera 144 

Valmiera-Gauja- Gaujmala-Valmiera 144 

Valmiera-Kauguri-Jaunvāle-Brenguļi-Valmiera 170 

Valmiera-Brenguļi-Valmiera 170 

Valmiera-Trikāta-Valmiera 365 

Valmiera-Mūrmuiža-Valmiera 2687 

Valmiera-Cempi-Valmiera 705 

Valmiera-Cempi-Kauguri-Valmiera 250 

Valmiera-Brenguļi-Staišas-Valmiera 500 

Kopā reisu skaits 12742 

2.1.4. Iedzīvotāji 

Uz 01.01.2020. Beverīnas novadā deklarēti 3081 iedzīvotājs2. No tiem: 

• Brenguļu pagastā – 859; 

• Kauguru pagastā – 1336; 

• Trikātas pagastā – 886. 

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

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

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

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

pagasta iedzīvotājiem, Mūrmuižā – apmēram trešā daļa pagasta iedzīvotāju. 

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

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

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

http://www.pmlp.gov.lv/
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izvietotas izklaidus un tādējādi objektīvi noteikt ciema robežas nav vienkārši. Šīm teritorijām 

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

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

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

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

plānojumu noteikts ciema statuss – ciemā ir četras daudzdzīvokļu mājas, kopā 18 dzīvokļi, bet 

deklarēti šeit ir tikai 18 iedzīvotāji. 

2.2. Beverīnas novada pašvaldības dome 

2.2.1. Domes sastāvs 

Novada iedzīvotāju pārstāvību pašvaldībā nodrošina viņu ievēlētā dome – pašvaldības 

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

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

funkciju un uzdevumu izpildi. Domes darbību nosaka Beverīnas novada pašvaldības nolikums un 

tā darbojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”. 

Novada pašvaldības dome atbilstoši tās kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju 

tiesisku darbību un finanšu līdzekļu lietderīgu izlietojumu. 

Atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam, Beverīnas novada 

pašvaldības dome sastāv no 9 deputātiem. Deputātu sastāvs 2019. gadā:  

Jānis Cielēns (līdz 31.01.2019.), Jānis Fūrmanis, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, 

Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Salvis Rambols (no 28.02.2019.), Māris Zvirbulis 

un Romāns Vaščenko.  

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

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

2.2.2. Domes sēdes 

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

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

domes sēdes. 

2019. gadā notikušas 11 kārtējās un 2 ārkārtas domes sēdes, no tām 7 izbraukuma sēdes (3 

Brenguļu pagastā, 4 Trikātas pagastā). 
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Sēžu apmeklētība: 6 domes sēdēs piedalījušies visi deputāti, 5 sēdēs nav piedalījies 1 

deputāts, 1 sēdē nav piedalījušies 2 deputāti, 1 sēdē nav piedalījušies 4 deputāti. 

Pieņemtie lēmumi: sēdēs izskatīti 203 darba kārtības jautājumi, kopā pieņemti 192 lēmumi, 

izdoti 10 saistošie noteikumi, apstiprināti 20 iekšējie normatīvie akti (noteikumi, instrukcijas, 

nolikumi). 

Balsojums: vienbalsīgi pieņemti 173 lēmumi, 1 gadījumā lēmums nav pieņemts, jo par 

lēmuma projektu ir nobalsojusi mazāk nekā puse no klātesošajiem deputātiem.  

2019. gadā pieņemti 10 saistošie noteikumi: 

- Nr.1/2019 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2019. gada budžetu”, 

- Nr.2/2019 “Par sociālajiem pakalpojumiem Beverīnas novadā”, 

- Nr.3/2019 “Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrēšanas, izvešanas un 

lietošanas noteikumi Beverīnas novadā” (atcelti), 

- Nr.4/2019 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Beverīnas novadā”, 

- Nr.5/2019 “Grozījumi 2019. gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 “Par 

Beverīnas novada pašvaldības 2019. gada budžetu””, 

- Nr.6/2019 “Grozījums Beverīnas novada pašvaldības 2010. gada 30. jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.6 “Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu 

izvietošanu Beverīnas novadā””, 

- Nr.7/2019 “Grozījumi 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 “Par 

Beverīnas novada pašvaldības 2019. gada budžetu””,, 

- Nr.8/2019 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas 

kārtību Beverīnas novada pašvaldības izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestādēs”, 

- Nr.9/2019 “Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā”, 

- Nr.10/2019 “Grozījumi 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 “Par 

Beverīnas novada pašvaldības 2019. gada budžetu””. 

2.2.3. Komitejas 

Lai nodrošinātu domes darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, ir 

izveidotas 2 pastāvīgās komitejas: 

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

priekšsēdētājs līdz 28.11.2019.), Cilda Purgale, Jānis Cielēns (līdz 31.01.2019.), Jānis 
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Fūrmanis (komitejas priekšsēdētājs no 17.12.2019.), Sergejs Melngāršs, Uldis Podnieks, 

Salvis Rambols (no 28.02.2019.). 

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

Kondratjeva (komitejas priekšsēdētāja), Jānis Fūrmanis, Romāns Vaščenko, Zeltīte 

Munce. 

2019. gadā ir notikušas 13 komiteju sēdes, no tām 9 apvienotās Finanšu un attīstības un 

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

sēdes, 2 Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes. Kopumā komiteju sēdēs 

izskatīti 165 darba kārtības jautājumi. 

2.2.4. Komisijas 

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

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

izveidošanas nepieciešamību nosaka normatīvie akti vai domes lēmumi. Domē darbojas vēlēšanu 

komisija, administratīvā komisija, iepirkumu komisija, ārkārtas situāciju komisija, nekustamā 

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

komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi, medību koordinācijas komisija. 

2.2.5. Iepirkumu komisijas veiktie iepirkumi un noslēgtie līgumi 2019. gadā  

Beverīnas novada pašvaldības domes Iepirkumu komisija 2019. gadā darbojās saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likumu un Iepirkumu komisijas nolikumu.  

2019. gadā tika noformēti 89 protokoli un noslēgti 34 iepirkuma līgumi un vienošanās. 

Būvdarbu līgumi – kopā pašvaldībā noslēgti būvdarbu līgumi par summu 263182,82 euro bez 

PVN, no kuriem: 

- Kauguru kultūras nama remonts –  48463,93 euro bez PVN; 

- Pašvaldības autoceļu grants seguma atjaunošana – 54280,60 euro bez PVN; 

- Meliorācijas sistēmas atjaunošana – 140447,69 euro bez PVN – noslēgti 2 līgumi 

- Piedzīvojumu trases izbūve Mūrmuižā – 19990,60 euro bez PVN 

Pakalpojuma līgumi – kopā pašvaldībā tika noslēgti pakalpojumu līgumi par summu 22876,00 

euro bez PVN, no kuriem: 

- Autoceļu uzturēšana ziemas periodā – Kauguru pagasts 16,39 euro/km, Brenguļu pagasts 

14,35 euro/km un Trikātas pagastā 17,90 euro/km; 
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- Ceļmalu pļaušana – 31,78 euro/km; 

- Veselības apdrošināšana – 14326,00 euro bez PVN; 

- Tehnikas noma – Riteņtraktors – 125,50 euro/8mašīnst., Kāpurķēžu traktors – 138,08 

euro/8mašīnst. un mini ekskavators – 101,04 euro/8mašīnst.; 

- Būvuzraudzība meliorācijas sistēmas izbūvei – 7550,00 euro bez PVN; 

- Būvuzraudzība piedzīvojumu trases izbūvei – 1000,00 euro bez PVN; 

Piegādes līgumi - kopā pašvaldībā tika noslēgti piegāžu līgumi par summu 206476,96 euro (bez 

PVN), no kuriem: 

- Pārtikas produktu piegāde Beverīnas novada pašvaldības izglītības iestādēm – 4 līgumi –

84321,16 euro bez PVN; 

- Degvielas piegāde – 120970,00 euro bez PVN; 

- Apkures granulas – 167,10 euro bez PVN par 1 tonnu; 

- Servera iegāde – 1185,80 euro bez PVN. 

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

izsludinātas 15 cenu aptaujas par kopējo summu 16876,22 euro bez PVN. 

2.2.6. Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas darbs 2019. gadā 

Beverīnas novada pašvaldības domes Nekustamā īpašuma izsoles un atsavināšanas 

komisija 2019. gadā darbojās saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un 

Nekustamā īpašuma izsoles un atsavināšanas komisijas nolikumu. 

Kopā 2019. gadā atsavināšanai tika nodoti sekojoši nekustamie īpašumi un kustamās mantas: 

Izsoles – 2019. gadā tika noorganizētas 9 izsoles. Atklātā mutiskā izsolē pārdoti: 

• Cirsmu izstrādes tiesības (cirsma “Kalnēni” – 2 nogabali, “Lejaskalnēni” – 1 nogabals un 

“Līdumi” – 5 nogabali, Kauguru pagastā un “Jurģu mežš”, Trikātas pagasts) – 191400,00 

euro; 

• Kokmateriāli 503,185m3 – 24800,00 euro; 

• Nekustamie īpašumi – “Līči”, Kauguru pagastā – 16600,00 euro; “Līcīši”, Kauguru 

pagastā – 6100,00 euro; “Ciedras”, Kauguru pagastā – 2300,00 euro; “Kadiķi”-2, Kauguru 

pagastā – 7700,00 euro; “Gauja 403”, Kauguru pagastā – 1900,00 euro; “Gaujmala Sapas 

44”, Kauguru pagastā – 1900,00 euro; “Grīšļi 46”, Kauguru pagastā – 3500,00 euro; 

“Noras”, Kauguru pagastā – 4300,00 euro un “Smeiļi”, Trikātas pagastā – 3240,00 euro 
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Nomas pirmtiesīgām personām pārdoti 2 īpašumi – “Grīšļi 40” un “Segļi” ¼ domājamās 

daļas no zemes Kauguru pagastā un “Pūpoli 1-51”, Brenguļu pagastā. Īrniekiem pārdoti 3 

īpašumi – “Blēras” un “Priedaine”-3, Kauguru pagastā un “Jaunvāles pamatskola”-5, Brenguļu 

pagastā. Septiņiem dzīvokļu īpašniekiem nodota zeme īpašumā bez atlīdzības. 

2.2.7. Zemes lietu komisijas darbs 2019. gadā 

Beverīnas novada pašvaldības domes Zemes lietu komisija 2019. gadā darbojās saskaņā ar 

Zemes lietu komisijas nolikumu. 

Kopā 2019. gadā ir notikušas vienpadsmit sēdes, kurās izskatīti: divpadsmit iesniegumi par 

adreses noteikšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu īpašumiem, četri iesniegumi par nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķa maiņu vai noteikšanu, apstiprināti desmit zemes ierīcības projekti, 

veiktas trīs zemes vienību apvienošanas vai sadalīšanas, viena platību precizēšana, izsniegti 

astoņpadsmit nosacījumi zemes ierīcības projektu izstrādei. 

2.2.8. Komisijas darbs 2019. gadā darījumiem ar lauksaimniecības zemi 

Beverīnas novada pašvaldības domes Komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi 

2019. gadā darbojās saskaņā ar likumu “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” un komisijas 

nolikumu. 

Kopā 2019. gadā ir notikušas deviņas sēdes, kurās izskatīti vienpadsmit iesniegumi. Saskaņā 

ar komisijas lēmumiem izsniegtas vienpadsmit izziņas par tiesībām iegādāties lauksaimniecības 

zemi. Komisija nav pieņēmusi lēmumus, kuros liegtu personām iegādāties lauksaimniecības zemi. 

2.2.9. Komisijas darbs 2019. gadā dzīvokļu jautājumu risināšanā 

Beverīnas novada pašvaldības domes Pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas 

komisija 2019. gadā darbojās saskaņā ar likumu “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” un 

komisijas nolikumu. 

Kopā 2019. gadā ir notikušas deviņas sēdes, kurās izskatīti piecdesmit divi iesniegumi. 

Pieņemts divdesmit viens lēmums par īres līgumu pagarināšanu, desmit lēmumi par deklarētās 

dzīvesvietas anulēšanu un divdesmit viens lēmums par dzīvojamās platības piešķiršanu vai 

atteikums to piešķirt. 
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3. Beverīnas novada pašvaldības personāls un struktūrvienības 
Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajā vienībā nodrošina 

novada Administratīvajā centrā Mūrmuižā un Centrālās administrācijas struktūrvienībās Brenguļu 

un Trikātas pagastu centros. 

Personāls 

Uz 31.12.2019. Beverīnas novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās kopā strādāja 190 

darbinieki, tai skaitā darbinieki, kuri sniedz arī saimnieciskos pakalpojumus (nodrošina 

ūdenssaimniecības, kanalizācijas un apkures pakalpojumus, ceļu uzturēšanu u.c.). Savukārt 

pašvaldības izglītības iestādēs strādā 126 darbinieki, Trikātas pamatskolā 42 darbinieki, J. 

Endzelīna Kauguru pamatskolā 39 darbinieki, Brenguļu sākumskolā 18 darbinieki un pirmskolas 

izglītības iestādē “Pasaciņa” 27 darbinieki. 2019. gadā darbinieku mainība Beverīnas novada 

pašvaldības administrācijā nav bijusi ievērojama, galvenokārt mainījušies darbinieki, kuri 

devušies vai atgriezušies no bērnu kopšanas atvaļinājuma. Gada beigās notika domes 

priekšsēdētāju maiņa un darba attiecības pārtrauca pašvaldības izpilddirektore. 

Lai paaugstinātu profesionālo kapacitāti, darbinieki apmeklējuši profesionālās pilnveides 

seminārus un kursus. Beverīnas novada pašvaldība strādā ar dokumentu vadības sistēmu EDUS. 

Turpinās darbs pie e-paraksta risinājuma nodrošināšanas Datu vadības sistēmā (DVS) sistēmā un 

veikti pasākumi e-adreses un Dokumentu integrācijas vides (DIV) vides ieviešanas 

nodrošināšanai. 

2019. gadā Beverīnas novada pašvaldība turpināja iesaistīties aktīvās nodarbinātības 

pasākumā “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” ar piešķirtām 2 darba vietām mēnesī. 

Tika noslēgti 9 darba līgumi ar bezdarbniekiem par algotu pagaidu darbu veikšanu uz noteiktu 

laiku, bezdarbniekam saņemot par to atlīdzību 150,00 euro mēnesī.  Tāpat pašvaldībā turpinājās 

NVA atbalstīts pasākums bērnu un jauniešu vasaras nodarbinātībā “Nodarbinātības pasākumi 

vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības 

iestādēs”. Kopā pašvaldībā šajā projektā tika nodarbināti  47 bērni un jaunieši. Pasākumā piedalījās  

bērni un jaunieši vecumā no 13 līdz 20 gadiem periodā no jūnija līdz augustam. Bērni vecumā no 

13 līdz 14 gadiem tika nodarbināti 4h dienā, savukārt bērni vecumā no 15 līdz 17 gadiem tika 

nodarbināti 7 stundas dienā un jaunieši vecumā no 18 līdz 20 gadiem strādāja 8h dienā. Darba 

vakances bija dažādās pašvaldības struktūrvienībās un iestādēs. 
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4. Kancelejas nodaļa 
Kancelejas nodaļa ir Beverīnas novada pašvaldības centrālās administrācijas 

struktūrvienība, kas darbojās saskaņā ar pašvaldības un centrālās administrācijas nolikumu. 

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

nodrošināja nodaļas vadītājs, Kauguru pagasta lietvedis, Brenguļu pagasta lietvedis un Trikātas 

pagasta lietvedis. 

Kancelejas nodaļas galvenie uzdevumi bija saņemt, apstrādāt, sistematizēt pašvaldībai 

adresētos elektroniskos un pasta sūtījumus, nodrošināt administrācijas lietu nomenklatūrā iekļauto 

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

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

apstiprinātos dokumentus, nosūtīt tos izpildītājiem un ieinteresētajām personām, nodrošināt 

personu dzīvesvietas deklarēšanas funkcijas izpildi, kā arī apmeklētājiem kvalitatīvu un savlaicīgu 

informācijas sniegšanu savas kompetences ietvaros, organizēt iedzīvotāju un dažādu viesu 

pieņemšanu pašvaldībā, kā arī kases funkciju pieejamību Kauguru un Trikātas pagastos. 

2019. gadā Beverīnas novada pašvaldības administrācijā tika saņemti un reģistrēti 479 

fizisko personu un 1014 juridisko personu iesniegumi un dokumenti. Ar drošu elektronisko 

parakstu tika saņemti 847 dokumenti, izsniegtas 221 izziņa, fiziskām personām nosūtītas 561 

vēstule, juridiskām personām – 529 vēstules, bet ar drošu elektronisko parakstu tika nosūtīti 548 

dokumenti. 2019. gadā Beverīnas novada pašvaldībā lietvedes reģistrējušas dzīvesvietu 62 

personām, deklarētā dzīvesvieta anulēta 12 personām.  

Reģistrēti noslēgtie līgumi – 135 uzņēmuma un autorlīgumi, 250 saimnieciskie līgumi un 

vienošanās, 45 līgumi par savstarpējim norēķiniem izglītībā, 34 iepirkuma līgumi, 13 sadarbības 

līgumi. 
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5. Beverīnas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu 

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

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

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

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

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

tuvākajām valsts iestāžu reģionālajām struktūrvienībām, to darba laikiem un pakalpojumu 

pieteikšanas kārtību. 

2019. gadā no VPVKAC sniegtajiem 355 pakalpojumiem (pieteikumi un konsultācijas) 85 

ir bijuši VSAA pakalpojumi (69 – nodarbinātības dzīves situācijas pabalsti / strādājošajiem 

slimības pabalsti, 1 – dzimšanas dzīves situācijas pabalsts, 1 – apbedīšanas pabalsts, 6 – senioru 

un invalīdu dzīves situācijas pabalsti, 8 – konsultācijas), 84 – VID pakalpojumi (3 – pieteikumi 

EDS sistēmas lietošanai, 79 – gada ienākumu deklarāciju iesniegšanas un konsultācijas, 2 – 

iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu pieteikumi), 1 – Būvniecības valsts kontroles biroja 

konsultācija, 5 – Lauksaimniecības datu centra konsultācijas, 10 – PMLP konsultācijas, 99 – 

pašvaldības pakalpojumi (iesniegumi, konsultācijas),  2 – Valsts zemes dienesta konsultācijas, 69 

– citu iestāžu konsultācijas. 

Katru gadu turpina pieaugt VPVKAC sniegto pakalpojumu skaits un daudzveidība. No 2019. 

gada decembra klientiem ir iespējams saņemt Būvniecības valsts kontroles biroja konsultācijas un 

Sociālās integrācijas valsts aģentūras pakalpojumus. 

2019. gadā Beverīnas novada VPVKAC darbībai valsts piešķirtā mērķdotācija sastādīja 

6900 euro darba vietas uzturēšanai, darba procesa nodrošināšanai un nodarbināto atlīdzībai. 
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6. Kultūras centrs 
2019. gadā Beverīnas novada Kultūras centra radošais un saimnieciskais darbs tika 

organizēts saskaņā ar perspektīvo gada un mēneša pasākumu plāniem, organizējot valsts  un 

novada svētkus, piemiņas dienas, gadskārtu ierašu pasākumus, amatiermākslas kolektīvu  

koncertus  un  profesionālo  mākslinieku vieskoncertus un viesizrādes. Kultūras centra mērķis ir 

sekmēt kultūras, sporta un tūrisma jomas saglabāšanu, attīstīšanu un izplatīšanu. Kultūras centra 

darbu izpildi nodrošināja Kultūras centra struktūrvienības un speciālisti – Brenguļu pagasta 

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

pagasta bibliotēka, Kauguru kultūras nams, Trikātas kultūras nams, kultūras centra vadītājs, sporta 

pasākumu organizators un Informācijas, izglītības, sporta un sociālā dienas centra “Kaimiņi” 

administrators un tūrisma speciālists. Lai nodrošinātu tradicionālu, daudzveidīgu un kvalitatīvu 

kultūras, sporta un tūrisma piedāvājumu, pārskata periodā tika piešķirts finansējums 439329.63 

euro apmērā. 

6.1. Beverīnas novada bibliotēkas 

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

kas nodrošināja lasītāju personīgo un sociālo attīstību, piekļuvi informācijas tehnoloģijām un 

novadpētniecības materiāliem, kā arī interešu un mūžizglītību. 

4.tabula – Bibliotēku galvenie darba rādītāji, 2019. gads (vienības) 

Rādītājs 

Brenguļu 

pagasta 

bibliotēka 

Kauguru 

pagasta 

bibliotēka 

Mūrmuižas 

bibliotēka- 

informācijas 

centrs 

Trikātas 

pagasta 

bibliotēka 

Lietotāju skaits 192 173 231 325 

t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 g. 80 94 55 83 

Fiziskais apmeklējums 2075 3528 3338 3637 

Izsniegumu skaits 3847 5136 4732 6980 

 

2019. gadā novada bibliotēku darbības nodrošināšanai kopā tika ieplānoti 84298.00 euro. 

Galvenokārt, finansējums izlietots bibliotēku krājumu komplektēšanai, darba nodrošināšanai un 

infrastruktūras uzlabošanai. 

5.tabula – Bibliotēku finansiālie rādītāji, 2019. gads (EUR) 
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Rādītājs 

Brenguļu 

pagasta 

bibliotēka 

Kauguru 

pagasta 

bibliotēka 

Mūrmuižas 

bibliotēka- 

informācijas 

centrs 

Trikātas 

pagasta 

bibliotēka 

Piešķirtie pašvaldības budžeta 

līdzekļi 
21284 21697 22079 19238 

t.sk. ieguldījums krājumu 

komplektēšanai 
3 200 3 199 3200 3 200 

jaunu grāmatu iegādei 2 200 2 199 2 199 2200 

 

Kvalitatīva bibliotēku piedāvājuma nodrošināšanai notika aktīva sadarbība ar Valmieras 

integrēto bibliotēku, apkārtējo novadu bibliotēkām, Valmieras muzeju, kā arī grāmatu 

izplatītājiem IK “Virja AK”. Beverīnas novada bibliotēku un izglītības iestāžu sadarbības 

veicināšanai, bibliotēkās notika vairāki pasākumi: iepazīšanās ar bibliotēku, lasīšanas veicināšanas 

un informācijpratības pasākumi, kā arī kultūrizglītojoši pasākumi – Dzejas dienas un latviešu filmu 

demonstrēšana. Lai nodrošinātu daudzveidīgāku bibliotēku darbu, tika veidota sadarbība arī ar 

Beverīnas novada Kultūras centra struktūrvienībām un speciālistiem, Sociālo dienestu un 

Jaunatnes lietu speciālistu. 

Bibliotēku vadītāju kvalifikācijas celšanai un pieredzes apmaiņai pārskata periodā kopā 

apmeklēti 7 Valmieras integrētās bibliotēkas organizēti semināri un lekcijas, iegūtas apliecības par 

41 stundas profesionālās pilnveides pasākumiem, notikuši 2 pieredzes apmaiņas braucieni.  

2019. gadā Brenguļu, Kauguru un Trikātas pagastu bibliotēkas piedalījās Latvijas mēroga 

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

arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektā “Skaļā lasīšana” un “Grāmatu starts”. Trikātas un 

Brenguļu pagasta bibliotēkās 2019. gada maija mēnesī notika radoša pēcpusdiena bērniem – 

tikšanās ar bērnu grāmatu autori Eviju Gulbi un mākslinieci Lindu Lošinu. Oktobrī abās 

bibliotēkās notika pasākums “Sarunas par Atbildību ar Zandu un Loti”. Kauguru pagasta 

bibliotēkā ir plašs galda spēļu piedāvājums, ko labprāt spēlē bērni, pavadot laiku bibliotēkā. 

Kauguros notika galda spēļu pēcpusdiena kopā ar BRAIN GAMES, kas ir vadošais galda spēļu 

uzņēmums Baltijā. Beverīnas novada bibliotēkas tradicionāli piedalās Dzejas dienu pasākumos. 

Mūrmuižas un Kauguru bibliotēkās 2019. gadā notika tikšanās ar novadnieku, žurnālistu, 

dzejnieku Aivaru Ustupu, bet gada nogalē psiholoģes Ivetas Kreišmanes glezniecības darbu 

izstāde “Ar prieku”. Abas bibliotēkas labprāt sadarbojas ar Valmieras muzeju un mums ir bijušas 
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Valmieras muzeja ceļojošās izstādes par zivsaimniecības un mežizstrādes darbarīkiem, 

tautasdziesmām un Dainu skapi. Bibliotēkas iesaistās kultūras norisēs, gan gatavojoties Baltijas 

ceļa simtgades atceres pasākumam, gan veidojot Lāčplēša ordeņa kavalieriem veltītās planšetes 

saturu, bet Mūrmuižas bibliotēkas rūpju lokā ir Mūrmuižas Tautas Universitātes pasākumu 

organizēšana un vadība. 

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

6.2. Kultūra  

Beverīnas novadā 2019. gadā norisinājās vairāk kā 100 dažāda veida un mēroga pasākumi – 

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

tradicionālās balles, svinīgi sarīkojumi, piemiņas pasākumi, literāri un vēsturiski lasījumi. 2019.  

gadā novadā organizēti arī viesmākslinieku, radošo darbnīcu maksas pasākumi, kurus kopā 

apmeklēja vairāk kā 650 dalībnieki. Lielākie pasākumi novadā bija “Tomātu svētki”, kas 

norisinājās jau trešo gadu. Maijā tika svinēta 30. gadadiena ģimeņu sporta dienai “Auto-Moto-

Velo”. 10. augustā Trikātā norisinājās tradicionālie svētki “Ķēniņa Tālivalža svētki”. Svētku dienā 

viesojās Brāļi Auzāni un Slavenais Jersikas orķestris ar krāšņu koncertprogrammu “Uzliec veco 

gramofonu”. 4.maija svētki Beverīnas novadā ar “atvērtajām durvīm” pie uzņēmējiem un 

ražojošajām saimniecībām un Beverīnas novada Dziesmu un deju svētku koncertuzvedums “Lai 

Līgojam, lai svinam!”, pēc R.Blaumaņa „Skroderdienas Silmačos” motīviem. Jūlijā – Beverīnas 

novada svētki un apjomīga motorizēto spēkratu parāde Brenguļos. Sadarbībā ar Valmieras pilsētas 

pašvaldību realizēts velo un kino entuziastu pasākums “Kino Pedālis” Beverīnas novada teritorijā. 

Aktīvi norisinājās Laivu pārgājiens Trikāta-Brenguļi par tēmu “Jaunie-vecie Mērnieku laiki” un 

Valsts svētku svinīgais sarīkojums, kurā uzstājās Igo Fomins ar Aivaru Hermani. Šajā gadā tika 

demonstrētas vairākas latviešu un ārvalstu kino filmas, kā brīvdabā, tā arī iekštelpās. Kultūras 

norisēs esam lepni par amatiermākslas veikumu, kolektīviem uzstājoties gan pašvaldības 

pasākumos, gan reprezentējot Beverīnas novadu valstī un ārpus tās robežām. 2019. gada sezonā 

augstu novērtējumu guvusi amatierteātra “Vīzija” izrāde “Grēku grāmata”, kas šī gada teātru skatē 

ieguvusi atzinību “Gada izrāde 2019”.  

Papildus kultūras un mūžizglītības nodrošināšanai Mūrmuižā notika 7 Mūrmuižas Tautas 

universitātes nodarbības, kuras gada laikā kopā apmeklēja 165 personas.  
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Trikātas kultūras nams 

Trikātas kultūras nama darbības nodrošināšanai 2019. gadā tika piešķirti 107513.09 euro. 

Lielākie naudas līdzekļi piešķirti foajē zāles kapitālajam remontam, ugunsdrošas starpsienas un 

lielās zāles durvju nomaiņai. Pilskalna estrādei izgatavoti un uzstādīti jauni soli. 

Kultūras namā darbojās 5 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi: jauktais koris “Trikāta” – 

25 dalībnieki, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Abuls” – 16 dalībnieki, senioru deju kopa “Sapnis” 

– 14 dalībnieki, etno mūzikas grupa “Vairogi” – 7 dalībnieki, amatierteātris “TATs” – 12 

dalībnieki.    

Katram pašdarbības kolektīvam tika piešķirts finansējums transporta nomai uz vienu 

pasākumu, kā arī jauktam korim “Trikāta” tika piešķirts finansējums koncerta tērpu iegādei.  

Trikātas pagastā notika 24 pašvaldības organizēti kultūras pasākumi, no kuriem 4 tika 

organizēti Saietu namā “Depo”, 5 pilskalna estrādē, pārējie kultūras namā. Pārskata periodā 

kultūras namā tika nodrošināta telpu noma 13 pasākumiem. Kā arī Saieta namā “Depo” tika 

nodrošināta telpu noma un izmitināšanas pakalpojumi. 

Kauguru kultūras nams 

Kauguru kultūras nama darbības nodrošināšanai 2019. gadā piešķirti 89831 euro. Lielākie 

naudas līdzekļi piešķirti zāles un skatuves atjaunošanai. 

Kultūras namā darbojās šādi mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi: vidējās paaudzes deju 

kolektīvs “Mūri” – 28 dalībnieki, folkloras kopa “Stutes” – 12 dalībnieki, bērnu vokālais ansamblis 

“Domino” – 9 dalībnieki, amatierteātris “Vīzija” – 14 dalībnieki un grupa “Kaugurieši” – 4 

dalībnieki. 

Amatierkolektīviem tika piešķirts finansējums transporta nomai uz vienu pasākumu, 

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

finansējums tautastērpu komplektu papildināšanai un labošanai. 

Kauguru pagastā notika 20 pašvaldības organizēti kultūras pasākumi, no kuriem 2 tika 

organizēti Pekas kalnā, 8 – Mūrmuižas centrā un brīvdabas estrādē, 10 – Kauguru kultūras namā. 

Pārskata periodā tika nodrošināta telpu noma 9 pasākumiem. Kultūras nams nodrošina telpu 
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pieejamību Kauguru pamatskolas pasākumiem un skolas kolektīvu mēģinājumiem. Maksas 

pasākumi šajā gadā nav notikuši.  

Kultūras darba organizācija Brenguļos 

Kultūras darba organizēšanai Brenguļu pagastā 2019. gadā piešķirti 22208.14 euro. Lielākie 

naudas līdzekļi piešķirti jaunu āra instalāciju iegādei, inventāra noliktavas izveidei. 

Brenguļu pagastā darbojās vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dzieti” – 25 dalībnieki. 2019. 

gadā kolektīvam tika piešķirts finansējums transporta nomai uz vienu pasākumu.  

Brenguļu pagastā notika 20 pašvaldības organizēti kultūras pasākumi, 8 no tiem piedalījās 

novada pašdarbības kolektīvi, kā arī pārskata periodā nodrošināta telpu noma 11 pasākumiem. 

6.3. Tūrisms  

Beverīnas novadā tūrisma nozarē 2019. gadā darbojās 32 dažādi tūrisma uzņēmumi, kas 

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

tūrisma piesaistes vietas pārskata periodā bija Brenguļu alus sēta, SIA “R Chocolate”, Brīvdabas 

picērija “Vīnkalni” un “Beverīnas koka skulptūru parks un labirinti”, jaunais uzņēmums lāzerparks 

“Shooter”, “Ežu šķūnis”, kosmētikas ražotne “Līga Nature SPA”, kempings “Jaunarāji’’ u.c. 

Tūrisma nozares attīstībai 2019. gadā no pašvaldības budžeta tika piešķirti 13360.00 euro, 

kas tika izlietoti sadarbības turpināšanai un jaunu formu veidošanai, infrastruktūras uzlabošanai, 

objektu apsaimniekošanai, informatīvo materiālu atjaunošanai un uzstādīšanai, kā arī pasākumu 

organizēšanai.  

Veiksmīgākai tūrisma attīstībai Beverīnas novads turpināja sadarbību ar Valmieru un 

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

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

tūrisma akcijās – Kino pedālis un “Atklājējs”, kur 5 objekti no 15 tika izvietoti Beverīnas novadā.  

Tika uzsākti sadarbības darbi pie velo ceļa “Zaļais dzelzsceļs”, velo maršruta “Valmiera-Beverīna-

Valmiera” un starptautiska tūrisma ceļa ”Mežtaka” kājāmgājēju maršruta izstrāde. 

Tūrisma infrastruktūras uzlabošanai Beverīnas novada pašvaldība 2019. gada sezonā 

uzstādīja Abula dabas takas informatīvās planšetes, trīs reizes sezonā tika kopta Abultaka visā tās 

garumā, tika noņemti novecojušie infrastruktūras elementi Breguļos un Mūrmuižā un izveidotas 
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un uzstādītas piemiņas/ informatīvas plāksnes novada Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem Trikātas 

un Kauguru kapos blakus stēlām. 

Ir paveikts pirmais solis pastāvīgas novadpētniecības materiālu un ekspozīcijas vietas 

nodrošināšanai, uzstādot esošajam Trikātas saieta nama “Depo” kamīnzāles interjeram atbilstošas 

slēdzamas durvis uz otrā stāva zāli. Nepārtraukti tiek strādāts pie tūrisma mājaslapas 

www.turisms.beverina.lv  informācijas aktualizēšanas un atjaunošanas. 

Novadā tika organizēti vairāki pasākumi – novada uzņēmēju atvērto durvju dienas 4. maijā, 

kuras apmeklēja, aptuveni, 150 cilvēki, pavasara Laivu brauciens pa Abulu – 60 dalībnieki, Lielajā 

talkā piedalījās vairāk par 60 talkotājiem, pārgājiens pa Abula taku – 32 dalībnieki, Kino pedālis 

– 550 interesenti, Baltijas ceļa 30 gadadiena ar, aptuveni, 160 apmeklētājiem, Tomātu svētki – pēc 

aptuvenās aplēses vairāk par 3200 cilvēku, Leģendu nakts. Mūsu pasākumus apmeklē arī ļaudis 

no visas Latvijas, kā arī igauņu kaimiņi un tūristi no citām valstīm. Daudzas norises novadā 

tūrisma, sporta un kultūras darbinieki veido kopīgi. Pasākumu apmeklētību un uzskaiti veic 

Kultūras centra darbinieki pēc katra pasākuma. 

6.4. Sports  

2019. gadā sporta centra “Kaimiņi” darbības nodrošināšanai piešķirti 48106,75 euro. 

Lielākie izdevumi ieguldīti krosmintona treniņu nodrošināšanai un sporta inventāra iegādei vai tā 

atjaunošanai un labošanai. Papildus finansējums tika piešķirts sporta pasākumiem un sportistu 

sasniegumiem sportā. 

Pārskata periodā Beverīnas novadā notikušas 15 sporta sacensības – gan ārtelpās, gan 

iekštelpās. Sporta sacensības krosmintonā, volejbolā, organizētas sporta dienas un galda spēļu 

turnīri. Kopā piedalījušies ap 1030 sportistiem. Centrā “Kaimiņi” notika sporta nodarbības 

Brenguļu sākumskolas bērniem, divas reizes nedēļā notika volejbols, basketbols, florbols, 

krosmintons, teniss un galda teniss novada iedzīvotājiem, kā arī dažādas aktivitātes veselības 

veicināšanai. Veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšanai, Brenguļos, Trikātā un Mūrmuižā tika 

organizētas ar veselību saistītas sporta vingrošanas, pārgājieni un veselīgas dzīvošanas nodarbības 

un lekcijas plašai mērķa grupai. 

Latvijas un starptautiska mēroga sacensībās godalgotas vietas guva Beverīnas novada 

komandas florbolā, novusā, regbijā un krosmintonā, sportisti basketbolā, futbolā, un airēšanas 
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slalomā, BMX, vieglatlētikā (augstlēkšanā un kārtslēkšanā), kā arī distanču slēpošanā. Beverīnas 

novada komandu un individuālā sporta atbalstam 2019.gadā tika piešķirti 5000.00 euro. Sadarbībā 

ar izglītības iestādēm 2019. gada rudenī tika izveidota jauniešu komanda, kas pārstāvēja Beverīnas 

novadu sporta skrējienā “Stirnu buks”. 2019. gada sezonā svinīgā pasākumā “Sporta laureāts 

2019” tika pasniegtas 24 sporta pateicības. 
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7. Saimniecības daļas 
Pašvaldības organizētos komunālos pakalpojumus, ielu un ceļu uzturēšanu, nekustamo 

īpašumu apsaimniekošanu, pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanu un novada administratīvās 

teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību nodrošināšana novada pagastu saimniecības daļu 

darbinieki. 2019. gadā pagastu saimniecības struktūrvienības apsaimniekojušas 688000 euro 

pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu. 

 Pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanai un atjaunošanai ieguldīti 53000 euro. Lai radītu 

drošu un sakārtotu vidi, Trikātas parkā veikta apgaismojuma ierīkošana un izstrādāts Mūrmuižas 

centra labiekārtošanas projekts. Pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanai un 

kvalitātes uzlabošanai 2019. gadā ieguldīti 203000 euro pamatbudžeta un speciālā budžeta 

līdzekļi, kas izlietoti grāvju rakšanas, ceļu klātnes virskārtas atjaunošanas un apauguma novešanas 

darbiem, kā arī gājēju ietves izbūvei un stāvlaukuma izveides darbu uzsākšanai pie PII “Pasaciņa” 

Mūrmuižā. Vides kvalitātes uzlabošanai un dabas resursu  saglabāšanai, veikta jaunaudžu kopšana 

un augsnes sagatavošana meža stādīšanai, Abuls upe attīrīta no sagāztiem kokiem. Novada 

ūdenstilpju apsaimniekošana ir deleģēta biedrībai “Beverīnas ūdeņi”, kas nodrošina arī 

uzraudzības funkciju. 

Lai attīstītu un uzlabotu komunālo pakalpojumu kvalitāti, ieguldīts 151000 euro pašvaldības 

pamatbudžeta un speciālā budžeta līdzekļi: atjaunotas Trikātas pamatskolas attīrīšanas iekārtas, 

izbūvētas attīrīšanas iekārtas dzīvojamai mājai “Lazdukalni”, veikta ūdensvada izbūve posmā 

“Jaunzemnieki” – “Ielejas” un “Martinsoni” – “Āboliņi” Trikātas ciemā, veikta ūdens apgādes 

sistēmas izveide dzīvojamām mājām “Druvas” un “Saulstari 2” Vālē Trikātas pagastā, izveidots 

ārējais ūdensvads un kanalizācijas tīkli objektā “Ābeles” Brenguļos un pie apbūves gabaliem 

Mūrmuižā, kā arī veikta siltumtrases posma atjaunošana Mūrmuižā. Saimniecības daļu materiāli 

tehniskās bāzes atjaunošanai un modernizācijai ieguldīti 16,4 tūkstoši euro. Pašvaldības pārziņā ir 

divas kapsētas, kurās par kārtību tajās rūpējas kapsētas pārziņi. 2019.gadā tika uzsākta kapu 

digitalizācija, kas turpināsies 2020. gadā. 

Atkritumu apsaimniekošanu Beverīnas novadā nodrošina SIA “ZAAO”. 2019. gadā novadā 

kopā saražoti 2670, 68 m3 atkritumu, kas nogādāti poligonā “Daibe”. Novada iedzīvotājiem ir dota 

iespēja  atkritumus šķirot, nogādājot tos šķiroto atkritumu punktos katrā novada pagastā. Diemžēl 

iedzīvotāju izpratne par atkritumu šķirošanu ir visai vāja, jo šķiroto atkritumu konteineros nonāk 

tādi sadzīves atkritumi, kurus otrreizējai pārstrādei nav iespējams izmantot. 
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8. Beverīnas novada izglītības iestādes 
Beverīnas novadā pirmsskolas un vispārējo izglītību nodrošina 4 izglītības iestādes. 

2018./2019. mācību gadā izglītības iestādēs tika licencētas izglītības programmas: 

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

pagasta pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”, Trikātas pamatskolā; 

2) speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības 

traucējumiem (kods 01015611) – Kauguru pagasta pirmsskolas izglītības iestādē 

“Pasaciņa”; 

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

sākumskolā; 

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

traucējumiem (kods 11015611) – Brenguļu sākumskolā; 

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

Trikātas pamatskolā; 

6) speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 

21015611) – J. Endzelīna Kauguru pamatskolā, Trikātas pamatskolā. 

6.tabula – Izglītojamo skaits Beverīnas novada izglītības iestādēs 

Izglītības iestāde 
Izglītojamo skaits 

uz 01.01.2019. 

Izglītojamo skaits 

uz 01.01.2020. 

Kauguru pagasta PII “Pasaciņa” 77 78 

Brenguļu sākumskola 50 44 

J. Endzelīna Kauguru pamatskola 124 125 

Trikātas pamatskola 126 127 

KOPĀ 377 374 

 

Beverīnas novada izglītības iestādēs mācījās 93 izglītojamie, kuri deklarēti citās pašvaldībās. 

Katrā izglītības iestādē strādāja atbalsta personāls, kura galvenais mērķis bija izveidot 

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

izglītības psihologs, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs un medicīnas māsa. 

Novada izglītības iestādes 2019. gadā piedāvāja izglītojamajiem apmeklēt dažādas interešu 

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

budžeta. 
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Kauguru pagasta PII “Pasaciņa” piedāvātās interešu izglītības programmas:  

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

zīmulis”, dziedāšanas pulciņš; 

Brenguļu sākumskolas piedāvātās interešu izglītības programmas: 

a) kultūrizglītībā – vokālais ansamblis, tautiskās dejas; 

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

J. Endzelīna Kauguru pamatskolas interešu izglītības programmas: 

a) kultūrizglītībā – tautiskās dejas, modes dejas,  līnijdejas, koris 1.-4.klasēm, teātra 

pulciņš, vizuālās mākslas pulciņš, ansamblis; 

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

c) citās nozarēs – matemātikas pulciņš, kristīgais pulciņš, svešvalodu  pulciņš, mediju 

pulciņš, datorikas pulciņš, jaunsargi. 

Trikātas pamatskolas piedāvātās interešu izglītības programmas: 

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

pamatskolā, stāstnieks, radošā pašizpausme, māksla mazajiem (pirmsskolā); 

b) sporta interešu izglītībā – krosmintons; 

c) tehniskā jaunrade – programmēšana, datorika, lego robotika; 

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

vācu valodas pulciņš, Jaunsardze; 

e) vides izglītībā – Eko skola. 

 

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

Aizsardzības ministrijas padotībā esošo Jaunsardzes un informācijas centru, aktīvi darbojās 

jaunsargi. Novada izglītības iestāžu 4. klases izglītojamajiem tika nodrošināta peldētprasmes 

apmācība Valmieras Olimpiskajā centrā. 4.-5. klašu skolēni piedalījās slidotprasmes apmācībā 

“Ledus Gladiatori”. 

Beverīnas novada pašvaldība Kocēnu novada domes Izglītības pārvaldei tika deleģējusi 

atsevišķus Izglītības likumā noteiktos pārvaldes uzdevumus. 

Pēc Kocēnu novada domes Izglītības pārvaldes datiem 2019. gadā Beverīnas novada 

izglītības iestāžu 9. klašu absolventi eksāmenos sasniedza vidēji 57,98% novadā, kas ir mazāks 

par valsts vidējo – 66,38 % (skatīt 7. tabulu). 
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7.tabula – Valsts pārbaudes darbu rezultāti Beverīnas novada 

izglītības iestāžu 9. klašu skolēniem, 2018./2019. mācību gads 

Mācību priekšmeta 

olimpiāde 

J. Endzelīna 

Kauguru 

pamatskola 

Trikātas 

pamatskola 
Novadā vidēji Valstī vidēji 

Latviešu valoda 63,94% 70,78% 67,36% 64,71% 

Matemātika 46,11% 41,33% 43,72% 55, 83% 

Angļu valoda 63,50% 65,40% 64,45% 70,77% 

Vācu valoda 49,50% - 49,50% 69,50 % 

Krievu valoda 72,75% 56,50% 64,63% 74,32% 

Latvijas vēsture 54,90% 53,45% 54,18% 63,15% 

Vidēji 58,45% 57,50% 57,98% 66,38 % 

 

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

reģiona un valsts mēroga olimpiādēs un konkursos.  

2018./2019. mācību gadā, J.Endzelīna Kauguru pamatskolas skolēniem piedaloties 

Valmieras pilsētas un starpnovadu skolu, valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, izglītojamie 

ieguvuši godalgotas vietas un atzinības (skatīt 8.-9. tabulu). 

8.tabula – Sasniegumi J.Endzelīna Kauguru pamatskolas skolēni mācību 

priekšmetu olimpiādēs 2018./2019. mācību gadā 

Klase Olimpiāde  Sasniegums 

5. 
Valmieras pilsētas un starpnovadu skolu matemātikas 

olimpiādē 
3. vieta, atzinība 

6.  
Valmieras pilsētas un starpnovadu skolu latviešu valodas 

olimpiādē 
3. vieta, atzinība 

7.  
Valmieras pilsētas un starpnovadu skolu latviešu valodas 

olimpiādē 
atzinība 

7. Valmieras pilsētas un starpnovadu skolu vēstures olimpiādē atzinība 

9. 
Valmieras pilsētas un starpnovadu skolu angļu valodas 

olimpiādē 
2.-3.vieta 

9. 
Valmieras pilsētas un starpnovadu skolu bioloģijas 

olimpiādē 
3. vieta 

9. Dalība latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādē  

5.,6. Dalība vasts atklātajā matemātikas olimpiādē  

 

9.tabula –Trikātas pamatskolas skolēnu sasniegumi mācību 

priekšmetu olimpiādēs 2018./2019. mācību gadā 
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Mācību priekšmetu olimpiāde Klase 
Dalībnieku 

skaits 
Vieta/dalība 

Valmieras pilsētas un starpnovadu skolu 

Matemātikas olimpiāde 
3.-6. 4 2. vieta/dalība 

Valmieras pilsētas un starpnovadu skolu 

Latviešu valodas olimpiāde 

3., 4., 6., 

7. 
4 

3. vieta, 

3. vieta/dalība 

Valmieras pilsētas un starpnovadu skolu 

Mājturības olimpiāde 
8., 9. 2 Atzinība/dalība 

Valmieras pilsētas un starpnovadu skolu 

Angļu valodas alimpiāde 
6., 8. 2 dalība 

Valmieras pilsētas un starpnovadu skolu 

Mūzikas olimpiāde 
7. 1 dalība 

Vidzemes reģiona latviešu valodas 

olimpiāde 
3. 1 dalība 

Vidzemes reģiona matemātikas olimpiāde 3. 1 dalība 

Latvijas 46. atklātā matemātikas olimpiāde 5., 6. 2 Atzinība/dalība 

Latvijas 4. atklātā datorikas olimpiāde 4., 6. 2 2. vieta/dalība 

 

2018./2019. mācību gadā, piedaloties konkursos, interešu izglītības skatēs un sporta 

sacensībās, iegūtas godalgas (skatīt 10.-11. tabulu). 

10.tabula – J.Endzelīna Kauguru pamatskolas skolēnu sasniegumi konkursos, 

interešu izglītības skatēs un sporta sacensībās 2018./ 2019. mācību gadā 

Klase Konkurss, skate, sporta sacensības 
Dalībnieku 

skaits 
Sasniegums 

9. “Naudas koks” 4 - 

5.,6.. 
Dalība latviešu valodas aģentūras radošo darbu 

konkursā 

2 - 

 

11.tabula – Trikātas pamatskolas skolēmu sasniegumi konkursos, 

interešu izglītības skatēs un sporta sacensībās 2018./ 2019. mācību gadā 

Konkurss, sporta sacensības Klase 
Dalībnieku 

skaits 
Vieta/dalība 

XXII Stāstnieku konkurss “Teci, teci 

valodiņa” Valmieras pusfināls 
4., 7. 3 Lielais stāstnieks 

XXII Stāstnieku konkurss “Teci, teci 

valodiņa” fināls Rīgā 
4. 1 Mazais stāstnieks 

Skatuves runas konkurss 4. 3 I pakāpe/dalība 
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Konkurss “Doma izgaismo vārdu” Valkā 7. 1 laureāts 

Konkursa “Bērnu literatūras Maģija – 

2018” 
7. 1 laureāts 

Konkurss “Uzzīmē savu tēti!” 
PII 

“Lācēni” 
10 godalgots 

Šaušanas sacensības Valkā 8. 6 2., 3. vieta/dalība 

Latvijas krosmintonu līgas sacensības 

dažādās kategorijās 
4., 7.-9.  5 1.-3. vieta 

 

Beverīnas novada organizētajā olimpiāžu, konkursu un sacensību uzvarētāju godināšanas 

pasākumā 12 skolēni un viņu skolotāji saņēma Pateicības un dāvanu kartes par izciliem 

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

tika izvērtēti izglītojamo sasniegumi mācību darbā. 2019. gadā 8 izglītojamie no Trikātas 

pamatskolas saņēma naudas balvas par izciliem sasniegumiem mācību darbā, bet no J.Endzelīna 

Kauguru pamatskolas – 4 skolēni. 

2018./2019. mācību gadā Brenguļu sākumskolas izglītojamais ir ieguvis 1. vietu Valmieras 

pilsētas un novadu skolu tehniskās jaunrades konkursā “Superziķeris”. Valmieras pilsētas un 

novadu tautisko deju skatē Brenguļu sākumskolas deju kolektīvs ieguva 3. pakāpes diplomu. 

2019. gadā Brenguļu sākumskola piedalījās SIA “Zaļā josta” organizētajā makulatūras 

vākšanas konkursā un ar savāktajām 12 tonnām izcīnīja 2. vietu valstī starp skolām ar visvairāk 

savākto makulatūru un 1. vietu valstī pēc visvairāk savāktā makulatūras daudzuma uz vienu 

audzēkni. 

Arī pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” piedalījās SIA “Zaļā josta” organizētajā 

otrreizējo izejvielu vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai” un ar savāktajiem 1270 kg bateriju izcīnīja 

1. vietu Latvijā. J. Endzelīna Kauguru pamatskolas 5.-6. klases skolēniem notika vides izglītības 

mācības poligonā “Daibe”, dalība SIA “ZAAO” konkursā “Dabai labu darīt”. Trikātas pamatskola 

2019. gada rudenī saņēma starptautiskās Eko skolas Zaļo karogu un arī piedalījās SIA “ZAAO” 

konkursā “Dabai labu darīt”. 

2019. gadā tika īstenoti dažādi Eiropas Sociālā Fonda (ESF) projekti 

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

saturā” mērķis ir nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju 
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atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas 

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

pilotskola novadā darbojas J. Endzelīna Kauguru pamatskola. 

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) koordinētajā ESF projektā “Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Izglītības pārvaldē darbu uzsāka karjeras 

konsultants. Projekta mērķis uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un 

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

pamatskola. 

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

individuālo kompetenču attīstībai” darbojas Brenguļu sākumskola, J. Endzelīna Kauguru 

pamatskola un Trikātas pamatskola. Projekta mērķis – nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu 

daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības 

iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. 

J.Endzelīna Kauguru pamatskola un Trikātas pamatskola turpina piedalīties ESF 

finansētajos projektos: Valsts izglītības attīstības aģentūras koordinētajā projektā nr. 

Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, Valsts 

izglītības satura centra īstenotajos projektos nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai”. 

Trīs izglītības iestādes (Brenguļu sākumskola, J.Endzelīna Kauguru pamatskola un Trikātas 

pamatskola) īsteno iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” aktivitātes. Šī iniciatīva paredz nodrošināt 

Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības ietvaros iespēju klātienē 

piedzīvot Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un 

jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti. 

2019. gada rudenī uzsāka dalību: 

1) Izglītības kvalitātes valsts dienesta organizētajā projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (J.Endzelīna Kauguru pamatskola 

un Trikātas pamatskola); 

2) starptautiskā stratēģiskā skolu sadarbības projektā “Spring and Respect will come back” 

(2019.-2021.) Eiropas komisijas Izglītības programmas Erasmus+ KA2, kurā iesaistītas 

skolas no Lietuvas, Itālijas, Rumānijas, Grieķijas un Polijas (Trikātas pamatskola). 
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2019. gadā Trikātas pamatskolas audzēkņu vecāku, pedagogu un skolēnu iniciatīvu grupas 

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

novadā”. Tika realizēti 3 projekti: “Kāpsim Gaismaskalnā”, “Sajūtu takas objekti” un “Mācīsimies 

ar Lego”. Projekts “Sajūtu takas izveide” tika izvirzīts dalībai pašvaldību apvienības “Sabiedrība 

ar dvēseli – Latvija” rīkotajā projektu konkursa noslēguma pasākumam.   

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

drošības programmā” – apmācību cikls par personīgo drošību 6 – gadīgiem audzēkņiem. 
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9. Darba aizsardzības-darba drošības speciālista darbs 2019. gadā 
Galvenie paveiktie darba uzdevumi: 

• Atbilstoši likumdošanas normām ik gadu no jauna tiek veikta strādājošo darba vietu darba 

risku vērtēšana, risku analīze un izstrādāti priekšlikumi risku samazināšanas pasākumu plānam. 

• Tiek veikta strādājošo darba aizsardzības ievadapmācība, pirmreizējā un atkārtotā 

instruktāža darba vietā darba drošības un ugunsdrošības jautājumos. 

• Sadarbībā ar sertificētiem arodārstiem tiek organizētas strādājošo pirmreizējās veselības 

pārbaudes uzsākot darbu, sekots nodarbināto obligāto veselības pārbaužu grafikam un 

organizētas atkārtotas veselības pārbaudes pēc noteiktā termiņa notecēšanas. 

• Sakarā ar Ugunsdrošības noteikumu izmaiņām ir pārstrādātas novada struktūrvienību 

ugunsdrošības instrukcijas, ir izstrādāti atbilstoši novada iestāžu evakuācijas plāni un reizi gadā 

tiek veiktas praktiskās evakuācijas mācības. Zināmas problēmas rada plānotā Mūrmuižas 

“Pagastmājas” ēkas rekonstrukcijas kavēšanās, jo ēkā nepieciešams veikt pasākumus 

ugunsdrošības uzlabošanai, bet sākot ēkas pārbūvi uzstādītās iekārtas nāksies demontēt un to 

tālāka lietošana var būt neiespējama. 

• 2019. gadā, piesaistot sertificētu arhitektūras un projektēšanas uzņēmumu, tika izstrādāta 

nepieciešamā būvniecības projektēšanas dokumentācija un veikta daļēja telpu pārbūve Trikātas 

kultūras namā un Brenguļu sākumskolā ar mērķi nodrošināt telpu racionālu izmantošanu un 

ugunsdrošības noteikumu prasību izpildi šajās ēkās.     

• Sakarā ar Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma izmaiņām aktualizēts 

civilās aizsardzības Sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības plāns rīcībai plūdu un vētras 

postījumu apdraudējuma gadījumā. 

• 2019. gadā vienā no novada iestādēm notika nelaimes gadījums darba vietā. Nepareiza 

darba paņēmiena dēļ traumu guva darbiniece. Lai nepieļautu šādu gadījumu atkārtošanos, ir 

iegādāts papildus inventārs un veikta atkārtota strādājošo instruktāža. 3 

  

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

institūcija, kas savas kompetences ietvaros darbojas attiecīgajā administratīvajā teritorijā, ir 

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

policijas iestādēm un citām institūcijām. Pašvaldības policija tiek finansēta no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. Pašvaldības policijas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, 

likums "Par policiju", citi normatīvie akti, pašvaldības apstiprinātais pašvaldības policijas 

nolikums, saistošie noteikumi un pieņemtie lēmumi. Pašvaldības policijas darbu vada tās 

priekšnieks, kurš pakļaujas Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam.  

Beverīnas novada pašvaldības policijā 2019. gadā spēkā bija uzņēmuma pakalpojuma līgums 

par sabiedriskās kārtibas nodrošināšanu Beverīnas novada pašvaldības rīkotajos sabiedriskajos 

pasākumos, ikdienā un nedēļas nogalēs ar diviem līgumstrādniekiem. Kārtība tika nodrošināta 14 

pašvaldības rīkotajos publiskajos un slēgtajos pasākumos, tika nosūtīti 27 paziņojumi par īpašumu 

nesakoptību un savlaicīgi nepļautiem zālājiem, kā rezultātā izveidojusies kūla. 

Beverīnas novada pašvaldības policija informēja iedzīvotājus par aktuālāko Beverīnas 

novada pašvaldības mājaslapā un informatīvajā izdevumā “Beverīnas Vēstis”. 

2019. gadā tika sastādīti 5 administratīvā pārkāpuma protokoli, kuri tika nosūtīti lēmuma 

pieņemšanai Beverīnas novada pašvaldības administratīvajai komisijai. 2019. gadā tika uzsāktas 

sešas lietvedības administratīvā pārkāpuma lietās, no kurām visas tika izbeigtas sakarā ar soda 

piemērošanu. Divos gadījumos Beverīnas novada pašvaldības policijas priekšnieks pieņēma 

lēmumu par materiāla nosūtīšanu pašvaldības administratīvajai komisijai jautājumu izlemšanai par 

audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu.  

2019. gadā Beverīnas novada pašvaldības policija piedalījās vairākās starpinstitucionālajās 

sanāksmēs kopā ar Beverīnas novada sociālo dienestu un Beverīnas novada bāriņtiesu, kur tika 

skatīti vairāki jautājumi, kas bija saistīti ar nepilngadīgajiem. 

2019. gada oktobrī un novembrī Beverīnas novada pašvaldības izglītības iestādēs – 

J.Endzelīna Kauguru pamatskolā un Trikātas pamatskolā pašvaldības policijas priekšnieks 

iepazīstināja skolēnus ar drošības jautājumiem skolās un ārpus tām, atgādinot par dažāda veida 

pārkāpumiem, kuri nav pieļaujami. Pēc tam skolēni parakstījās par to, ka ir noklausījušies un 

sapratuši, lai šādas situācijas netiktu pieļautas ikdienā. 
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11. Beverīnas novada Bāriņtiesa 
Beverīnas novada bāriņtiesa ir Beverīnas novada pašvaldības domes izveidota aizbildnības 

un aizgādnības iestāde, kura darbojas 4 cilvēku sastāvā, pārvēlēšana notika 2019. gada 26. 

septembrī. 

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

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

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

Bērna mantisko interešu aizsardzībā tika pārraudzītas 4 lietas. 

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

Beverīnas novada Sociālo dienestu, informācija Sociālajam dienestam turpmākajam darbam 

sniegta par 6 ģimenēm, kurās ir 9 bērni. 

Bāriņtiesa Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, 

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

noteiktos uzdevumus. 2019. gadā ir veikti 157 dažādi apliecinājumi. 

Izsniegtas vai pagarinātas 10 apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai bārenim vai bez 

vecāku gādības palikušam bērnam. 

2019. gadā Beverīnas novada Bāriņtiesa ir sagatavojusi un sniegusi atzinumu tiesām (2 

lietas) par vecāku un bērnu saskarsmes tiesībām, kā arī strīdus gadījumos, kad vecāki nevar 

vienoties par bērna dzīves vietu un ikdienas aizgādību. 

Bāriņtiesa piedalījusies Vidzemes rajona tiesas sēdēs, kā bērnu tiesības aizsardzības 

institūcija lietās, kur bērniem tiek piemēroti audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi. Kopumā 2019. 

gadā Bāriņtiesa piedalījās 13 tiesas sēdēs. 

Bāriņtiesa sniedz arī juridiskās konsultācijas par dažādiem jautājumiem. Bāriņtiesa palīdz 

sastādīt prasības pieteikumus tiesai par uzturlīdzekļu piedziņu un konsultē iedzīvotājus šajos 

jautājumos, kā arī sagatavo dokumentus iesniegšanai Uzturlīdzekļu garantiju fondā.  
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12. Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļa 
Noslēdzies vēl viens gads, un arī Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļā apkopoti 

civilstāvokļa aktu reģistrācijas dati. 2019. gadā Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 19 jaundzimušie, 

no kuriem 14 zēni un 5 meitenes, tātad zēnu gads. Gada sākumā tika reģistrēts viens dvīņu pāris. 

Visvairāk bērni ir dzimuši novembra mēnesī – 5. 

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

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

atkārtoti tiek izdotas dzimšanas, miršanas, laulību apliecības un izziņas, kuras var saņemt jebkurā 

dzimtsarakstu nodaļā, neskatoties uz to, kurā nodaļā tās izsniegtas. Lai to paveiktu, notiek aktīva 

datu apmaiņa starp dzimtsarakstu nodaļām. Paralēli ikdienas darbiem notiek vēsturisko reģistru 

ievade. Reģistri tiek papildināti – pārsvarā ar laulības šķiršanu, paternitātes noteikšanu, vārda, 

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

novada Dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas atkātotas dažādu veidu apliecības un dažādu veidu 

izziņas.  

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

personu lūguma reģistrēt laulību ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām, ja personas, kuras vēlas 

noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus. Pagājušajā 

gadā Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas 14 laulības, no kurām lielākā daļa ārpus 

Dzimtsarakstu nodaļas telpām (izbraukuma laulības). Priecē, ka no 2019. gadā reģistrētiem pāriem 

9 ir tādi pāri, kuri laulībā stājas pirmo reizi. Iecienītākās ceremoniju vietas ir “Jaundzērvītes” un 

“Siltumnīca”. Jaunākā līgava ir 18 gadus veca, jaunākais līgavainis – 22 gadus vecs. Savukārt 

vecākai līgavai bija 44 gadi, bet vecākais līgavainis bija 52 gadus vecs. Gandrīz visi pāri ir 

vēlējušies laulību reģistrēt ar svinīgu laulības ceremoniju.  

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 ierakstīta bērna bioloģisko tēvu, nevis bērna mātes vīru vai 

bijušo vīru.   
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Vecāki turpina bērniem izvēlēties latviskus vārdus – Dāvis, Kārlis, Mārtiņš, Enija, Edžus. 

Taču doti tiek arī neparastāki vārdi, kā Melānija, Hanna, Mia Marta, Vestards, Lūkass, Renārs, 

Teo, Leo. 

Desmit bērni ir dzimuši laulībā, deviņiem noteikta paternitāte. Pašvaldība jau daudzus gadus 

saviem mazulīšiem un viņu vecākiem sarūpē nelielu dāvanu – pirmo grāmatu “Mūsu bērns” un 

dzimšanas apliecību ievieto ciešos vākos ar valsts simboliku. 

Pamatojoties uz Beverīnas novada pašvaldības domes lēmumu arī turpmāk tiks piešķirts 

vienreizējs pabalsts 150.00 euro (viens simts piecdesmit euro) apmērā vienam no vecākiem par 

katru jaundzimušo bērnu, ja bērna dzīvesvieta tiek deklarēta Beverīnas novadā un viens no 

vecākiem ne mazāk kā 12 mēnešus ir deklarēts Beverīnas novadā. Pamats pabalsta saņemšanai ir 

bērna dzimšanas apliecība, izziņa par bērna deklarēto dzīvesvietu Beverīnas novadā un izziņa par 

bērna vecāku deklarēto dzīvesvietu.  

2019. gadā Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 42 miršanas gadījumi. No 

kopējo mirušo skaita 21 vīrietis un 21 sieviete. Nāves cēloņu pirmajā vietā tradicionāli ir sirds 

slimības – 12 gadījumi, otrajā vietā vēzis – 10 gadījumi, trešajā vietā ateroskleroze un plaušu 

slimības. Gandrīz puse no 2019. gadā mirušiem ir kara laika bērni. 

Beverīnas novada pašvaldība arī šogad turpinās izmaksāt “Apbedīšanas pabalstu” par 

personām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Beverīnas novada pašvaldība. Apbedīšanas 

pabalsta apmērs 145.00 euro (viens simts četrdesmit pieci euro). Pabalsts tiek izmaksāt personai, 

kura reģistrē miršanas gadījumu.  
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13. Sociālais dienests 
Beverīnas novada pašvaldības sociālais dienests ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, organizēšanu un administrēšanu Beverīnas novada 

iedzīvotājiem. 

13.1. Par sociālo palīdzību 

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

2019. gadā tika sniegta materiāla palīdzība 185 novada ģimenēm (kopā 452 personām). Pašvaldība 

nodrošināja valstī ar likumu noteiktos pabalstus – garantēto ienākumu līmeņa (GMI) un dzīvokļa, 

kā arī izmaksājusi ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalstu, daļēji medicīnas izdevumu pabalstu, 

vienreizējo pabalstu ārkārtas situācijā, pabalstu mācību gada uzsākšanai, aprūpes pabalstu. 

Bez materiālo resursu izvērtēšanas, pašvaldība atbalstīja pilngadību sasniegušus bāreņus, 

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

pirmsskolas izglītības grupās uzturēšanās maksu. 

2019. gadā izlietotie finanšu līdzekļi pašvaldības realizētai sociālai palīdzībai un citiem 

atbalsta pasākumiem un kompensācijām iedzīvotājiem: 

• Garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 2809.60 euro;  

• Dzīvokļa pabalsts 17920 euro;  

• Ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalsts 17333.79 euro;  

• Daļēju medicīnisko izdevumu apmaksas pabalsts 5258.91 euro (no tiem slimnīcas 

apmaksai 1805.39 euro, medikamentu apmaksai 2817.52 euro, optisko briļļu 

apmaksai 372.25 euro, zobu protezēšana 263.75 euro);  

• Aprūpes pabalsts 1540.00 euro;  

• Pabalsts mācību gada uzsākšanai 210.00 euro;  

• Pabalsti pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem 

bērniem 3094.00 euro;  

• Pabalsts audžuģimenēm 21326.24 euro;  

• Bērnu piedzimšanas pabalsts 3300.00 euro;  

• Apbedīšanas pabalsts 6960.00 euro;  

• Vienreizējais pabalsts deviņdesmitgadnieku sveikšanai 250.00 euro;  

• Brīvpusdienas pēc domes lēmuma izglītības iestādēs 22595.04 euro. 
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13.2. Par sociāliem pakalpojumiem 

2019. gadā par pašvaldības finanšu līdzekļiem tika nodrošināti sociālās aprūpes pakalpojumi 

51592.31 euro apmērā. 2019. gadā iedzīvotāji saņēma divu veidu sociālās aprūpes pakalpojumus 

– ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā un sociālās aprūpes pakalpojums mājās. 

Sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijās saņēma 13 personas sešās iestādēs. Divām personām 

tika nodrošināts aprūpes pakalpojums mājā, šo pakalpojumu sniedza biedrība „Latvijas Samariešu 

apvienība”. Sociālais dienests organizē un nodrošina: 

• Sadarbībā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” Eiropas Atbalsta vistrūcīgākajām 

personām darbības programmu „Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanā 

vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā”; 

• Valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti (2019.gadā 

saņēma 13 personas); 

• Novada iedzīvotājiem iespēju saņemt atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, 

lai pieteiktos valsts pabalsta saņemšanai; 

• Valsts budžeta apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbības cietušo 

bērnu sociālo rehabilitāciju; 

• Valsts budžeta apmaksātu no vardarbības cietušo pilngadīgo personu sociālo  

rehabilitāciju. 

Sociālais dienests ir pieņēmis 478 lēmumus par sociālo palīdzību un 37 lēmumus par 

sociāliem pakalpojumiem. 

Sociālā dienesta uzturēšanai izlietoti 62724.14 euro. Sociālā dienestā ir četri darbinieki. 

Darbinieki ir apmeklējuši likumā noteikto darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu un 

supervīzijas. 

Sociālais dienests ikdienas darbā sadarbojas ar pašvaldības Bāriņtiesu, izglītības iestādēm, 

pašvaldības policiju, citu novadu sociālajiem dienestiem, Valsts policiju, Ārstniecības iestādēm, 

ģimenes ārstiem. 
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14. Beverīnas novada pašvaldības finanšu resursi un darbības 

rezultāti 

14.1. Finanšu nodaļa 

1. Pašvaldības budžets 

Beverīnas novada pašvaldības budžets 2019. gadā sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta, 

ziedojumiem un dāvinājumiem. 

12.tabula – Pamatbudžeta ieņēmumi 2018., 2019.gadā, 2020. gada plāns, EUR 

Posteņa nosaukums 

Budžeta izpilde 2018./2019. Apstiprināts 

budžets 

2020.gadam, 

EUR 

2018.gadā, 

EUR 

2019.gadā, 

EUR 
EUR 

Ieņēmumi kopā 3888703 4443547 554844 4374396 

Nodokļu ieņēmumi 2084609 2207767 123158 2083862 

   Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1823985 1939588 115603 1826129 

   Nekustamā īpašuma nodoklis par 

zemi, ēkām un mājokli 
260624 268179 7555 242733 

   Dabas resursu nodoklis par dabas 

resursu ieguvi un vides 

piesārņošanu 

0 0 0 15000 

Nenodokļu ieņēmumi 310910 297666 -13244 313750 

   Ieņēmumi no uzņēmējdarbības 1827 2052 225 1000 

   Valsts un pašvaldību nodevas 1925 2162 237 1850 

   Naudas sodi un sankcijas 430 432 2 0 

   Ieņēmumi no pašvaldības 

īpašuma pārdošanas 
283340 286677 3337 304800 

   Pārējie nenodokļu ieņēmumi 23388 6343 -17045 6100 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
208894 208641 -253 204900 

   Maksa par izglītības 

pakalpojumiem 
49875 51184 1309 50000 

   Ieņēmumi par nomu un īri 23666 31844 8178 23500 

   Ieņēmumi no dzīvokļu un 

komunālajiem pakalpojumiem 
119005 113676 -5329 122400 

   Citi ieņēmumi par maksas 

pakalpojumiem 
16348 11937 -4411 9000 

Transferti 1284290 1729473 445183 1771884 

No valsts budžeta daļēji finansēto 

atvasināto publisko personu 

transferti 

723 2505 1782 12503 

Valsts budžeta transferti 879809 1243778 392667 1429381 

   Mērķdotācijas 469696 494038 24342 632567 
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   Ieņēmumi ES projektu 

īstenošanai 
27515 175455 147940 174077 

   Dotācija no PFIF 353900 574285 220385 622737 

   Pārējie pašvaldību saņemtie 

valsts budžeta iestāžu transferti 
28698 0 -28698 0 

Pašvaldību budžeta transferti 403758 483190 79432 330000 

   Pašvaldības budžeta iekšējie 

tranferti starp vienas pašvaldības 

budžeta veidiem 

198512 187572 -10940 0 

   Ieņēmumi no citām pašvaldībām 

izglītības funkciju nodrošināšanai 
205246 295618 90372 330000 

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) ir būtiskākais pašvaldības budžeta ienākumu avots. 

2019. gadā tā īpatsvars ieņēmumos bija 43.6%, kas naudas izteiksmē ir 1939588 euro. 2019. gadā 

valstī tika prognozēts IIN ieņēmumu kritums, salīdzinājumā ar 2018. gadu. Kaut 2019. gadā 

Beverīnas novada pašvaldības IIN ieņēmumu prognoze tika lēsta 1729276 euro apmērā, tomēr 

pašvaldības budžetā tika saņemts par 12.2% jeb 210312 euro vairāk.  

2019. gadā tas ir saņemts par 115603 euro vairāk kā 2018. gadā, bet, ja ņem vērā, ka 2020. 

gada sākumā tika pašvaldībai ieskaitīts par 2019. gadu neizmaksātais IIN, tad šī nodokļa 

ieņēmumu pieaugums 2019. gadā, salīdzinot ar 2018. gadu, ir bijis 123669 euro. 

Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) par zemi, ēkām un mājokli 2019.gadam tika 

aprēķināts 269195 euro apmērā. Iekasēts tika 268179 euro, tajā skaitā iepriekšējo gadu parādi 

21445 euro apmērā. 2018.gadā no saņemtās summas iepriekšējo gadu parādi bija 19672 euro. 

Ieņēmumus no uzņēmējdarbības veido procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl 

nesamaksātās pirkuma maksas daļas, kas tiek piemēroti saskaņā ar likuma “Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likums” 36.panta 3.daļu, kas paredz, ka, pārdodot publiskas personas 

nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem un par 

atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. 

Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas 2019. gadā bija 286677 euro, kas veido 

6.5% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem. Lielākā daļa no tiem (2019. gadā 216200 euro – 

75.4% un 2018. gadā 235100 euro – 83.0%) ir ieņēmumi par cirsmu izstrādes tiesību un 

kokmateriālu pārdošanu. 
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Pārējie nenodokļu ieņēmumi: 2019. gadā šie ieņēmumi bija lielāki, jo tika ierīkota apkure 

daudzdzīvokļu mājā “Lazdas”, par kuras ierīkošanu dzīvokļu īpašnieki, pārsvarā  norēķinājās jau  

2019. gadā. Par savlaicīga līguma neizpildi no viena uzņēmēja tika saņemts līgumsods 3273 euro 

apmērā. 

Par maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 2019. gadā saņemti 

208641 euro, kas ir par 253 euro mazāk kā 2018. gadā, un veido 4.7% kopējos pašvaldības 

ieņēmumos. 2019. gadā par komunālajiem pakalpojumiem (par pašvaldības nodrošinātu ūdens, 

kanalizācijas un apkures izmantošanu) saņemti 113676 euro, izglītības pakalpojumiem (bērnu 

ēdināšanas izdevumu segšana pirmsskolā un pamatizglītības iestādēs) saņemti 51184 euro, par 

nomu un īri saņemti 31844 euro, par biļešu realizāciju 4284 euro.  

Transfertu ieņēmumi 2019. gadā ir 38.9% no visiem pašvaldības ieņēmumiem. No tiem 

71.9% jeb 1243778 euro veido valsts budžeta transferti un tie ir:  

• mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai 415081 euro, 

• samaksai par asistenta pakalpojumiem 9253 euro, 

• Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumu īstenošanai: “Algotiem pagaidu 

sabiedriskie darbi” 6383 euro, “Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā 

personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības 

iestādēs” 3076 euro, 

• dotācija mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 5052 euro, 

• māksliniecisko pašdarbības kolektīvu vadītāju atalgojumam 4213 euro, 

• brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu izglītojamiem 21783 euro, 

• no Labklājības ministrijas mērķdotācija audžuģimeņu uzturnaudas palielinājuma 

kompensācijai 4650 euro, 

• Vienotā klientu apkalpošanas centra darbības nodrošināšanai 6900 euro, 

• saņemts finansējums Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņa darbības nodrošināšanai 

7755 euro, 

• Trikātas pilsdrupu konservācijas projekta izstrādei 7000 euro, 

• programmai “Latvijas skolas soma” 2892 euro, 

• speciālā dotācija 43260 euro, 

• ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 531025 euro, 
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• ieņēmumi dažādu projektu īstenošanai par kopējo summu 175455 euro, proti: 

• “Veloparka trases izveidošana Beverīnas novadā” noslēdzošais maksājums 

21600 euro, 

• “Meliorācijas sistēmas atjaunošana nekustamajā īpašumā “Rušas”” 

56584 euro, 

• “Meliorācijas sistēmu atjaunošana Beverīnas novadā” avanss 31930 euro, 

• “Zaļā pasaulē zaļa Latvija, zaļā Latvijā zaļa Trikāta” 1855 euro, 

• “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 10035 euro, 

• projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" 

īstenošanai 2019.gadā 6276 euro, 

• lai uzsāktu īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības 

Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projektu Trikātas pamatskolā, budžetā 

projekta aktivitāšu īstenošanai 2019. gadā avanss 25196 euro, 

• “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” 17408 euro, 

• projekta “Piedzīvojumu trases izbūve Mūrmuižā, Beverīnas novadā” avansa 

maksājums 4571 euro apmērā. 

Projektam “Vidzeme iekļauj” tika plānoti 11270 euro, bet izlietoti 2505 euro par aprūpētāja 

pakalpojumiem un rehabilitāciju bērnam invalīdam. 

Ieņēmumi no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai 2019. gadā ir saņemts 

par 90372 euro jeb par 44% vairāk kā 2018. gadā, kas saistīts ar izglītības iestāžu slēgšanu 

apkārtējos novados un viena izglītojamā izmaksu kāpumu pašvaldības izglītības iestādēs, pieaugot  

pedagogu atlīdzībai un citiem izdevumiem izglītības iestāžu uzturēšanai. 

Lai nodrošinātu likuma “Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību” 3.pantā iekļautās 

normas ievērošanu, kas nosaka, ka sākot ar 2020. gadu pašvaldību budžeti sastāv no pamatbudžeta 

un ziedojumiem un dāvinājumiem, pašvaldības speciālā budžeta atlikums 165855 euro apmērā 

2019. gada beigās tika iekļauts pamatbudžetā. Pabeidzot 2017. gadā iesāktā projekta “Beverīnas 

novada ceļu posmu “Stantes-Zīles un Ķiguļu ceļš”, “Amsiņi-Ķīši” un “Jēņu ceļš” pārbūve” –2. 

kārtas darbus, no speciālā budžeta atgriezti atpakaļ uz pamatbudžeta kontu pašvaldības iekšējie 

transferti starp budžeta veidiem 21717 euro. 
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Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

13.tabula – Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

2018., 2019. gadā un 2020.gada plāns, EUR 

Posteņa nosaukums 
2018.gada 

izdevumi, 

EUR 

2019.gada 

izdevumi, 

EUR 

2018./2019., 

EUR 

2020.gadā 

plānotie 

izdevumi 

EUR 

Sabiedriskā kārtība un drošība 41899 46492 4593 55407 

Sociālā aizsardzība 166569 198149 31580 253903 

Ekonomiskā darbība 403182 220340 -182842 337259 

Vispārējie valdības dienesti 408530 424608 16078 452760 

Atpūta, kultūra, reliģija 358800 426920 68120 392862 

Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 881748 950275 68527 1327102 

Izglītība 1721537 1757711 36174 1969733 

Vides aizsardzība 0 0 0 9630 

Izdevumi kopā 3982265 4024495 42230 4798656 

 

1.diagramma – Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2019. gadā 
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2019. gadā pamatbudžeta izdevumu pieaugums ir vien 1.1%, salīdzinot ar 2018. gadu. 

Izdevumos vismazāko īpatsvaru veido izdevumi sabiedriskai kārtībai un drošībai – 1.2%. 

Pieaugums attiecībā pret 2018. gadu ir 4593 euro jeb 11%. No tiem 3256 euro pieaugums uz 

atlīdzības rēķina, bet pārējais pieaugums veidojies sakarā ar to, ka tika remontēta ugunsdzēsības 

automašīna pirms tās reģistrēšanas Ceļu satiksmes drošības direkcijā kā operatīvais transports. 

2019. gada izdevumos 4.9% jeb 198149 euro izlietoti sociālai aizsardzībai, kas ir par 

31580 euro vairāk kā 2018. gadā. Sociālā dienesta uzturēšanas izdevumi un izdevumi pašvaldības 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildei pieauguši par 10306 euro, tai skaitā atlīdzībai izdevumi 

palielinājušies par 3874 euro. 2019. gadā tika izmaksāts vienreizējs pabalsts 3400 euro represētām 

personām.  Samaksai par sociālo aprūpi un pabalstu izmaksai izlietots par 21274 euro vairāk, no 

tiem apmaksāts rehabilitācijas kurss bērnam invalīdam projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros par 

1555 euro, par 12953 euro palielinājies izmaksātais pabalsts audžuģimenēm, par 5045 euro 

pieauguši maksājumi par ilgtošas sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu un 4731 euro tika 

samaksāts par rehabilitācijas pakalpojumiem vardarbībā cietušajiem pieaugušajiem. Savukārt, 

samazinājušies izdevumi dzīvokļa pabalstiem par 4060 euro. 

Ekonomiskai darbībai 2019. gadā izlietoti 220340 euro, kas ir 5,5% no visiem 

pamatbudžeta izdevumiem. 2018. gadā šai valdības funkcijai tika izlietoti par 182842 euro vairāk. 

Izdevumu spējš samazinājums ir saistīts ar kapitālo izdevumu transfertiem: tie 2018. gadā bija 

nepieciešami Lauku atbalsta dienesta atbalstītā projekta īstenošanai. 

Vispārējo valdības dienestu izdevumi 2019. gadā bija 10.6% no kopējiem izdevumiem jeb 

424608 euro, kas ir par 16078 euro jeb 3.9% vairāk kā 2018. gadā. Tas lielā mērā – par 9849 euro, 

ir attiecināms uz atlīdzības pieaugumu (tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas), par 

2450 euro tika iegādāti krēsli laulību ceremoniju zālei, palielinājušies izdevumi biroja preču 

iegādei par 1617 euro. 

Kultūrai, tāpat kā vispārējiem valdības dienestiem, tiek izlietoti 10.6% no kopējiem 

izdevumiem un ir 426920 euro. Tas ir par 68120 euro jeb 19% vairāk kā 2018. gadā. Kauguru 

kultūras namā 2019. gadā tika veikts lielās zāles remonts par 58641 euro. Trikātas kultūras namā 

tika veikts mazās zāles remonts par 25488 euro, 2. stāvā telpas remonts par 4082 euro un, ievērojot 

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta norādījumus, nomainītas esošās durvis pret ugunsdrošām 
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durvīm, izlietotjot 5452 euro. Par Trikātas kultūras nama apliecinājuma kartes izstrādi tika 

samaksāti 6038 euro. 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2019. gadā izlietoti 950275 euro, kas kopējos 

izdevumos ir 23.6%. Salīdzinot ar 2018. gadu, izdevumi ir palielinājušies par 68527 euro jeb 7.8%. 

Lielākais izdevumu pieaugums ir atlīdzībai – 35855 euro. Ar 2018. gada 1. oktobri darbā tika 

pieņemts nekustamo īpašumu apsaimniekošanas speciālists, kā arī pārējiem darbiniekiem bija 

palielināta mēnešalga un tika samaksāta atlīdzība par Beverīnas novada integrētās attīstības 

programmas 2019.-2024. gadam izstrādi. Par elektroenerģijas pieslēgumu Trikātas un Kauguru 

pagastos samaksāti 44876 euro. 

Izglītībai tiek izlietota lielākā daļa pamatbudžeta finanšu līdzekļu – 2019. gadā 43.6% jeb 

1757711 euro. Kaut izdevumu apmērs ir ievērojams, tas, salīdzinot ar 2018. gadu, ir palielinājies  

tikai par 2.1% jeb 36174 euro. Lai arī izdevumi atlīdzībai palielinājušies par 86869 euro, ir būtiski 

samazinājušies izdevumi pamatlīdzekļu iegādei un/vai izveidošanai, jo 2018. gadā tika veikts liels 

ieguldījums Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolas sporta laukuma skrejceļa būvniecībā 61124 euro 

apmērā. 

Speciālais budžets 

14.tabula – Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2018., 2019. gadā, EUR 

Posteņa nosaukums 

Budžeta izpilde 

2018.gada 

budžeta izpilde, 

EUR 

2019.gada 

budžeta 

izpilde, EUR 

2018./ 

2019., 

EUR 

Ieņēmumi kopā 663593 310209 -353384 

Nodokļu ieņēmumi – dabas resursu 

nodoklis 22399 25800 3401 

Nenodokļu ieņēmumi 115 294 179 

   Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību 

nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas 

izmantošanas 115 294 179 

Transferti 641079 284115 -356964 
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Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām 741190 385291 -355899 

   Ekonomiskā darbība 718925 170905 -548020 

   Vides aizsardzība 19216 161693 142477 

   Pašvaldību teritorijas un mājokļu 

apsaimniekošana 8 51093 51085 

   Izglītība 3041 1600 -1441 

 

Nodokļu ieņēmumus veido dabas resursu nodoklis. 2019. gadā tas ir saņemts par 3401 euro 

vairāk kā 2018. gadā. 

Nenodokļu ieņēmumi 294 euro apmērā 2019. gadā saņemti par zvejas tiesībām ar tīklu, kas 

ir par 179 euro vairāk kā 2018. gadā. 

2019. gadā transfertu ieņēmumiem speciālā budžetā ir lielākais ieņēmumu īpatsvars 91.6% 

jeb 284115 euro. 2019. gadā no Lauku atbalsta dienesta tika saņemta nauda par pabeigtajiem 

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

un “Jēņu ceļš” pārbūve” abām kārtām. Šī projekta īstenošanai 2018. gadā Lauku atbalsta dienests 

pašvaldībai ieskaitīja 317627 euro. Lai 2018. gadā pabeigtu augstāk minētā ceļu projekta 

īstenošanu, no pamatbudžeta uz speciālo budžetu tika atskaitīti pašvaldības budžeta iekšējie 

transferti 193229 euro apmērā. 

Kaut 2019. gadā mērķdotācija pašvaldības autoceļiem (ielām) tika saņemta par 1567 euro 

vairāk kā 2018.gadā, kopējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 

samazinājās par 0.7% jeb 922 euro. Tas skaidrojams ar to, ka 2018.gadā papildus projekta 

“Trikātas ezers – mūsu kopīgā rūpe” īstenošanai saņemtajiem 10051 euro, (bet 2019. gadā 

noslēdzošie 24123 euro), tika realizēti vēl 2 projekti: “Zivsaimnieciskās ekpluatācijas noteikumu 

izstrāde Beverīnas novada Trikātas un Mācītājmuižas ezeram un apsaimniekošanas plāna izstrāde 

Beverīnas novada teritorijā ietilpstošajam Abuls upes posmam” (4696 euro) un “Zivju resursu 

aizsardzība Trikātas, Baznīcas, Pannas, Dutkas ezeros, Abula upē” (11866 euro). 
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2019. gadā vislielākais izdevumu īpatsvars kopējos izdevumos ir izdevumiem par 

ekonomisko darbību 44.3% jeb 170905 euro. 2018.gadā veiktiem maksājumiem par ceļu 

projektu 429733 euro apmērā, 2019. gadā samaksāts noslēdzošais maksājums par 6172 euro. 

Tāpat arī 2018. gadā no speciālā budžeta konta pamatbudžeta kontā tika atgriezta nauda 

198512 euro, bet 2019. gadā – 21717 euro, kas iepriekš bija nepieciešama šī projekta īstenošanai. 

Gada beigās tika pārgrāmatoti 7037 euro uz pamatbudžeta autoceļa fonda līdzekļiem. 2019. gadā 

tika veikta melnā seguma virsmas apstrāde pie J.Endzelīna Kauguru pamatskolas par 13497 euro 

apmērā. 

Vides aizsardzībai 2019. gadā ir izlietoti par 142477 euro vairāk kā 2018. gadā, tādējādi tās 

īpatsvars kopējos izdevumos veido 42%. Lielākā daļa – 149901 euro no izdevumiem ir kontu 

atlikumu pārgrāmatošana uz pamatbudžetu gada beigās. Biedrībai par ūdenstilpju 

apsaimniekošanu saskaņā ar deleģēšanas līgumu tika samaksāti 7130 euro. Kā arī 2019. gadā tika 

pabeigts projekts “Trikātas ezers – mūsu kopīgā rūpe”, par darbiem samaksājot 3488 euro. 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2019. gadā izlietoti 51093 euro, no kuriem 

40958 euro samaksāti par projekta “Trikātas ezers – mūsu kopīgā rūpe” īstenošanu. 

2019. gadā, tāpat kā 2018. gadā izdevumi izglītībai ir par projekta “Trikātas ezers – mūsu 

kopīgā rūpe” īstenošanu. 

2019. gada speciālā budžeta atlikums 165855 euro iekļauts pamatbudžetā saistībā ar likuma 

“Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību” 3.pantā iekļauto normu ievērošanu, kas 

nosaka, ka pašvaldību budžeti sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem un dāvinājumiem.  

15.tabula – Pašvaldības saistību apjoms no 2018.-2020.gadam, EUR 

Aiz- 

devējs 
Mērķis 

Paraks-

tīšanas 

datums 

Atmak- 

sas 

termiņš 

Aizņēmum

a summa, 

EUR 

Parāds 

uz 31.12. 

2018., 

EUR 

Parāds 

uz 31.12. 

2019., 

EUR 

Parāds 

uz 31.12. 

2020., 

EUR 

Valsts 

kase 

Informācijas, 

izglītības, sporta 

un sociālās 

aprūpes dienas 

07.05. 

2008. 

20.04. 

2033. 
996 010 589467 548813 508159 
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centra „Kaimiņi” 

būvniecībai 

Valsts 

kase 

Informācijas, 

izglītības, sporta 

un sociālās 

aprūpes dienas 

centra „Kaimiņi” 

būvniecības 

pabeigšanai 

12.12. 

2008. 

20.12. 

2038. 
149 402 110637 105099 99561 

Valsts 

kase 

Mūrmuižas 

ciemata 

siltumapgādes 

rekonstrukcijai 

04.09. 

2003. 

20.12. 

2018. 
170 745 0 0 0 

Valsts 

kase 

J.Endzelīna 

Kauguru 

pamatskolas ēku 

renovācijai 

03.09. 

2007. 

20.06. 

2027. 
711 436 199868 176345 152822 

Valsts 

kase/ 

Eiropa

s 

investī

ciju 

banka 

Sporta zāles 

celtniecībai 

Trikātas 

pamatskolā 

07.09. 

2004. 

05.03. 

2021. 
299 401 49899 29939 9978 

Valsts 

kase 

ELFLA projektu 

realizācijai 

15.12. 

2009. 

20.12. 

2019. 
170 745 9969 0 0 

Valsts 

kase 

ELFLA projekta 

"Meliorāciju 

sistēmas 

atjaunošana 

nekustamajā 

īpašumā Rušas"" 

īstenošanai 

15.10. 

2018. 

20.10. 

2028. 
49 259 49259 0 0 

Valsts 

kase 

ELFLA projekta 

"Beverīnas 

novada ceļa 

posmu "Jēņu 

ceļš" un "Ķiguļu 

ceļš" pārbūves II 

daļa" īstenošanai 

28.11. 

2018. 

20.11. 

2028. 
156 400 136541 0 0 
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Valsts 

kase 

ELFLA projekta 

"Meliorācijas 

sistēmu 

atjaunošana 

Beverīnas 

novadā" 

īstenošanai 

10.05. 

2019. 

20.04. 

2029. 
143 000   68987 0 

    x x  1145640 929182 770520 

 

Ilgtermiņa aizņēmumu summa samazinās par gada laikā atmaksāto ilgtermiņa aizņēmumu 

īstermiņa daļu.  

2019. gadā no Valsts kases saņemts viens aizņēmums – ELFLA projekta "Meliorācijas 

sistēmu atjaunošana Beverīnas novadā" īstenošanai 68987 euro. Plānots, ka 2020. gadā tiks 

izņemts atlikušais piešķirtais aizņēmums 74013 euro apmērā. Pašvaldība 2019. gadā nav sniegusi 

galvojumus. 

16.tabula – Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums uzskaites vērtībā 2019. gadā, EUR 

Nekustamā īpašuma veids 

Vērtība uz 

01.01.2019., 

EUR 

Vērtība uz 

31.12.2019., 

EUR 

Izmaiņas 

(+,-), EUR 

Dzīvojamās ēkas 178 624 174 403 -4 221 

Nedzīvojamās ēkas 3 044 022 2 934 574 -109 448 

Transporta būves 1 255 125 1 401 457 146 332 

Zeme  458 373 436 413 -21 960 

Ieguldījuma īpašumi (iznomātā zeme) 215 481 215 481 0 

Inženierbūves 968 444 1 161 208 192 764 

Pārējais nekustamais īpašums 32 040 46 946 14 906 

Kopā 6 152 109 6 370 482 218 373 
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Nedzīvojamo ēku vērtība 2019. gadā, salīdzinot ar 2018. gadu, ir samazinājusies par 

109448 euro. Tajā skaitā amortizācijas izdevumi 164294 euro, kā arī atsavinātas saimniecības ēkas 

66651 euro vērtībā. 

Transporta būvēm 2019. gadā vērtība palielinājusies par 146332 euro. Pieņemti uzskaitē 

grants seguma autoceļa Jēņu ceļš rekonstrukcijas darbi 283475 euro vērtībā. Amortizācijas 

atskaitījumi un rekonstruētā ceļa izslēgtā vērtība kopā veido 250787 euro. 

Zemei vērtības samazinājums 2019. gadā ir 21960 euro. Pašvaldība atsavinājusi īpašumus 

13183 euro vērtībā, savukārt, pieņemta uzskaitē Beverīnas novada pašvaldībai piekritīgā zeme par 

6379 EUR. 

Inženierbūvju vērtība palielinājusies par 192764 euro, apgūstot ELFA projektus, izbūvētas 

caurtekas zem ceļiem un meliorācijas sistēmās, Mūrmuižas ciemā ierīkota Asfalta veloparka trase 

(53890 euro). Trikātas pagastā pie Trikātas pamatskolas un dzīvojamās mājas “Lazdukalni” 

izbūvētas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas par 40959 euro. Kauguru, Brenguļu un Trikātas pagastos 

atjaunotas meliorācijas sistēmas par 130669 euro, kā arī, attīstot infrastruktūru, ūdensvadu un 

kanalizācijas sistēmās pašvaldība ieguldījusi 89169 euro. 

17.tabula – Pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās 

Kapitāl-

sabiedrības 

nosaukums 

Darbības veidi 

Ieguldījuma 

uzskaites 

vērtība uz 

01.01.2019., 

EUR 

Ieguldījuma 

uzskaites 

vērtība uz 

01.01.2020., 

EUR 

Izmaiņas 

(+,-), EUR 

% no 

kopapjoma 

SIA “ZAAO”  
Atkritumu 

apsaimniekošanas 

pakalpojumi 

17381 17381 0 0.617 

SIA „VTU 

Valmiera” 

Degvielas 

mazumtirdzniecība 

degvielas uzpildes 

stacijās; pilsētas un 

piepilsētas pasažieru 

sauszemes 

pārvadājumi; 

transportlīdzekļu 

vadītāju apmācība. 

64265 64265 0 4.40 
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“Kauguru 

kooperatīvā 

krājaizdevu 

sabiedrība” 

Noguldījumu 

piesaistīšana; 

kreditēšana biedriem 
8842 8842 0 14.59 

Kopā   90488 90488 0 x 

 

2.diagramma – Zemes sadalījums pa lietošanas veidiem, 2018. gadā 

 

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

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

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

  

Meži; 31%

LIZ; 27%

Ceļi; 13%

Zem ūdeņiem; 13%

Pagalmi; 5%

Krūmi; 4%

Purvi; 1%

Pārējās; 6%
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15. Komunikācija ar sabiedrību 
Beverīnas novada pašvaldības informatīvajam izdevumam „Beverīnas Vēstis” 2019. gadā 

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

katra mēneša pēdējā nedēļā. Izdevumu tirāža tika nogādāta novada iedzīvotājiem sadarbībā ar 

pagastu saimniecības daļām. Informatīvajā izdevumā “Beverīnas Vēstis” tiek sniegta informācija 

par pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbu, jaunumiem un pasākumiem, pieņemtajiem 

saistošajiem noteikumiem un domes lēmumiem, novada vēstures faktiem, personībām un 

uzņēmējiem, aktuālitātēm sportā, kultūrā, tūrismā, izglītībā un par citām aktualitātēm Latvijā. 

Katra mēneša informatīvā izdevuma elektroniskā versija tika ievietota pašvaldības 

informatīvajā vietnē www.beverinasnovads.lv sadaļā “Novads” > “Beverīnas Vēstis”. Pašvaldība 

sedza visus izdevumus, kas saistīti ar izdevuma izdošanu un piegādi iedzīvotājiem. Pašvaldības 

informatīvajā vietnē regulāri tika publicēta aktuāla informācija. 

Informatīvajā vietnē ir atrodama informācija par domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem, 

saistošajiem noteikumiem, nolikumiem, publiskiem gada pārskatiem, dokumenti par pašvaldības 

budžeta izpildes gaitu, kā arī informācija par aktualitātēm izglītības, kultūras, tūrisma, sporta u.c. 

nozarēs. Gada laikā tiek arvien uzlabots Beverīnas novada pašvaldības mājaslapas dizains un 

sadaļu struktūra. 

Informācija par aktualitātēm novadā no pašvaldības informatīvajā vietnē publicētā tiek 

pārpublicēta Ziemeļvidzemes laikrakstā „Liesma”, kur vienu reizi mēnesī tiek sagatavots 

pielikums ar nosaukumu „Beverīna”. 2019. gadā pašvaldība komunicēja ar sabiedrību izmantojot 

arī sociālās vietnes, kur ir izveidoti pašvaldības konti – www.twitter.com, www.youtube.com un 

www.facebook.com un www.instagram.lv. Ievietotā informācija ir saistīta ar dažādām 

aktualitātēm Beverīnas novadā un pašvaldībā. Vietnē “YouTube” tika ievietoti video sižeti, 2019. 

gadā arī divi tūrisma raidījumi, ko pašvaldība saņēma, pamatojoties uz sadarbības līgumu ar 

televīziju. 2019. gadā ēterā tika pārraidīti četri sižeti par jau minētajām aktualitātēm Beverīnas 

novadā. Papildus sižetiem Vidzemes televīzija apmeklēja novadu un pārraidīja aktuālākās ziņas 

par novada pasākumiem un pašvaldību. 

Aktīva sadarbība turpinās ar tādiem plašsaziņas līdzekļu portāliem, kā – www.eliesma.lv un 

www.visit.valmiera.lv. Svarīgākā informācija tiek izvietota arī uz ziņojumu stendiem visā novada 

teritorijā.  

http://www.beverinasnovads.lv/
http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://www.instagram.lv/
http://www.eliesma.lv/
http://www.visit.valmiera.lv/
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15.1. Sabiedrības iesaiste pašvaldības jautājumu risināšanā un lēmumu 

pieņemšanā 

Veidojot Beverīnas novada pašvaldības komunikāciju ar iedzīvotājiem, par galveno 

uzdevumu tiek izvirzīts informētas, līdzatbildīgas un līdzdarbīgas novada sabiedrības veidošana, 

kas aktīvi iesaistās lēmumu pieņemšanā, interesējas par notiekošo savā pagastā un  novadā, ir 

pozitīvi orientēta. Pašvaldības un sabiedrības sadarbībai ir liela nozīme novada attīstības virzības 

plānošanā. 

 2018. gada augustā tika uzsākta Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības 

programmas 2019.-2024. gadam (turpmāk tekstā – Attīstības programma) izstrāde, kas turpinājās 

2019. gadā. Saskaņā ar MK 25.08.2009. noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā”, Attīstības programmas izstrādē tika rīkotas Attīstības programmas 

1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes katrā novada pagastā, kur katrs interesents 

varēja izteikt vērtējumu par programmas sagatavoto redakciju un sniegt priekšlikumus tās 

papildināšanai. 
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16. Darbs ar jaunatni 
Jaunatnes lietu speciālista darba mērķis ir veicināt pašvaldības jauniešu iniciatīvas, viņu 

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

valsts un starptautiska mēroga pasākumos, projektos un programmās jaunatnes jomā.  

2018. gadā (pēc dalības Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) īstenotajā 

stratēģiskās partnerības pojektā “Europe Goes Local “Supporting Youth Work at the Municipal 

Level” (“Darba ar jaunatni kvalitātes celšana pašvaldībās”) tika pieņemts lēmums, ka turpmāk 

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

vecuma. 2019. gadā darbs ar jaunatni lielākoties notiek tikai šādā formā – organizējot regulāras 

tikšanās pagastos, veidojot pasākumus un vadot aktivitātes novada pagastos, kā arī ar jauniešiem 

regulāri dodoties uz kaimiņu novados notiekošajiem pasākumiem jauniešiem.  

2019. gadā tika organizēti 44 dažādi pasākumi, radošās darbnīcas, apmācības, “iedvesmas 

karuseļi”, kur piedalījās jaunieši no visa Beverīnas novada, lielākoties arī nodrošinot pašvaldības 

transportu, lai atbalstītu jauniešu līdzdalību un pieredzes dažādošanu. Šajos pasākumos kopā 

piedalījās 520 jaunieši, vidēji katrā pasākumā 12 jaunieši. Regulāri notika arī tikšanās Mūrmuižas 

jauniešu telpās, ko kopumā apmeklēja 131 jaunietis, vidēji 7 jaunieši vienā reizē, Trikātas jauniešu 

centru apmeklēja 191 jaunietis, vidēji 6 jaunieši vienā reizē.  

Jaunieši tika iesnieguši, aizstāvējuši un realizējuši “Kendama vieno” projektu, ko finansēja 

nodibinājums “Valmieras novada fonds” (kopā 300 euro). Šo pasākumu apmeklēja 70 jaunieši.  

Sadarbībā ar biedrību “Iespēju durvis” tika saņemts finansiāls atbalsts jauniešu apmācību 

organizēšanai – “Brīvprātīgais darbs un Es” iedvesmas seminārs Beverīnas novada jauniešiem un 

darbā ar jaunatni iesaistītām personām (kopā 450 euro). 

Jaunieši tiek aktīvi aicināti iesaistīties brīvprātīgajā darbā Beverīnas novadā palīdzot 

dažādos kultūras pasākumos (piemēram, “Baltā galdauta svētki”, “Laivu pārgājiens”, “Auto-

Moto-Velo”, “Atvadas vasarai”, “Ziemassvētku koncerts”, u.c.). “Valsts svētku svinīgais 

sarīkojumā”, kas tika organizēts par godu Latvijas Republikas proklamēšanas dienai, pasākuma 

laikā 13 jaunieši tika apbalvoti ar pateicības rakstu, par dalību brīvprātīgajā darbā, ja bija 

piedalījušies vismaz 3 pasākumu organizēšanā, vadīšanā. 
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17. Kopsavilkums par Rīcības plāna izpildi 
18.tabula – kopsavilkums par Rīcības plāna izpildi 

Kopsavilkums par Rīcību plāna izpildi 2019.gadā 

Rīcību virziens un uzdevumi Plāns, 

euro 

Izpilde, 

euro 

1.1.RĪCĪBU VIRZIENS (RV) Droša un kvalitatīva dzīves vide, 

radot labvēlīgus apstākļus jaunu dzīvesvietu izveidei novada 

teritorijā 

388657 349779,71 

UZDEVUMS (U) 1.1.1. Uzlabot Beverīnas novada iedzīvotāju 

dzīvojamā fonda kvalitāti un pieejamību un radīt iespējas jaunu mājokļu 

izveidei 

88302 78046,86 

UZDEVUMS (U) 1.1.2. Radīt drošu vidi novada iedzīvotājiem un 

viesiem 

43775 21099,16 

UZDEVUMS (U) 1.1.3. . Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu 

infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu 

256580 250633,69 

1.2.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Ikvienam dota iespēja iegūt 

zināšanas, attīstīt dzīves prasmes, lokālpatriotismu, pašaktivitāti un 

personīgo iniciatīvu visa mūža garumā 

77465 65233,62 

UZDEVUMS (U) 1.2.2. Palielināt atbalstu un nodrošināt aktivitātes 

praktisko iemaņu un radošās kapacitātes attīstībai sākumskolas un 

pamata izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 

43749 36443,48 

UZDEVUMS (U) 1.2.3. Uzlabot un pilnveidot izglītības programmu 

saturu  un mācību bāzi Beverīnas novada izglītības iestādēs 

21894 21279,69 

UZDEVUMS (U) 1.2.4. Nodrošināt mūžizglītības un pašīstenošanās 

pasākumus Beverīnas novada iedzīvotāju uzņēmējdarbības, darba 

iemaņu, prasmju un personīgās individualitātes attīstībai 

11822 7510,45 

1.3.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Nodrošināta veselības aprūpes un 

sociālo pakalpojumu pieejamība un attīstība Beverīnas novadā 

11270 2498,22 

UZDEVUMS (U) 1.3.1. Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu 

pieejamību Beverīnas novada pagastos 

0 0 

UZDEVUMS (U) 1.3.2. Nodrošināt un pilnveidot sociālās aprūpes 

pakalpojumus Beverīnas novada pagastos 

11270 2498,22 

1.4.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Nodrošināta kvalitatīva kultūrvide, 

pakalpojumu pieejamība un dažādošana 

95427 82053,51 

UZDEVUMS (U) 1.4.1. Nodrošināt kultūras pakalpojumu pieejamību 

un dažādošanu saturīga brīvā laika pavadīšanai Beverīnas novadā 

95427 82053,51 

1.5.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Nodrošināta sporta un aktīvās 

atpūtas iespēju pieejamība un kvalitāte 

6295 8230,32 

UZDEVUMS (U) 1.5.1. Nodrošināt sporta un aktīvās atpūtas iespēju 

pieejamību un kvalitāti Beverīnas  novadā 

6295 8230,32 
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1.6.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Pievilcīgas vides radīšana sakoptībai, 

rekreācijai un saturīga brīvā laika pavadīšanai, dabas resursu 

uzlabošana un vides risku mazināšana Beverīnas novada teritorijā 

72022 64570,92 

UZDEVUMS (U) 1.6.2. Nodrošināt vides kvalitātes saglabāšanu, dabas 

resursu uzlabošanu un vides risku mazināšanu Beverīnas novada 

teritorijā 

72022 64570,92 

2.1.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Saglabāta un attīstīta tehniskā 

infrastruktūra kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai 

174400 107783,39 

UZDEVUMS (U) 2.1.1. Attīstīt un uzlabot komunālo pakalpojumu 

kvalitāti un pieejamību 

174400 107783,39 

UZDEVUMS (U) 2.1.2. Veikt energoefektivitātes pasākumus 0 0 

2.2.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Saglabāta un attīstīta sociālā 

infrastruktūra kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai 

108610 121401,42 

UZDEVUMS (U) 2.2.1. Saglabāt un attīstīt Beverīnas novada izglītības 

iestāžu infrastruktūru 

1600 1548,8 

UZDEVUMS (U) 2.2.3. Saglabāt un attīstīt Beverīnas novada kultūras 

un sporta  infrastruktūru 

107010 119852,62 

2.3.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Attīstīta pakalpojumu pieejamība un 

kvalitāte 

275 60,5 

UZDEVUMS (U) 2.3.1. Attīstīt pašvaldības sniegto pakalpojumu 

pieejamību un kvalitāti 

275 60,5 

3.1.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un 

potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem nodrošināta pievilcīga 

un viņu vajadzībām atbilstoša PĀRVALDĪBA 

7600 4376,04 

UZDEVUMS (U) 3.1.1. Uzlabot un pilnveidot valsts un pašvaldības 

sniegto pakalpojumu klāstu Beverīnas  novadā 

7600 4376,04 

3.2.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Veicināta ekonomiski aktīvu 

teritoriju attīstība un radīta uzņēmējdarbību motivējoša politika 

221570 116591,93 

UZDEVUMS (U) 3.2.1. Radīt un attīstīt piemērotu tehnisko 

infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Beverīnas  novadā 

214505 110687,51 

UZDEVUMS (U) 3.2.2. Pilnveidot uzņēmējdarbības attīstības veicinošu 

politiku Beverīnas novada pašvaldībā 

7 065 5904,42 

3.3.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Izmantots kultūrvēsturiskais 

mantojums un teritorijas unikālie objekti  tūrisma uzņēmējdarbības 

attīstībai 

17110 5114 

UZDEVUMS (U) 3.3.1. Turpināt novada kultūrvēsturiskā mantojuma 

apzināšanu un apkopošanu 

5890 1025,7 

UZDEVUMS (U) 3.3.2. Apzināt un izveidot novada unikālos objektus 

un nemateriālo kultūras mantojumu tūrisma uzņēmējdarbības attīstīšanai 

11220 4087,91 

3.4.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Uz novada atpazīstamību vērstas 

darbības 

11800 8586,38 
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UZDEVUMS (U) 3.4.1. Veicināt Beverīnas novada atpazīstamību 

ārtelpā 

11800 8586,38 

   

Kopā 1 192 

501 

936 280 

 

2019. gada 28. novembrī Beverīnas novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr. 168 

(prot.Nr.11, 2.§) “Par Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2024. 

gadam Gala redakcijas apstiprināšanu”. Attīstības programmas 2019.-2024. gadam Rīcības plāns 

ietver noteiktās plānotās darbības, kuras realizējot tiek izpildīti Stratēģiskajā daļā izvirzītie 

uzdevumi un sasniegti nospraustie novada teritorijas attīstības ilgtermiņa un vidēja termiņa 

uzstādījumi.  

Ņemot vērā 2019. gadam apstiprināto pašvaldības budžetu, 2019. gadā Rīcību plānā esošo 

mērķu īstenošanai tika paredzēti 1 499 696 euro, bet izlietoti tika 1 207 01 euro (80.5 % no 

plānotā). 

2019. gadā, tāpat kā 2017. un 2018.gadā, investīcijas galvenokārt tika veiktas infrastruktūrā 

par kopējo summu 744733 euro (61% no visām investīcijām): tehniskajā infrastruktūrā (U2.1.1.) 

107783 euro (ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izveide, siltumtrases posma renovācija); kultūras 

un sporta infrastruktūrā (U2.2.3) 145251 euro (kultūras namu telpu remonti, uzsākta veloparka 

izveide un pabeigta piedzīvojumu trases būvniecība Mūrmuižā); izglītības iestāžu infrastruktūrā 

(U2.2.1.) 127959 euro (telpu remonti, apliecinājuma kartes izstrāde, āra laukumā jaunu rotaļu 

elementu ierīkošana, apkures sistēmas rekonstrukcija u.tml.), pašvaldības autoceļu un ielu 

infrastruktūras atjaunošanai un kvalitātes uzlabošanai ieguldīti 250634 euro (U1.1.3.); 

uzņēmējdarbības tehniskās infrastruktūras attīstīšanā un radīšanā (U3.2.1) ieguldīti 113106 euro 

(meliorācijas sistēmu atjaunošana). Jāpiebilst, ka pozīcijā U3.2.1. izpilde ir ievērojami mazāka kā 

plānota, jo projektā “Meliorācijas sistēmu atjaunošana Beverīnas novadā” 2019. gadā plānotajās 

izmaksās norādīta visa projekta summa, taču lielā darba apjoma dēļ projekts tiks īstenots divos 

gados: 2019. un 2020. gadā. 

Otra lielākā ieguldījumu summa ir kultūras pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai 

(U1.4.1.), kas ietver gan kultūras pasākumu rīkošanu, gan māksliniecisko pašdarbības kolektīvu 

saglabāšanu. Tai izlietoti 82054 euro.  
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Līdzīgi kā 2017.-2018. gadā, arī 2019. gadā vismazākie ieguldījumi naudas izteiksmē ir 

veikti sociālo pakalpojumu pieejamības dažādošanā (U1.3.2.), novada kultūrvēsturiskā mantojuma 

apkopošanā (U3.3.1.). 

Nav izdevies piesaistīt finanšu līdzekļus projektu programmās: laivu kanāla un piestātnes 

Abula upē būvniecībai 10000 euro apmērā un kapsētu digitalizācijai 10000 euro. 

Jāpiemin, ka 2019. gada otrajā pusē Trikātas pamatskola ir ieguvusi finansējumu ES skolu 

apmaiņas partnerības projektā, 2019. gadā apgūstot 5981 euro. Ar septembri tika valstī uzsākts 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai”, kurā piedalās arī novada izglītības iestādes, 2019. gadā izlietojot 3251 euro. 

Izvērtējot 2019. gada Rīcību plānu, tika konstatēts, ka tas ir ļoti detalizēts un aptver visus 

lielākos ieguldījumus kalendārajā gadā, līdz ar to ir laikietilpīgsa tā izpildes savadīšana. Tai pat 

laikā ir novērsta iepriekš konstatētā problēma: izpratne par to, kas būtu vai nebūtu uzskaitāms 

rīcību plānā un investīciju plānā, līdz ar to ir panākta konsekvence ieguldījumu uzrādīšanā pa 

pozīcijām. 
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18. Būvniecība 
Beverīnas novada pašvaldība 2019. gadā atkārtoti deleģēja Kocēnu novada pašvaldībai 

nodrošināt Beverīnas novada administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskuma 

uzraudzību un veikt būvvaldes funkcijas novada administratīvajā teritorijā. 

Būvvaldes darbinieki aizvadītajā gadā apmeklēja seminārus par Būvniecības likumu un 

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

jaunajām izmaiņām būvniecības procesu regulējošo normatīvo dokumentāciju un būvniecības 

kontroles sistēmu. 

2019. gadā Būvvalde aktīvi veikusi metodoloģisko darbu, notikusi iedzīvotāju 

iepazīstināšana un konsultēšana, par būvniecības procesa regulējošo normatīvo aktu darbību. 

Aizvadītajā atskaites periodā Kocēnu novada Būvvaldē Beverīnas novada administratīvajā 

teritorijā Kocēnu novada domes būvvalde izsniedza 51 būvatļauju, no kurām 38 jaunas 

būvniecības ieceres (dzīvojamās mājas, dārza mājas, pirts u.c), 7 esoša objekta pārbūves (Kūts 

pārbūve par augļu noliktavu, ģimenes māja u.c), 2 ēkas nojaukšanai (mazdārziņu teritorijā), 2 

vienkāršotai atjaunošanai (Dzīvokļi), 1 atjaunošanai (Meliorācijas sistēma) un 1 novietošanai 

(Dārza māja). Nodoti ekspluatācijā 20 jauni objekti.  
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19. Neatkarīgu revidentu ziņojums 
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