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1. Beverīnas novada pašvaldības Vadības ziņojums 2020. gada 

pārskatam 

1.1. Par 2020. gada pārskata Vadības ziņojumu 

 

1. Normatīvie akti, kas regulē iestādes pamatdarbību. 

Latvijas Republikas likums „Par pašvaldībām” un Beverīnas novada pašvaldības nolikums. 

2. Iestādes galvenās funkcijas  un darbības: 

• organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgādi un kanalizāciju; 

siltumapgādi; sadzīves atkritumu apsaimniekošanu; notekūdeņu savākšanu, 

novadīšanu un attīrīšanu) neatkarīgi no tā, kura īpašumā atrodas dzīvojamais fonds; 

• gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību; 

• gādāt par iedzīvotāju iespējām izmantot pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumus 

un iegūt pamatizglītību; 

• rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas 

jaunrades attīstību; 

• nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu 

dzīvesveidu un piedalīšanos sportiskās aktivitātēs; 

• nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi); 

• gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko tiesību 

un interešu aizsardzību; 

• sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā; 

• sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par 

bezdarba samazināšanu; 

• piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā; 

• saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu, noteikt zemes izmantošanas un 

apbūves kārtību; 

• nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu; 

• veikt civilstāvokļa aktu reģistrāciju; 

• savākt un sniegt valsts statistikai nepieciešamās ziņas. 

3. Iestādes darbības laiks: 



5 

  
 

Iestādes darbības laiks nav ierobežots. 

4. Galvenie notikumi, kas ietekmējuši iestādes darbību pārskata gadā 

Pašvaldība 2020. gadā turpināja strādāt saskaņā ar novada integrētās attīstības programmu 

2019.–2024. gadam, īstenojot ilgtermiņa finanšu politiku un nodrošinot pašvaldības funkciju 

izpildei nepieciešamos finanšu resursus. 

Pašvaldības budžets 2020. gadam tika izstrādāts, lai nodrošinātu optimālu finanšu resursu 

izmantošanu, nodrošinātu pašvaldības budžetā iespējami stabilus ieņēmumus un budžeta līdzekļus 

novirzītu novada attīstībai, izglītībai, ekonomiskās dzīves aktivizēšanai un iedzīvotāju labklājības 

līmeņa celšanai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī ievērojot piesardzības principu, Pašvaldība darbojas, 

izvērtējot iestāžu un struktūrvienību ieņēmumus un uzturēšanas izdevumus, saglabājot iepriekšējo 

gadu pieeju un veidojot finanšu uzkrājumus. 

Pārskata gadā Pašvaldība veltīja lielu uzmanību satiksmes infrastruktūras un teritoriju 

sakārtošanai un labiekārtošanai, veica ievērojamu finanšu ieguldījumu grants seguma ceļu 

periodiskās uzturēšanas darbos. 

2020. gadā tika pabeigti ELFLA līdzfinansētu projektu īstenošana: “Meliorācijas sistēmu 

atjaunošana Beverīnas novadā”, „Piedzīvojumu trases izbūve Mūrmuižā, Beverīnas novadā”. 

2019. gadā pašvaldība sagatavoja dokumentus Trikātas pilsdrupu konservācijas darbu 

iespējamai sākšanai – būvprojektu minimālā sastāvā un mūru konservācijas būvprojektu. 2020. 

gadā ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes līdzfinansējumu paveikti Trikātas viduslaiku 

pils Ziemeļu torņa konservācijas darbi par 31814 euro. 

Pašvaldība īsteno šādus ES fondu līdzfinansētus projektus: „Veselas un veselīgas sabiedrības 

veidošana Beverīnas novadā”, „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, 

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. 

5. Būtiskas pārmaiņas iestādes darbībā 

Nav notikušas būtiskas pārmaiņas pašvaldības darbībā 2020. gadā. 

6. Paredzamie notikumiem, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību nākotnē 

Pašvaldības izvirzīto ilgtermiņa un vidējā termiņa mērķu un uzdevumu sasniegšanu šobrīd 

visbūtiskāk ietekmē neprognozējama un nestabila valsts nodokļu politika, kā arī Eiropas 

Savienības struktūrfondu nepieejamība. Tāpat būtiskas izmaiņas pašvaldības darbībā var ieviest 
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ekonomiskās situācijas pasliktināšanās valstī. Pašvaldība ir pakļauta Administratīvi teritoriālai 

reformai, kas var mainīt novada teritorijas attīstību. 

Attīstoties dzīvojamo māju apbūvei, būs nepieciešama notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas 

palielināšana. 

7. Būtiskie riski un neskaidrie apstākļi, ar kuriem iestāde saskaras 

Pārskata gada sākumā, Covid-19 pandēmijas dēļ, tika ievērota piesardzība, izlietojot finanšu 

līdzekļus, jo nebija skaidrs, kā tā varētu ietekmēt budžetā ienākošo finanšu līdzekļu apjomu un ar 

kādiem papildus izdevumiem varētu pašvaldība saskarties. Tā rezultātā pašvaldībai pārskata gada 

beigās izveidojies finanšu līdzekļu atlikums 1 milj. euro apmērā.  

Pandēmijas ietekmi nākamajos pārskata gados nav iespējams noteikt, jo pastāv liela 

nenoteiktība par tās ilgumu. 

Pašvaldība nav iesaistīta tiesvedībās, kas varētu prasīt finanšu resursu izlietojumu. 

8. Pētniecības un attīstības darbi 

2019. gadā Pašvaldība apstiprināja “Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības 

programmu 2019.–2024. gadam”. 

9. Finanšu instrumentu izmantošana un finanšu risku vadības mērķi, ja tas ir būtiski iestādes 

aktīvu, saistību un finansiālā stāvokļa novērtēšanai  

Finanšu instruments ir vienošanās, kas vienlaikus vienai personai rada finanšu aktīvu, bet 

citai personai – finanšu saistības vai pašu kapitāla instrumentu. 

Pašvaldībai finanšu instrumenti analītiski iedalīti sekojošās kategorijās: 

1. Prasības, kuras radušās aktīvu atsavināšanas rezultātā, ja maksājumu atliek ilgāk nekā 12 

mēnešus, īstermiņa prasības pret pircējiem, kas vienlaikus rada vienai personai finanšu 

saistības, otrai – finanšu prasības, prasības par procentu un citiem maksājumiem; 

2. Pārējie finanšu ieguldījumi (ieguldījuma apmērs līdz 20% no pamatkapitāla) 

kapitālsabiedrībās; 

3. Pārējās finanšu saistības – aizņēmumi no Valsts kases un uzkrātās saistības par procentu 

un citiem maksājumiem par aizņēmumiem. 

Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar pašvaldības finanšu instrumentiem ir likviditātes risks 

un kredītrisks. 

Likviditātes risks ir risks, ka pašvaldībai var rasties grūtības izpildīt pienākumus, kas saistīti 

ar tādām finanšu saistībām, par kurām norēķinās, nododot naudas līdzekļus vai citu finanšu aktīvu. 
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Pašvaldības likviditātes riska pārvaldības mērķis ir īstenot budžeta izdevumu pārraudzību un 

nodrošināt ilgtermiņa finanšu vadību, uzturēt atbilstošu naudas un tās ekvivalentu daudzumu un 

nodrošināt atbilstošu finansējuma pietiekamību pašvaldības funkciju realizācijai, lai pašvaldība 

spētu pildīt savas saistības noteiktajos termiņos. Pašvaldība regulāri izvērtē finanšu aktīvu un 

pasīvu saskaņotību, kā arī ilgtermiņa ieguldījumu finansējuma avotu stabilitāti un kontrolē savu 

likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas daudzumu vai nodrošinot atbilstošu finansējumu, kā 

arī izmantojot aizņēmumus no Valsts kases. 

Lai nodrošinātu līdzekļus pašvaldības attīstības projektu, tajā skaitā Eiropas Savienības un 

ārvalsts finansēto projektu finansēšanai, pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, 

pamatojoties uz domes lēmumiem, var uzņemties ilgtermiņa saistības. Domes lēmumos, ar kuriem 

pašvaldība uzņemas ilgtermiņa saistības, paredz saistību izpildes finansējuma avotus. Pašvaldība 

nenodrošina aizņēmumus ar īpašumiem, kas nepieciešami pašvaldībai autonomo funkciju izpildei 

un regulāri kontrolē saistību procentuālo attiecību pret budžeta ieņēmumiem. 

Pašvaldības budžetu izstrādāšanas un izlietošanas process ir atklāts. Pašvaldība organizē 

pašvaldības budžeta izpildi, nodrošina nodokļu un citu maksājumu iekasēšanu un līdzekļu 

racionālu izlietošanu, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

Kredītrisks ir risks, ka finanšu instrumenta darījumā iesaistītā viena darījuma puse var radīt 

otrai darījuma pusei finanšu zaudējumus, nespējot izpildīt pienākumu. Pašvaldība ir pakļauta 

kredītriskam saistībā ar tā pircēju un pasūtītāju parādiem un naudu. Pašvaldība kontrolē savu 

kredītrisku, pastāvīgi izvērtējot visu pieejamo informāciju par darījuma partneri, parādu atmaksas 

vēsturi un nosakot kreditēšanas nosacījumus katram klientam atsevišķi. Pašvaldībai nav nozīmīga 

kredītriska koncentrācijas, attiecībā uz kādu vienu darījumu partneri vai līdzīgam raksturojumam 

atbilstošu darījumu partneru grupu. Lai mazinātu neatgūstamo parādu rašanās iespēju, nepārtraukti 

tiek uzraudzīti debitoru parādu atlikumi, nosūtot datu salīdzināšanas aktus un atgādinājumus par 

norēķinu veikšanu. 

10. Citi publiski pieejamie dokumenti par iestādes darbību pārskata gadā. 

Publiskie gada pārskati par pašvaldības darbību, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir 

pieejams mājaslapā www.beverinasnovads.lv. 

11. Notikumi pēc bilances datuma. 

Praktiski visu 2020. gadu un turpinās arī 2021. gadā, Latvijas Republikā un citās valstīs ir 

stājušies spēkā, ar koronavīrusa izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazina 
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ekonomikas attīstību valstī un pasaulē. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un 

līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Pašvaldības vadība nepārtraukti izvērtē 

situāciju. Tā kā pašvaldības darbība saistīta ar pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, tad pastāv 

šāda veida riski iestādes saimnieciskai darbībai: 

1. Var samazināties pieprasījums pēc pašvaldības pakalpojumiem, kas saistīti ar iedzīvotāju 

maksātspēju un iespējamo bezdarba līmeņa celšanos, kas, savukārt, var atsaukties uz 

nodokļu apjoma ieplūdi Valsts kases kontos, kam sekos samazināti iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa apjomi pašvaldības ieņēmumos un līdz ar to arī mazāki kopējie pašvaldības 

ieņēmumi. 

2. Preču un pakalpojumu plūsmas samazināšanās dēļ var strauji pieaugt loģistikas pakalpojumu 

cenas un brīžiem pat vispār pakalpojumi no ārpuses var  nebūt pieejami. Pašvaldība šā 

iemesla dēļ nevarēs laicīgi izpildīt uzņemtās saistības par pakalpojumu sniegšanu un, 

dažkārt, lai tās izpildītu, būs jāveic darbības, kas nesīs papildus izdevumus. 

3. Darba attiecības reglamentējošie tiesību akti strikti aizstāv darbinieku intereses, tāpēc nav 

iespējama darbinieku atbrīvošana, nosūtīšana gan apmaksātos, gan neapmaksātos 

atvaļinājumos. Arī gadījumos, kad darbinieki netiks nodarbināti pilnu darba laiku, 

darbinieku atalgojums jāsaglabā vidējās izpeļņas līmenī. 

4. Pašvaldības iedzīvotāju un klientu maksātspējas samazināšanās dēļ tie var nespēt laicīgi 

norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem. Iespējama debitoru parādu palielināšanās un 

kavējuma perioda pagarināšanās. Visi šie iepriekš minētie iemesli var samazināt pašvaldības 

likviditāti (pieejamos finanšu resursus – tiek tērēta nauda, neradot pievienoto vērtību 

izdevumu segšanai). Ja šis ārkārtas stāvoklis būs ilgstošs, pašvaldībai var rasties problēmas 

ar saistību izpildi pret saviem sadarbības partneriem. 

5. Pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu, kas 

iestājas 2021. gada 31. martā, 17. maijā, 16. augustā pagarināšanu uz 2021. gada 15. 

novembri. Tas varētu mainīt ienākošo naudas plūsmu periodiskumu un radīt debitoru parādu 

pieauguma risku. 

Kopumā Pašvaldība, vīrusa ierobežojošo darbību rezultātā, var sagaidīt negatīvu ietekmi uz 

ieņēmumiem un saimnieciskās darbības finanšu rezultātu.  
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Pašvaldības vadība uzskata, ka tā spēs pārvarēt ārkārtas situāciju. Bet pie nelabvēlīgākā 

scenārija (ārkārtas situācijas termiņa pagarināšana) apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai veiks 

sekojošas darbības: 

- pakalpojumu sniegšanu veiks ar pienācīgu piesardzību, kā arī veiks operatīvu monitoringu par 

debitoru prasījumu izpildi;  

- vajadzības gadījumā VID tiks lūgts nodokļu nomaksas termiņa pagarinājums; 

- ar piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem tiks atrunātas iespējas par garākiem apmaksas 

termiņiem; 

- piesardzīgi tērēs Pašvaldības naudas līdzekļus atbilstoši ārkārtas situācijai; 

Situācija analizēta šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu ietekme uz 

Pašvaldības darbību nākotnē var atšķirties no šī vadības izvērtējuma. 

Mēs esam rūpīgi izvērtējuši visu mums pieejamo informāciju, tai skaitā, COVID-19 

izraisītās krīzes ietekmi uz Pašvaldības darbību, un uzskatām, ka darbības turpināšanas princips 

finanšu pārskata sagatavošanā ir piemērojams. 

Nekādi citi notikumi laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz finanšu pārskata 

parakstīšanas datumam nav bijuši, kuru rezultātā šajā 2020. gada finanšu pārskatā būtu jāveic 

korekcijas vai kuri vēl būtu jāpaskaidro. 

2020. gada finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par pašvaldības līdzekļiem, 

saistībām un finanšu rezultātu 2020. gada 31. decembrī un ir sagatavots saskaņā ar LR Ministru 

kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 334 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”. 

 

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 km 

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

 

1.tabula – ziņas par pašvaldību uz 01.01.2021. 

Pašvaldības nosaukums Beverīnas novada pašvaldība 

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

Beverīnas novads, LV-4224. 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009115285 

Finanšu gads 01.01.2020.-31.12.2020. 

Beverīnas novada dome 9 deputāti 

Beverīnas novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs no 17.12.2019. 

Jānis Fūrmanis 

Priekšsēdētāja vietnieks no 15.06.2017. Romāns Vaščenko 

Izpilddirektore no 23.12.2019. Cilda Purgale 

Galvenā grāmatvede Irīda Ivule 

Teritorijas lielums 301.59 km2 
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Deklarēto iedzīvotāju skaits (01.01.2021.) 3029 

 

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 

 
 

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”. 

 
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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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”. 

2020. gadā novada teritorijā kursēja SIA “VTU Valmiera” piepilsētas un starppilsētu 18 autobusu 

reisu maršruti (skatīt tabulu nr. 3) kopā veicot 11394 reisu. 

3.tabula – Satiksmes autobusu maršrutu reisu skaits, 2020. gadā 

Maršruta nosaukums reisu skaits 2020. gadā 

Valmiera-Cēsis 3542 

Valmiera-Trikāta-Smiltene 105 

Valmiera-Smiltene-Alūksne 235 

Valmiera-Brenguļu skola-Smiltene 1359 

Smiltene-Cempi-Smiltene 56 

Valmiera-Madona 734 

Smiltene-Blome-Valmiera 576 

Valmiera-Rēzekne 556 

Smiltene-Trikāta-Strenči-Smiltene 237 

Valmiera-Brenguļi-Pūpoli-Valmiera 150 



13 

  
 

Valmiera-Gauja-Gaujmala-Valmiera 150 

Valmiera-Kauguri-Jaunvāle-Brenguļi- 

Valmiera 122 

Valmiera-Brenguļi-Valmiera 123 

Valmiera-Trikāta-Valmiera 366 

Valmiera-Mūrmuiža-Valmiera 2123 

Valmiera-Cempi-Valmiera 612 

Valmiera-Cempi-Kauguri-Valmiera 146 

Valmiera-Brenguļi-Staišas-Valmiera 202 

Kopā reisu skaits 11394 

 

2.1.4. Iedzīvotāji 

Uz 01.01.2021. Beverīnas novadā ir deklarēti 3029 iedzīvotājs2. No tiem: 

• Brenguļu pagastā – 834; 

• Kauguru pagastā – 1327; 

• Trikātas pagastā – 868. 

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

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

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

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

pagasta iedzīvotājiem, Mūrmuižā – apmēram trešā daļa pagasta iedzīvotāju. 

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

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

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

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

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

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

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

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

deklarēti šeit ir tikai 18 iedzīvotāji. 

 
2 Informācijas avots: http//www.pmlp.dov.lv 
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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 2020. gadā:  

Jānis Fūrmanis, Raisa Jablonska (no 30.01.2020.), Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Zeltīte 

Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale (līdz 09.01.2020.), Salvis Rambols, Māris Zvirbulis, 

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. 

2020. gadā notikušas 12 kārtējās un 4 ārkārtas domes sēdes, no tām 1 izbraukuma sēde 

(Brenguļu pagastā). 

Sēžu apmeklētība: 5 domes sēdēs piedalījušies visi deputāti, 9 sēdēs nav piedalījies 1 

deputāts, 2 sēdēs nav piedalījušies 2 deputāti. 

Pieņemtie lēmumi: sēdēs izskatīti 167 darba kārtības jautājumi, kopā pieņemti 156 lēmumi, 

izdoti 12 saistošie noteikumi, apstiprināti 24 iekšējie normatīvie akti (noteikumi, instrukcijas, 

nolikumi). 

Balsojums: vienbalsīgi pieņemti 149 lēmumi, 1 gadījumā lēmums nav pieņemts, jo par 

lēmuma projektu ir nobalsojusi mazāk nekā puse no klātesošajiem deputātiem.  

2020. gadā pieņemti 12 saistošie noteikumi, no kuriem 3 ar domes lēmumu atcelti: 

- Nr.1/2020 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2020. gada budžetu”; 
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- Nr.2/2020 “Decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves, reģistrēšanas, izvešanas un 

lietošanas noteikumi Beverīnas novadā”; 

- Nr.3/2020 “Grozījumi Beverīnas novada pašvaldības 2018. gada 29. novembra saistošajos 

noteikumos Nr.11/2018 “Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu Beverīnas novadā””; 

- Nr.4/2020 “Grozījumi Beverīnas novada pašvaldības 2010. gada 24. marta saistošajos 

noteikumos Nr.3 “Par sabiedrisko kārtību Beverīnas novadā””; 

- Nr.5/2020 “Grozījums Beverīnas novada pašvaldības 2019. gada 30. aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr.4/2019 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi 

Beverīnas novadā””; 

- Nr.6/2020 “Par sabiedrisko kārtību Beverīnas novadā” – atcelti ar 27.08.2020. lēmumu 

Nr.78; 

- Nr.7/2020 “Grozījumi 2020. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Beverīnas 

novada pašvaldības 2020. gada budžetu"”; 

- Nr.8/2020 “Par ielu nosaukumu, ēku numura zīmju, māju nosaukumu un objektu norāžu 

izvietošanu Beverīnas novadā”; 

- Nr.9/2020 “Par sabiedrisko kārtību Beverīnas novadā” – atcelti ar 2020. gada 29. decembra 

lēmumu Nr.137”; 

- Nr.10/2020 “Par koku ciršanu ārpus meža”; 

- Nr.11/2020 “Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un 

uzturēšanas noteikumiem un atbildību par to pārkāpšanu” - atcelti ar 2020. gada 29. 

decembra lēmumu Nr.13; 

- Nr.12/2020 “Grozījumi 2020. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 "Par 

Beverīnas novada pašvaldības 2020. 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, Cilda Purgale (līdz 

09.01.2020.), Jānis Fūrmanis (komitejas priekšsēdētājs), Sergejs Melngāršs, Uldis 

Podnieks, Salvis Rambols, Raisa Jablonska (no 30.01.2020.). 
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- Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja 4 deputātu sastāvā: Inguna 

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

Munce. 

2020. gadā ir notikušas 12 apvienotās Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras 

un sporta jautājumu komiteju sēdes. Kopumā komiteju sēdēs izskatīti 125 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 2020. gadā  

Beverīnas novada pašvaldības domes Iepirkumu komisija 2020. gadā darbojās saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likumu un Iepirkumu komisijas nolikumu. Kopā 2020. gadā tika noformēti 32 

protokoli un noslēgti 6 iepirkuma līgumi. 

Būvdarbu līgumi – kopā pašvaldībā noslēgti būvdarbu līgumi par summu EUR 80249,74 bez 

PVN, no kuriem: 

- Pašvaldības autoceļu grants seguma atjaunošana – EUR 55993,10 bez PVN; 

- Trikātas viduslaiku pils Ziemeļu torņa konservācijas darbi – EUR 24256,64 bez PVN 

Pakalpojuma līgumi – kopā pašvaldībā tika noslēgts viens pakalpojumu līgums par summu EUR 

14483,00 bez PVN – Darbiniku veselības apdrošināšana  

Piegādes līgumi - kopā pašvaldībā tika noslēgti pakalpojumu līgumi par summu EUR 73610,00 

bez PVN, no kuriem: 

- Apkures granulas – EUR 48650,00 bez PVN; 

- Koksnes šķelda – EUR 24960,00 bez PVN. 

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

noslēgts viens līgums par kopējo summu EUR 1680,00 bez PVN. 
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2.2.6. Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas darbs 2020. gadā 

Beverīnas novada pašvaldības domes Nekustamā īpašuma izsoles un atsavināšanas 

komisija 2020. gadā darbojās saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un 

Nekustamā īpašuma izsoles un atsavināšanas komisijas nolikumu. 

Kopā 2020. gadā atsavināšanai tika nodoti sekojoši nekustamie īpašumi un kustamās mantas: 

Izsoles – 2019. gadā tika noorganizētas 7 izsoles. Atklātā mutiskā izsolē pārdoti: 

• Kokmateriāli 720,05 m3 – EUR 36002,50; 

• Nekustamie īpašumi – “Priedaine-2”, Kauguru pagastā – EUR 2100,00; “Strautiņi”, 

Kauguru pagastā – EUR 12300,00; “Kļavas-11”, Kauguru pagastā – EUR 4700,00; 

“Gaujaslāči 161”, Brenguļu pagastā – EUR 2770,00; “Abulmalas”, Trikātas pagastā – 

EUR 4000,000;  

Nomas pirmtiesīgām personām pārdoti 4 īpašumi – “Saulītes 81”, Brenguļu pagastā, “Saulītes 

3”, Brenguļu pagastā, “Gaujaslāči 81”, Brenguļu pagastā un “Pūpoli 1-168”, Brenguļu pagastā 

Īrniekiem pārdots 1 īpašums – “Grandāni-7”, Kauguru pagastā. 

Divu īpašumu atsavināšana uzsākta 2020. gadā, bet izsoles notiks 2021. gadā 

 

2.2.7. Zemes lietu komisijas darbs 2020. gadā 

Beverīnas novada pašvaldības domes Zemes lietu komisija 2020. gadā darbojās saskaņā 

ar Zemes lietu komisijas nolikumu. Kopā ir notikušas trīspadsmit komisijas sēdes, kurās izskatīti: 

septiņi iesniegumi par adrese noteikšanu, divdesmit trīs iesniegumi par jaunu nosaukumu 

piešķiršanu īpašumiem, septiņi iesniegumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu vai 

noteikšanu, apstiprināti sešpadsmit zemes ierīcības projekti, veiktas piecas zemes vienību 

apvienošanas. Izsniegti divdesmit divi nosacījumi zemes ierīcības projektiem. 

2.2.8. Komisijas darbs 2020. gadā darījumiem ar lauksaimniecības zemi 

Beverīnas novada pašvaldības domes Komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi 

2020. gadā darbojās saskaņā ar likumu “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” un komisijas 

nolikumu. Kopā ir notikušas deviņas komisijas 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. 
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2.2.9. Komisijas darbs 2020. gadā dzīvokļu jautājumu risināšanā 

Beverīnas novada pašvaldības domes Pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas 

komisija 2020. gadā darbojās saskaņā ar likumu “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” un 

komisijas nolikumu. Kopā 2020. gadā ir notikušas desmit komisijas sēdes, kurās izskatīti 

piecdesmit seši iesniegumi. Pieņemti divdesmit astoņi lēmumi par īres līgumu pagarināšanu, 

piecpadsmit lēmumi par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu, vienpadsmit lēmumi par dzīvojamās 

platības piešķiršanu vai atteikums to piešķirt, viens lēmums par izmaiņām komisijas sastāvā, viens 

lēmums par atļauju deklarēties.  
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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 31.12.2020. Beverīnas novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās kopā strādāja 180 

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

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

2020. gadā darbinieku mainība Beverīnas novada pašvaldības administrācijā nav bijusi 

ievērojama, galvenokārt mainījušies darbinieki, kuri devušies vai atgriezušies no bērnu kopšanas 

atvaļinājuma, trīs darbinieki beiguši darbu un divi darbinieki uzsākuši darbu pašvaldībā.  

Lai paaugstinātu profesionālo kapacitāti, darbinieki apmeklējuši profesionālās pilnveides 

seminārus un kursus. Ņemot vērā valstī izveidojušos epidemioloģisko situāciju, profesionālā 

pilnveide notikusi pamatā attālināti tiešsaistes režīmā. Beverīnas novada pašvaldība strādā ar 

dokumentu vadības sistēmu EDUS. Turpinās darbs pie e-paraksta risinājuma nodrošināšanas Datu 

vadības sistēmā (DVS) un veikti pasākumi e-adreses un Dokumentu integrācijas vides (DIV) 

ieviešanas nodrošināšanai.  

2020. gadā Beverīnas novada pašvaldība turpināja iesaistīties aktīvās nodarbinātības 

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

mēnesī. Tika noslēgti 8 darba līgumi ar bezdarbniekiem par algotu pagaidu darbu veikšanu uz 

noteiktu laiku, bezdarbniekam saņemot par to atlīdzību 150,00 euro mēnesī. Kopumā šo 

programmu izmantoja 6 bezdarbnieki. 

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 21 bērns un jaunietis. Pasākumā piedalījās bērni un jaunieši vecumā no 15 līdz 19 

gadiem periodā no jūnija līdz augustam. Ar pilnu pašvaldības finansējumu vasaras nodarbinātības 

ietvaros tika nodarbināti 18 bērni vecumā no 13 līdz 14 gadiem, kuri strādāja 4h dienā, savukārt 

1bērns vecumā no 15 līdz 17 gadiem tika nodarbināts 7 stundas dienā  

Darba vakances bija dažādās pašvaldības struktūrvienībās un iestādēs.  



20 

  
 

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. 

2020. gadā Beverīnas novada pašvaldības administrācijā tika saņemti un reģistrēti 497 

fizisko personu un 1128 juridisko personu iesniegumi un dokumenti. Ar drošu elektronisko 

parakstu tika saņemti 1056 dokumenti, izsniegtas 225 izziņas, fiziskām personām nosūtītas 318 

vēstules, juridiskām personām – 517 vēstules, bet ar drošu elektronisko parakstu tika nosūtīti 554 

dokumenti.  

Reģistrēti noslēgtie līgumi – 243 saimnieciskie līgumi un vienošanās, 60 līgumi par 

savstarpējiem norēķiniem izglītībā, 7 iepirkuma līgumi, 10 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) 

sekmīgi darbojās no 2015. gada.   

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

konsultācijas par valsts iestāžu pakalpojumiem, palīdzība e-pakalpojumu lietošanā, e – asistenta 

pakalpojumu izmantošana, 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. 

2020. gadā no VPVKAC sniegtajiem 375 pakalpojumiem (pieteikumi un konsultācijas) 73 

ir bijuši Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi (52 – nodarbinātības dzīves 

situācijas pabalsti/ strādājošajiem slimības pabalsti, 7 – senioru un invalīdu dzīves situācijas 

pabalsti, 5 – e-asistenta pakalpojumi, 9 – konsultācijas), 62 – Valsts ieņēmumu dienesta 

pakalpojumi (4 – pieteikumi EDS sistēmas lietošanai, 58 – gada ienākumu deklarāciju 

iesniegšanas un konsultācijas), 13 – Lauku atbalsta dienesta konsultācijas, 15 – Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvaldes konsultācijas, 105 – pašvaldības pakalpojumi (iesniegumi, 

konsultācijas), 1 – Valsts zemes dienesta konsultācija, 3 – Nodarbinātības valsts aģentūras 

konsultācijas, 1 – Veselības inspekcijas konsultācija, 102 – citu iestāžu konsultācijas. 

2020. gadā Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) tīklā 

pieejamo pakalpojumu klāsts ir papildināts ar jauniem valsts iestāžu pakalpojumiem.  Pašvaldība 

ir noslēgusi sadarbības līgumus ar Būvniecības valsts kontroles biroju (BVKB), Veselības un 

darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisiju (VDEĀVK) un Sociālās integrācijas valsts 

aģentūru (SIVA) par atbalsta sniegšanu šo iestāžu e-pakalpojumu pieteikšanā. No 2020. gada 

pieejams jauns VSAA pakalpojums – pensiju 2. līmeņa uzkrātā kapitāla novēlēšana. 

2020. gadā Beverīnas novada VPVKAC darbībai valsts piešķirtā mērķdotācija sastādīja 

6900 EUR darba vietas uzturēšanai, darba procesa nodrošināšanai un nodarbināto atlīdzībai.  
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6. Kultūras centrs 

 

2020. gadā Beverīnas novada Kultūras centra radošais un saimnieciskais darbs tika 

organizēts saskaņā ar perspektīvo gada un mēneša pasākumu plāniem. Organizējot novada 

svētkus, piemiņas dienas, gadskārtu ieražu pasākumus, literārus un vēsturiskus lasījumus, kā arī 

svinīgus sarīkojumus, amatiermākslas kolektīvu un profesionālo viesmākslinieku koncertus, 

izstādes un lekcijas. 

 Kultūras centra mērķis ir sekmēt kultūras, sporta un tūrisma jomas saglabāšanu, attīstīšanu 

un izplatīšanu. Kultūras centra darbu izpildi nodrošināja Kultūras centra struktūrvienības un 

speciālisti – Kauguru kultūras nams, Trikātas kultūras nams, Brenguļu kultūras centrs, Brenguļu 

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

Trikātas pagasta bibliotēka, sporta pasākumu organizators un Informācijas, izglītības, sporta un 

sociālā dienas centra “Kaimiņi” administrators un tūrisma speciālists. Lai nodrošinātu tradicionālu 

un daudzveidīgu kultūras, sporta, tūrisma piedāvājumu un bibliotēku darbu, pārskata periodā tika 

piešķirts finansējums 331242.00 EUR apmērā. 

 

6.1. Beverīnas novada bibliotēkas 

 

Beverīnas novadā 2020. gadā darbojās četras bibliotēkas, kas 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, 2020. gads (vienības) 

Rādītājs 

Brenguļu 

pagasta 

bibliotēka 

Kauguru 

pagasta 

bibliotēka 

Mūrmuižas 

bibliotēka- 

informācijas 

centrs 

Trikātas 

pagasta 

bibliotēka 

Lietotāju skaits 175 186 181 303 

t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 g. 29 102 50 80 

Fiziskais apmeklējums 1689 2173 1757 2272 

Izsniegumu skaits 4882 3159 3783 4075 

Virtuālais apmeklējums 2209 1857 1704 2100 
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2020. gadā novada bibliotēku darbības nodrošināšanai kopā tika ieplānoti 92254.00 EUR. 

Galvenokārt, finansējums izlietots bibliotēku krājumu komplektēšanai, darba nodrošināšanai un 

infrastruktūras uzlabošanai. 

5.tabula – Bibliotēku finansiālie rādītāji, 2020. gads (EUR) 

Rādītājs 

Brenguļu 

pagasta 

bibliotēka 

Kauguru 

pagasta 

bibliotēka 

Mūrmuižas 

bibliotēka- 

informācijas 

centrs 

Trikātas 

pagasta 

bibliotēka 

Piešķirtie pašvaldības budžeta 

līdzekļi 
25177 24169 22630 20261 

t.sk. ieguldījums krājumu 

komplektēšanai 
3 216 3199 3194 3200 

jaunu grāmatu iegādei 2 216 2200 2200 2200 

 

Kvalitatīva bibliotēku piedāvājuma nodrošināšanai notika aktīva sadarbība ar Valmieras 

integrēto bibliotēku, Latvijas Nacionālo bibliotēku un apkārtējo novadu bibliotēkām, Valmieras 

muzeju, kā arī grāmatu izplatītājiem IK “Virja AK”. 

2020. gadā Brenguļu, Kauguru un Trikātas pagastu bibliotēkas piedalījās Latvijas mēroga 

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

reizi piedalījās “Nacionālās skaļās lasīšanas sacensībā”. Vispirms pagasta bibliotēkā notika pirmā 

kārta, pēc tam Valmieras bibliotēkā notika Valmieras reģiona konkurss. Konkursā piedalījās 

pamatskolas skolēni. 

Bibliotēkas sadarbojas ar Beverīnas novada Kultūras centra struktūrvienībām un 

speciālistiem, Sociālo dienestu un Jaunatnes lietu speciālistu. Iesaistās kultūras aktivitātēs, kas ir 

gan fiziska palīdzība pasākumu norisēs, gan darbs ar novadpētniecības materiāliem. Brenguļos 

notika Lāčplēša dienai veltītā tilta izgaismošana. Bibliotēku telpas tiek izmantotas arī lekciju un 

radošo darbnīcu un meistarklašu organizēšanai. Brenguļu un Trikātas bibliotēkā oktobra sākumā 

tika organizēta Ziedu bareljefa meistarklase ar pasniedzēju Judīti Bukšu. 

Trikātas pamatskolas organizētajās Karjeras nedēļas ievaros jau trešo gadu Trikātas 

bibliotēkā  tika organizēta “Pieredzes stunda”. 

Mūrmuižas bibliotēkas rūpju lokā ir Mūrmuižas Tautas Universitātes pasākumu 

organizēšana un vadība. Sadarbībā ar Valmieras muzeju Mūrmuižas bibliotēkā BIC tika eksponēta 

izstāde “Vecais ratiņš” no Valmieras muzeja materiāliem. 
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Sadarbībā ar Valmieras integrēto bibliotēku novada bibliotēkas izstrādāja novadpētniecības 

materiālu par Beverīnas novada bibliotēkām: “Beverīnas novada Kauguru pagasta bibliotēkas”, 

“Brenguļu pagasta bibliotēkas” un “Trikātas pagasta bibliotēka”, materiāls sagatavots ievietošanai 

novadpētniecības platformā www.biblioteka.valmiera.lv .  

Kauguru pagasta bibliotēkas vadītāja apmeklējusi 5 Valmieras bibliotēkas rīkotos seminārus, 

iegūstot apliecības par 24 stundas profesionālās pilnveides pasākumiem. 

Mūrmuižas bibliotēkas IC vadītāja 2020. gadā apmeklējusi 7 Valmieras bibliotēkas 

organizētus attālinātos seminārus publisko bibliotēku vadītājiem, par ko iegūtas apliecības par 31 

stundu profesionālās pilnveides pasākumiem, un 48 stundu mācību kurss “Kvalitatīvs attēls un tā 

apstrāde; Digitālo vizuālo materiālu izveide”, ko organizēja KM sadarbībā ar LNB. 

Brenguļu un Trikātas bibliotēkas vadītājas kvalifikācijas celšanai un pieredzes apmaiņai 

pārskata periodā kopā apmeklēja 7 Valmieras integrētās bibliotēkas organizētos seminārus un 

lekcijas, iegūtas apliecības par 41 stundas profesionālās pilnveides pasākumiem, notikuši 2 

pieredzes apmaiņas braucieni.  

Samazinoties apmeklētājiem, 2020. gada beigās tika pieņemts lēmums, ar nākamo gadu slēgt 

Cempu ārējo apkalpošanas punktu. 

Pandēmijas dēļ daudzas ieplānotās ieceres un idejas palika neīstenotas, taču darbs ārkārtas 

situācijas laikā aktīvi turpinājās. Ierobežojumi liedza lasītājiem ienākt lasītavā, grāmatu 

izsniegšana notika ar iepriekšēju to pieteikšanu. Atgrieztā lasāmviela tika dezinficēta un uz 

noteiktu laiku turēta karantīnā.  

Bibliotēkas mērķis ir nostiprināt bibliotēkas lomu mūsdienu sabiedrībā, radot bibliotēkā vidi, 

kur katrs apmeklētājs var lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.  Bibliotēku politikas attīstības pamatā 

prioritāti saglabā darbs ar bērniem un jauniešiem. 

6.2. Kultūra  

2020. gads kultūras dzīvē bija ne tik veiksmīgs, jo koronvīrusa “Covid-19” ierobežojumu 

dēļ pasaulē un Latvijas valsts teritorijā, vairāki plānotie kultūras pasākumi tika atcelti. Lai arī gads 

meta savus izaicinājumus, kopumā Beverīnas novadā 2020. gadā norisinājās vairāk kā 65 dažāda 

veida pasākumi, tai skaitā 10 maksas pasākumi (balles, nodarbības). Jāmin, ka daļu no atceltajiem 

pasākumiem realizējām vasaras sezonā. Tukšajā laikā, kad kultūru nedrīkstējām baudīt satiekoties, 

piedāvājām cilvēkiem alternatīvas norises, kā zīmēšanas un foto konkursu “Mans Beverīnas 
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novads”, digitālās foto medības un divus sporta izaicinājumus sadarbībā ar sporta aplikācijām 

“Strava” un “Endomondo”. 

 2020. gadā Beverīnas novadā organizētos bezmaksas pasākumus kopā apmeklēja ap  8179 

cilvēkiem, maksas pasākumus apmeklēja ap 280 apmeklētājiem.   

Trikātā gada sākumā sirsnīgā un pacilātā gaisotnē dziedāt gribētāji varēja izdziedāt savas 

iemīļotās dziesmas dziesmu kafejnīcā “Laternu stundā”. Janvārī – Barikāžu aizstāvju atceres diena 

ar režisora Dzintara Dreiberga filmu “Dvēseļu putenis” un ugunskura kuršanu.  

VDPK “Abuls” 35 gadu jubilejas koncerts “Solis laikā” piesaistīja skatītājus ar savu 

atraktivitāti un deju raksturu dažādību, kad bija iespēja vērot arī citu dejotāju sniegumu no Rīgas, 

Matīšiem, Smiltenes u.c. vietām. 

Kultūras dzīvē pavasaris bija rāmāks kā ierasti, vien vasaras sākumā sanācām kopā pēc ilga 

laika, lai tiktos vasaras saulgriežu un ielīgošanas pasākumā pilskalnā. 

Viens no lielākajiem vasaras pasākumiem bija Beverīnas novada svētki, kur apmeklētāju 

skaits sniedzās pāri tūkstotim. Šajos svētkos sev interesējošo nodarbi varēja atrast visas paaudzes. 

Bija iespējams gan aktīvi piedalīties sporta aktivitātēs, šķēršļu skrējienā “Tālivalža taka” un jau 

tradicionālajā “Rona kauss” volejbolā, piepūšamās atrakcijās, gan vienkārši  vērot visu no malas. 

Svētku koncertu sniedza tautā iemīļoti X faktora dalībnieki Signe un Jānis Aizupieši un bērnu 

popgrupas. Aizraujoša bija motorizēto un nemotorizēto braucamrīku parāde. Dažādas noderīgas 

lietas ikviens interesents varēja atrast mājražotāju un amatnieku tirdziņā. Sen nebija redzēts tik 

daudz apmeklētāju pilskalnā, kad koncertprogrammā “Starp sapņu miljoniem” skanīgas dziesmas 

izdziedāja un izspēlēja Kaspars Markševičs, Sabīne Berezina, Kristīne Šomase un saksofonists 

Raivo Stašāns. Un, protams, zaļumballe ar grupu “Zeļļi” vakara noslēgumā, kad pilskalna kokus 

rotāja LED gaismas un ugunskura liesmas. Kultūras nama zālē augusta sākumā bija apskatāma 

mākslinieces Lienes Siliņas personālizstāde “Es. Cilvēks. Mākslā”. Izstāde bija apskatāma arī citos 

pagastos. Lielu interesi klausītājos radīja sirsnīgi izskanējušais Guntara Rača autorkoncerts 

“Mīlestība ir” un Baltu vienības dienas atzīmēšana Jēņu kalnā, kurā piedalījās folkloras kopas 

“Rudzupuķe”, “Stutes”, “Mežābele” un etno mūzikas grupa “Vairogi”. 

Kultūras dzīve Brenguļos 2020. gadā bijusi dažāda. Janvārī tradicionālā Jaungada balle ar 

grupu “Pusnakts”. Barikāžu aizstāvu atceres diena ar ugunskuru un režisora Z.Vidiņa dokumentālo 

filmu “Tēvu barikādes. Februārī bibliotēkas telpās dārzkopības interesentiem bija iespēja 

konsultēties ar tomātu audzētāju no Brenguļu pagasta Natāliju Zeltiņu, lekcijā “No sēkliņas līdz 
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tomātam. Kā ierasts, lekcija apmeklēta un interese liela. Iespēja bija iegādāties Natālijas kolekcijas 

sēklas tomātiem visās varavīksnes krāsās. Apmeklēts bija arī bērnu kino vakars - februārī ģimenes 

kino vakars ar animācijas multfilmu “Karalienes korgijs”. Martā Sieviešu dienai veltīta radošā 

darbnīca “Ādas rotu meistarklase” un Viestura Kairiša režisētā filma "Pilsēta pie upes", skatītāju 

daudz. 

Maijā, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, par sasniegtajiem rezultātiem tika sveikti 

Beverīnas novada mācību olimpiāžu laureāti un viņu pedagogi. Jūnijā Brenguļu alus sētā notika 

vasaras saulgriežu pasākums – brīvdabas koncerts “Ieskandinām vasaru Brenguļos”. Uzstājās 

jauniešu grupa “Glābēji”. Koncerts ienesa svaigas un patīkamas vēsmas pēc pavasara mēnešiem, 

pulcējot ap 200 klausītājiem. 

Jūlijā un augustā pasākumi notika visos novada pagastu centros Brenguļos pirmo reizi 

norisinājās makšķerēšanas sacensības “Cope Abulā”, kas pulcēja no tuvākām un tālākam Latvijas 

pilsētām.  Notika nodarbība ar sejas jogas pasniedzēju Ingu Gromovu “Ārstnieciskā elpošana”. 

Augusts beidzot ļāva realizēt martā plānoto nodarbību “Dārza un puķu dobju plānošana” ar 

profesionālu daiļdārznieci un ierīkotāju no Brenguļu pagasta Rudīti Meļķi. Nodarbību apmeklēja 

30 cilvēki, kas bija optimāls skaits veiksmīgai nodarbības komunikācijai. Līdz ar lielo interesi par 

dārza tēmu augusta beigās noritēja otrā nodarbība, kas bija balstīta uz teoriju un praksi, 

labiekārtojot dobi pie Brenguļu sākumskolas. 

Augustu noslēdzām ar tematisko pasākumu “Tomātu svētki” un sporta dienu “Atvadas 

vasarai” ar dažādām sporta aktivitātēm – volejbols, futbols, basketbols, florbols, kā arī ar dažādām 

komandu un individuālajām disciplīnām.  Lai arī Brenguļu alus sētā mums ļoti patika un jutāmies 

mājīgi, pasākums ir audzis savās aprisēs, līdz ar to teritorija pie sporta centra “Kaimiņi” ir plašāk 

un daudzpusīgāk izmantojama. Septembrī aizkustinošs un bezgala skaists koncerts “Zem viena 

jumta” ar grupu “Pasta kaste”, mūziķiem Andreju Grimmu un folkloristi Mari. Mūziķi atklāja 

neskaitāmu mūzikas instrumentu skaņas. 

Kauguros februārī Kauguru kultūras namā, kopā ar folkloras kopu “Stutes” un draugiem ar 

dziesmām, rotaļām un  galdā liktu cūkas galvu, tika svinēta  Meteņdiena. Kultūras namā notika arī 

Jaunlutriņu amatierteātra izrāde “Spoku vilciens”. Kauguros teātris pulcē pilnu zāli teātra cilvēku 

un skatītāju. Jūnijā – vasaras saulgriežu vakars ar folkloras kopu “Stutes”, un ap Jāņu laiku novadā 

brīvdabas kino vakari ar režisores A.Zariņas komēdijdrāmu “Blakus”.  
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Augusts bija lielo pasākumu mēnesis. 22. augustā notika “Ģimeņu sporta diena Auto-Moto-

Velo tradīcijās”, pasākumam apritēja 31. gads kopš tā aizsākumiem. Diena tika aizvadīta ar 

sportiskām aktivitātēm visai ģimenei. Par tradīciju nesēju saglabājušās rīta makšķerēšanas 

sacensības, kas pulcēja palielu skaitu makšķernieku. Dienas laikā bija koncerti un vakars noslēdzās 

ar karstasinīgām mūzikas skaņām spāņu un latino grupas “Los Nens” ritmos. Naktī lietus pavadīta 

zaļumballi.  

Septembrī Baltu vienības diena, kopā ar Kauguru pagasta folkloras kopu “Stutes”. Šajā dienā 

Pekas kalnā ar latviešu dziesmām tika iekurts piemiņas ugunskurs.  

Aprīlī, Beverīnas novadā tika organizēts Lieldienu zīmēšanas konkurss “Manas 

Lieldienas”, tika iesūtīti aptuveni 35 bērnu un jauniešu darbi vairākās vecuma grupās. Vasarā foto 

konkursa “Mans Beverīnas novads” uzvarētāji tika pie vērtīgām balvām. 

Kā arī norisinājās ikgadējais pašvaldības rīkotais konkurss “Beverīnas novada sakoptākā 

sēta 2020”, konkursam tika izvirzīti 15 iedvesmojoši īpašumi no visas novada teritorijas – četri 

ražojošie uzņēmumi, piecas ģimeņu mājas ciemā, divas daudzdzīvokļu mājas, trīs lauku viensētas 

un viens dārzkopības sabiedrības īpašums, teju uz pusi vairāk kā pagājušajā gadā. 8. augustā 

Beverīnas novada svētkos, Trikātas pilskalna estrādē tika apbalvoti konkursa “Sakoptākā sēta 

2020” dalībnieki.  

Oktobrī dabas baudītājiem bija iespēja pievienoties Santas Paegles vadītajā 10 km garajā 

pārgājienā “Iepazīstot Cempu apkārtni”. 

 

Mūrmuižas Tautas universitāte 

Papildus kultūras un mūžizglītības nodrošināšanai Kauguru pagastā, Mūrmuižā notika 5 

Mūrmuižas Tautas universitātes nodarbības, kuras gada laikā kopā apmeklēja 150 personas.  2020. 

gadā, kas būtu 32. un 33. Mūrmuižas Tautas universitātes sezona, tika piedāvāts daudzpusīgs 

lekciju saturs. Mūrmuižas Tautas universitātes darbības nodrošināšanai 2020. gadā tika piešķirti 

1150.00 EUR. 

Janvāra nodarbības laikā varēja noskatīties filmu “Dvēseļu putenis”. Pirms filmas Gundega 

Lapiņa īsumā pastāstīja par 1. pasaules kara un Latvijas brīvības cīņu atainojumu Aleksandra Grīna 

daļēji dokumentālajā romānā “Dvēseļu putenis”. Februāra nodarbības viesis bija psiholoģe un 

ilggadēja amatierteātra “Vīzija” vadītāja Iveta Kreišmane, kura dalījās viedoklī par 

amatiermākslas uzdevumiem un atšķirīgajiem veidiem, kā tos realizē dažādi pulciņi un kopas. 
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Nodarbības otrajā daļā filma “Dzīvīte”, kas veltīta Dainu tēva Krišjāņa Barona piemiņai, viņa 

mūža darbam. Marta nodarbībā pie mums viesojās daiļdārzniece Rudīte Meļķe ar ieteikumiem un 

padomiem sava dārza plānošanā un kopšanā. Otrajā daļā skatījām Viestura Kairiša režisēto filmu 

"Pilsēta pie upes".   

Vasara ir brīvdienu laiks ne tikai skolā, bet arī MTU. Pirmajā oktobra sestdienā atsākās nu 

jau 33. mācību gada nodarbības. Vēl pakavējoties neseno Dzejas dienu iespaidā, satikām dzejnieci 

Tamāru Skrīnu, kurai pavasarī iznācis krājums "Mini". Šajā nodarbībā mūs priecēja arī Valmieras 

Kultūras centra "Etno kokļu kopa", bet nobeigumā skatījāmies režisora Reiņa Kalviņa debijas 

spēlfilmu - krimināldrāmu "Maiņa".  

7. novembrī notika pēdējā MTU nodarbība, ko paspējām pirms otrās “Covid-19” izsauktās 

ārkārtas situācijas, ko izsludināja 9. novembrī. MTU nodarbībā mēs tikāmies ar rakstnieci Zani 

Nuts un nodarbības noslēgumā skatījāmies animēti dokumentālo stāstu “Mans mīļākais karš”. 

 

Trikātas kultūras nams 

Trikātas kultūras nama darbības nodrošināšanai 2020. gadā tika piešķirti 79497.00 EUR. 

Lielākie naudas līdzekļi piešķirti 1. stāva foajē un ģērbtuves telpas un kāpņu telpas uz 2. stāvu 

remontam, mazās zāles sienas gleznojumam.  Pilskalna estrādei izgatavoti un papildus uzstādīti 

jauni soli. Kultūras namam iegādāts projektora ekrāns un papildus saliekamie galdi. 

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

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

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

11 dalībnieki.  

Katram amatierkolektīvam tika piešķirts finansējums transporta nomai uz vienu pasākumu, 

kā arī VPDK “Abuls” tika piešķirts finansējums tautas tērpu papildināšanai.   

Trikātas pagastā notika 20 pašvaldības organizēti kultūras pasākumi, no kuriem 4 tika 

organizēti Saietu namā, 4 pilskalna estrādē, viens Jēņu kalnā, pārējie kultūras namā. Bezmaksas 

pasākumus apmeklēja 2764 apmeklētāji, maksas – 61. Pārskata periodā tika nodrošināta telpu 

nomu 11 pasākumiem.  

Kauguru kultūras nams 

Kauguru kultūras nama darbības nodrošināšanai 2020. gadā piešķirti 40955.00 EUR, 

attiecībā pret 2019. gadu līdzekļi piešķirti mazāk, pamatojoties uz jau veiktajiem kapitālā remonta 
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darbiem 2019. gadā. Lielākie naudas līdzekļi piešķirti foajē telpas un ģērbtuves remontam. 

Skatuves prožektoriem tika uztaisīts jauns metāla stiprinājums un atjaunota skatuves 

elektroinstalācija. Papildus zālei iegādāti četri banketa galdi un papildus 30 sēžamkrēsli. Kauguru 

bibliotēkai tika veikts kosmētiskais remonts, atjaunots sienas krāsojums un nomainīts vecais grīdas 

lamināts. Palīgtelpai veikta krāsošana.  

Amatierkolektīviem tika piešķirts finansējums transporta nomai uz vienu pasākumu, līdz ar 

pandēmijas ierobežojumiem līdzekļi tika apgūti, lai papildinātu tautas tērpus.  Amatierteātrim 

“Vīzija” tika piešķirts finansējums dažādu teātra rekvizītu iegādei. Dejotājiem piešķirts 

finansējums tautastērpu komplektu papildināšanai un labošanai. 

Kultūras namā darbojās četri mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi – vidējās paaudzes deju 

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

“Domino” – 9 dalībnieki un amatierteātris “Vīzija” – 14 dalībnieki. 

Kauguru pagastā notika 12 pašvaldības organizēti kultūras pasākumi, viens Pekas kalnā, 9 – 

Mūrmuižas centrā un brīvdabas estrādē (tai skaitā 5 MTU lekcijas pagastmājā), 2 – Kauguru 

kultūras namā. Pārskata periodā tika nodrošināta telpu noma 5 pasākumiem. Kultūras nams 

nodrošina telpu pieejamību Kauguru pamatskolas pasākumiem un skolas kolektīvu 

mēģinājumiem.   

2020. gada 10. oktobrī iedzīvotāju grupa aicināja uz Mūrmuižas brīvdabas estrādi, lai 

noslēgtu sezonu pasākumā “V-muiža tuning Show off 2020”. Šajā dienā bija apskatāmi dažādi 

“tūnēti” jeb pārveidoti transporta līdzekļi, norisinājās dažādas tematiskas aktivitātes un dienas 

laikā tika piedāvāta ugunskura zupa.  

Kultūras darba organizācija Brenguļos 

Kultūras darba organizēšanai Brenguļu pagastā 2020. gadā piešķirti 11442.00 EUR. Lielākie 

naudas līdzekļi piešķirti jaunas audio tehnikas iegādei Brenguļu kultūras zālei. Kurā līdz šim 

pastāvīgas mūzikas aparatūras nebija. Tika iegādāti jauni krēsli zālei, kā arī atjaunota skatuves 

grīda, veicot tās slīpēšanu un eļļošanu. Pie Brenguļu sākumskolas tika atjaunota puķu dobe, 

papildinot to ar daudzgadīgajiem stādījumiem, iegādātas ikdienas darbam nepieciešams 

saimniecības un biroja preces.  

Brenguļu pagastā darbojās vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dzieti” – 25 dalībnieki. 2020. 

gadā kolektīvam tika piešķirts finansējums transporta nomai uz vienu pasākumu. Līdz ar 
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pandēmijas ierobežojumiem, kolektīvs nedevās koncerta braucienos, šie līdzekļi tika apgūti, lai 

papildinātu tautas tērpus. 

Brenguļu pagastā notika 20 pašvaldības organizēti kultūras pasākumi, tai skaitā 6 maksas 

pasākumi, kurus apmeklēja 140 personas. Kā arī pārskata periodā nodrošināta telpu noma 7 

pasākumiem. 

Jābilst, ka telpu noma kultūras namos šajā gadā “Covid-19” pandēmijas ierobežojumu dēļ ir 

samazinājusies uz pusi.  

Kultūras pasākumiem tika iegādāts inventārs, ko sastādīja divu pārvietojamo telšu iegāde. 

Izdevumus sastādīja AKKA/LAA un “Laipa” licenču apmaksa par filmu demonstrējumiem un 

mākslinieku koncertprogrammām. Tika papildinātas jau esošās pagastu Ziemassvētku instalācijas 

ar jaunām gaismas virtenēm.  

6.3. Tūrisms 

Beverīnas novadā tūrisma nozarē 2020. gadā darbojās 32 dažādi tūrisma uzņēmumi. Telšu 

vieta “Kļavas” Kauguru pagastā tika slēgta, bet tika atvērta telšu vieta “Upmaļi” Brenguļu pagastā. 

Atvērta vasaras terase “Ozolu burgernīca”. Gada sākuma mēnešos līdz 9. jūnijam un beigu 

mēnešos sākot ar 17. oktobri uzliktie  pulcēšanās ierobežojumi bija smags pārbaudījums tūrisma 

nozarei. Tomēr darbs neapstājās. Turpinās informatīvo un vizuālo materiālu apkopošana. Izveidota 

Mūrmuižas nocietinātā torņa planšete, uzstādīta Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa zīme uz 

Mūrmuižas nocietinātā torņa sienas, izveidota Baltijas ceļa 30. gadadienā stādītā piemiņas ozola 

zīme un novietota objektā, uzstādīta ceļa norāde Brenguļos “Abula taka”, atjaunots Abula takas 

marķējums visas takas garumā. Pašvaldība turpināja sadarbību ar Vidzemes Tūrisma asociāciju un 

tūrisma maršrutu “Via Hanseatica”. Ir uzsākta sadarbība ar Vidzemes Militārā mantojuma 

asociāciju. Kopā ar sadarbības partneriem Beverīnas novads iesaistījās tūrisma akcijā – “Iepazīsti 

savējos”, kur 3 objekti no 20 tika izvietoti Beverīnas novadā. Tika pabeigti darbi pie starptautiskās 

tūrisma takas “Mežtaka”. Taka ir marķēta visā, caur Beverīnas novadu esošajā posmā, un 

Brenguļos uzstādīta informatīvais stends “Mežtaka”. Piecas reizes sezonā tiek apsekota un kopta 

Abula taka. Kopā ar Beverīnas novada jauniešiem apsekota un labota Velotaka. Kā arī veikti 

saskaņojumi, un iegādātas norādes zīmes Zaļajam velo maršrutam, kas tiek izstrādāt kopā ar 

Smiltenes novadu. Maršruts tiks marķēts 2021. gada pavasarī. Liels darbs sākts pie vienotas 

pagastu vēsturiskās informācijas “Laika līnijas” izveidošanas, lai to izvietotu dabā.  
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Tika sarīkotas izstādes – Trikātas kapu svētku laikā Trikātas saieta namā Depo, Trikātas 

baznīcā un Mācītājmuižā. Ķēniņa Tālivalža svētku laikā tika atklāta pastāvīgā ekspozīcija 

fotogrāfijās “Trikātas lappuses”, kas atrodas Trikātas saieta nama Depo kamīnzālē. Turpinās 

“Depo” otrā stāva iekārtošana ekspozīcijas izveidei. Tūrisma darbību nodrošināšanai 2020. gadā 

piešķirti 18350.00 EUR. Iegādātas darbam nepieciešamās biroja mēbeles un inventārs. Turpinās 

sadarbība ar partneriem “Via Hanseateka”.  

Populārākās tūrisma piesaistes vietas pārskata periodā bija Brenguļu alus sēta, SIA “R 

Chocolate”, brīvdabas picērija un bērnu vasaras nometnes “Vīnkalni”,  “Beverīnas koka skulptūru 

parks un labirinti”, lāzerparks “Shooter”, “Ežu šķūnis”, kosmētikas ražotne “Līga Nature SPA”, 

kempings “Jaunarāji” u.c. Tāpat apmeklētāju netrūkst arī “Trikātas staļļi” un dabas objektos jo 

īpaši. Lielākā daļa novada notikumu tiek veidoti sadarbojoties kultūras, sporta un tūrisma 

speciālistiem. Pasākumu apmeklētāju uzskaiti veic Kultūras centra darbinieki pasākuma laikā. 

6.4. Sports  

2020. gadā sporta centra “Kaimiņi” darbības nodrošināšanai piešķirti 51465.00 EUR. 

Lielākie izdevumi ieguldīti krosmintona treniņu nodrošināšanai un sporta centra  inventāra iegādei 

vai tā atjaunošanai un labošanai.  Šajā gadā tika iegādāti 4 āra diska golfa grozi, galda tenisa galds 

un novusa galds, atjaunoti volejbola laukumi, uzstādot metāla stabus un atjaunojot smilšu 

segumus. Zālē nomainītas lampas uz energoefektīvām. Papildus finansējums tika piešķirts sporta 

atbalstam un sportistu apbalvošanai par sasniegumiem sportā. Kā arī piešķirts atbalsts Beverīnas 

novada pašvaldības iedzīvotāju pārstāvniecībai Latvijas pašvaldību savienības rīkotajās sporta 

spēlēs. Tika piešķirts finansējums novada iedzīvotāju  atbalstam iepriekš neplānotās sacensībās 

(autokross). 2020. gadā tika palielināts finansējums sporta atbalstam no 5000.00 EUR uz 6000.00 

EUR.  

Pārskata periodā Beverīnas novadā notikušas 16 sporta sacensības brīvā dabā un iekštelpās. 

Sporta sacensības krosmintonā, volejbolā, basketbolā, makšķerēšanā, organizētas sporta dienas un 

galda spēļu turnīri. Kopā piedalījušies ap 1050 sportistiem. Centrā “Kaimiņi” notika sporta 

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

florbols, krosmintons, teniss un galda teniss novada iedzīvotājiem. 2020. gadā regbija klubs 

“Fenikss” Brenguļos izveidoja regbija laukumu, finansējums gūts rakstot projektus, gūstot 

pašvaldības atbalstu un līdzekļus no Valmieras fonda “Ziedotāju aplis 2020”. Septembrī tika 

aizvadītas mājas spēles, kad norisinājās Latvijas kausa pusfināls regbijā.  
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Latvijas mēroga sacensībās 2020. gadā godalgotas vietas guva Beverīnas novada 

krosmintona spēlētāji. Kā arī gūti augsti rezultāti individuālajās sacensībās airēšanas slalomā, 

BMX riteņbraukšanā, jauniešu motokrosā. Sacensībās un turnīros piedalījušās florbola un regbija 

komandas, auto sportisti minirallijā.  

2020. gada sezonā apritēja 10. gadu jubileja sporta pasākumam “Sporta laureāts 2020”. 

Ierobežojumu dēļ pasākums klātienē nenotika, balvas tika nodotas individuāli, pasniedzot 34 

sporta pateicības. 

Veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšanai tika organizētas ar veselību saistītas sporta 

vingrošanas, pārgājieni un veselīgas dzīvošanas nodarbības un lekcijas plašai mērķa grupai katrā 

no novada pagastiem. Novadā tiek realizēts projekts “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana 

Beverīnas novadā” (nr. 9.2.4.2/16/I/051) aktivitātes tiek īstenotas jau no 2017. gada un turpināsies 

līdz 2022. gadam.  
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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 nodrošina novada pagastu saimniecības daļu darbinieki. 

2020. gadā pagastu saimniecības struktūrvienības apsaimniekojušas 598 102 euro pašvaldības 

pamatbudžeta līdzekļu. 

 Kā katru gadu, tika turpināti autoceļu atjaunošanas darbi (raktas ceļmalas un uzvesta grants, 

atjaunota asfalta virskārta, zāģēti koku zari ceļmalās). Pēc Valsts autoceļu direkcijas ikgadējās 

autoceļu apsekošanas, uzstādītas iztrūkstošās ceļazīmes. Pašvaldības autoceļu un ielu 

infrastruktūras atjaunošanai un kvalitātes uzlabošanai 2020. gadā ieguldīti 178 tūkst. euro. 

Lai radītu drošu un sakārtotu vidi, turpinājies darbs pie apgaismojuma sakārtošanas un 

ierīkošanas no jauna. Šiem pasākumiem izlietoti 33,7 tūkst. euro. 2020. gadā noslēdzies ES 

struktūrfondu apsaimniekošanas periods un, līdz ar to, tika pabeigts projekts “Meliorācijas sistēmu 

atjaunošana Beverīnas novadā”, kā rezultātā atjaunotas meliorācijas sistēmas Kauguru pagastā. 

Kā katru gadu, arī 2020. gadā pašvaldība izmantoja NVA piedāvātos sabiedriskos darbus, 

piesaistot 17,8 tūkst. euro. Teritoriju attīstībā ieguldīti 125,9 tūkst. euro.  

Atkritumu apsaimniekošanu Beverīnas novadā nodrošina SIA “ZAAO”. 2020. gadā novadā 

kopā saražoti 2729.01 m3 atkritumu, kas nogādāti poligonā “Daibe”. Novada iedzīvotājiem ir dota 

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

konteineri šķirotajiem atkritumiem uzstādīti Mūrmuižas ciemā, šķiroto atkritumu laukums 

izveidots Līču ciemā un dārzkopības kooperatīvā “Enerģētiķis”. Diemžēl iedzīvotāju izpratne par 

atkritumu šķirošanu ir visai vāja, jo šķiroto atkritumu konteineros nonāk tādi sadzīves atkritumi, 

kurus otrreizējai pārstrādei nav iespējams izmantot. Lielākie veiktie darbi: 

 

Brenguļu pagastā: 

• ielu apgaismojuma izveide Brenguļu centrā; 

• laivu kanāla izbūves 2. kārta, plānots uzliet asfaltu nobrauktuvei 2021. gadā; 

• meža atjaunošana “Brenguļu skola” meža platībās; 

• meža īpašumā “Brenguļu skola” meliorācijas grāvji atjaunošana; 

• zibens aizsardzības sistēmas pārbūve Brenguļu sporta centram “Kaimiņi”; 

• Brenguļu sākumskolas apkures sistēmas pārbūve; 
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• izremontēts pašvaldības dzīvoklis “Dūjas”-4; 

• pocesā remontdarbi pašvaldības dzīvoklī “Vārpiņas”, uzsākti vējtvera remontdarbi. 

 

Kauguru pagastā: 

• atjaunots siltumtrases posms uz daudzdzīvokļu mājām Mūrmuižā; 

• pabeigts stāvlaukums pie PII “Pasaciņa” (kopumā 3 gadu garumā), arī gājēju celiņš; 

• atjaunots ielu apgaismojums gar privātmājām Mūrmuižas ciematā; 

• Kauguru kapu sētas remonts; 

• bruģa celiņa remonts pie PII “Pasaciņa”; 

• veikti Pekas kalna sakopšanas darbi; 

• J.Endzelīna Kauguru pamatskolā veikts1. klases grīdas remonts;  

• Mūrmuižas “Pagastmājas” ieejas klājuma atjaunošana ; 

• sporta laukuma betonēšana Mūrmuižas centrā; 

• kanalizācijas sistēmas uzlabošana Mūrmuižas ciematā; 

• “Strautiņu” karjera krasta sakopšana. 

 

Trikātas pagastā: 

• izbūvēta kanalizācijas trase un atjaunots ūdensvads “Beverīnās”1,2,3 ar iespēju pieslēgties 

Trikātas NAI; 

• veikts Trikātas kapu kapličas jumta remonts; 

• Trikātas kultūras nama foajē un kāpņu laukuma kosmētiskais remonts; 

• papildus uzstādītas video kameras atkritumu šķirošanas laukumā un stāvlaukumā aiz 

kultūras nama; 

• atjaunots bruģa posms bērnu rotaļu laukumā; 

• pašvaldības īpašumā “Ūdriņas 2”-2 nomainīti divi logi; 

• paplašināta, iežogota un labiekārtota Trikātas pamatskolas ūdens ņemšanas teritorija;  
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8. Beverīnas novada izglītības iestādes 
 

Beverīnas novadā pirmsskolas un vispārējo izglītību nodrošina 4 izglītības iestādes. 

2019./2020. 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 izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 

(kods 01015511) – 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 01.01.2020. 

Izglītojamo skaits 

uz 01.01.2021. 

Kauguru pagasta PII “Pasaciņa” 77 89 

Brenguļu sākumskola 40 47 

J. Endzelīna Kauguru pamatskola 127 122 

Trikātas pamatskola 127 136 

KOPĀ 371 394 

 

Beverīnas novada izglītības iestādēs mācījās 159 izglītojamie (Brenguļu sākumskola – 19, 

PII “Pasaciņa” – 34, J.Endzelīna Kauguru pamatskolā – 64, Trikātas pamatskolā – 42), 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. 
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Novada izglītības iestādes 2020. gadā piedāvāja izglītojamajiem apmeklēt dažādas interešu 

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

budžeta. 

Kauguru pagasta PII “Pasaciņa” piedāvātās interešu izglītības programmas:  

a) kultūrizglītībā – folkloras kopa “Pasaciņa” un vokālais ansamblis “Pasaciņa”, 

dziedāšanas pulciņš; 

Brenguļu sākumskolas piedāvātās interešu izglītības programmas: 

a) kultūrizglītībā – vokālais ansamblis, ritma mūzikas grupa, tautiskās dejas; 

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

pirmsskolas vecuma un sākumskolas vecuma bērniem. 

J. Endzelīna Kauguru pamatskolas interešu izglītības programmas: 

a) kultūrizglītībā – tautiskās 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, datorikas 

pulciņš, jaunsargi. 

Trikātas pamatskolas piedāvātās interešu izglītības programmas: 

a) kultūrizglītībā – vokālais ansamblis, sarīkojumu dejas, mūsdienu dejas, tautas dejas, 

stāstnieks, radošā pašizpausme, māksla mazajiem (pirmsskolā); 

b) sporta interešu izglītībā – krosmintons, tūrisms; 

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

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

angļu valoda pirmsskolā, Jaunsardze, projektu mācība; 

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

reģiona un valsts mēroga olimpiādēs un konkursos.  

2019./2020. mācību gadā, J.Endzelīna Kauguru pamatskolas skolēniem piedaloties 

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

ieguvuši godalgotas vietas un atzinības (skatīt 7.-8. tabulu). 

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

priekšmetu olimpiādēs 2019./2020. mācību gadā 

Klase Olimpiāde  Sasniegums 

7. 
Valmieras pilsētas un starpnovadu skolu matemātikas 

olimpiādē 
atzinība 

9. 
Valmieras pilsētas un starpnovadu skolu vēstures 

olimpiādē 
atzinība 

9. 
Valmieras pilsētas un starpnovadu skolu bioloģijas 

olimpiādē 
atzinība 

 

8.tabula –Trikātas pamatskolas skolēnu sasniegumi mācību 

priekšmetu olimpiādēs 2019./2020. mācību gadā 

Mācību priekšmetu olimpiāde Klase 
Dalībnieku 

skaits 
Vieta/dalība 

Valmieras pilsētas un starpnovadu skolu 

Latviešu valodas olimpiāde 
8. 1 

1. vieta (izvirzīta 

uz valsts 

olimpiādi) 

Valmieras pilsētas un starpnovadu skolu 

Mūzikas olimpiāde 
8. 1 3. vieta 

Valmieras pilsētas un starpnovadu skolu 

Matemātikas olimpiāde 
5., 6., 7. 3 3. vieta/dalības 

Valmieras pilsētas un starpnovadu skolu 

Bioloģijas olimpiāde 

9. 
1 dalība 

Valmieras pilsētas un starpnovadu skolu 

Ķīmijas olimpiāde 

9. 
1 dalība 

Valmieras pilsētas un starpnovadu skolu 

Vēstures olimpiāde 
9. 1 dalība 

Valmieras pilsētas un starpnovadu skolu 

Angļu valodas olimpiāde 
8. 1 dalība 

 

2019./2020. mācību gadā, piedaloties konkursos, interešu izglītības skatēs un sporta 

sacensībās, iegūtas godalgas (skatīt 9.–10. tabulu). 
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9.tabula – J.Endzelīna Kauguru pamatskolas skolēnu sasniegumi konkursos, 

interešu izglītības skatēs un sporta sacensībās 2019./ 2020. mācību gadā 

Klase Konkurss, skate, sporta sacensības 
Dalībnieku 

skaits 
Sasniegums 

4. “Superziķeris” 1 3.vieta 

6. 
Dalība latviešu valodas aģentūras radošo darbu 

konkursā 

2 - 

 

10.tabula – Trikātas pamatskolas skolēnu sasniegumi konkursos, 

interešu izglītības skatēs un sporta sacensībās 2019./ 2020. mācību gadā 

Konkurss, sporta sacensības Klase 
Dalībnieku 

skaits 
Vieta/dalība 

Konkurss “Doma izgaismo vārdu” 8. 1 Laureāte 

Stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa 

2019” fināls Rīgā (organizē VISC) 
8. 1 Lielais stāstnieks 

Friča Bārdas 140. jubilejai veltīts literāro 

darbu un pārspriedumu konkurss 
8. 1 1. vieta 

Skaļās lasīšanas konkurss Valmierā 5., 6. 3 laureāti 

Superziķeris 2020 4. 2 dalība 

Atklātās šaušanas sacensības Valkā 9. 6 1. un 3. vieta 

Latvijas krosmintona līgas 1. posms 5., 8., 9. 4 1. un 3. vieta 

Latvijas krosmintona līgas 2. posms 5., 8. 3 2. un 3. vieta 

Latvijas krosmintona līgas 3. posms 5., 8., 9. 3 visas 1. vietas 

Latvijas krosmintona līgas 4. posms 5., 8., 9. 4 trīs 1. vietas 

Rudens kross Valkā 4., 5. 2 2. un 3. vieta 

 

Beverīnas novada organizētajā olimpiāžu, konkursu un sacensību uzvarētāju godināšanas 

pasākumā 14 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 9 izglītojamie no Trikātas 
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pamatskolas saņēma naudas balvas par izciliem sasniegumiem mācību darbā, bet no J.Endzelīna 

Kauguru pamatskolas – 5 skolēni. 

2019./2020. mācību gadā 2 izglītojamie no Brenguļu sākumskolas piedalījās Valmieras 

pilsētas un novadu skolu tehniskās jaunrades konkursā “Superziķeris”. 2020. gada maijā viens 

izglītojamais saņēma pašvaldības naudas balvu par izciliem sasniegumiem mācībās. 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” piedalījās “Latvijas valsts mežu” izstrādātā 

ekoprogrammā pirmsskolas izglītības iestādēm “Cūkmena detektīvi” un SIA “ZAAO” Dabas un 

tehnoloģiju parka “URDA” akcijā “Cik ilgā laikā izaug Tavi salāti?” SIA “Zaļā josta” organizētajā 

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

PII “Pasaciņa” izcīnīja 1. vietu Latvijā, bet Brenguļu sākumskola SIA “Zaļā josta” organizētajā 

makulatūras vākšanas konkursā un ar savāktajām 9 tonnām 1. vietu valstī pēc visvairāk savāktā 

makulatūras daudzuma uz vienu audzēkni. 

J. Endzelīna Kauguru pamatskolas 4.–6. klašu skolēniem notika vides izglītības mācības 

poligonā “Daibe”, dalība SIA “ZAAO” konkursā “Dabai labu darīt”. Trikātas pamatskola 2020. 

gada rudenī saņēma starptautiskās Eko skolas sertifikātu un arī piedalījās SIA “ZAAO” konkursā 

“Dabai labu darīt”. 

2020. gadā tika īstenoti dažādi Eiropas Sociālā Fonda (ESF) projekti 

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

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

atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas 

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

pilotskola novadā darbojas J. Endzelīna Kauguru pamatskola. 

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 J. Endzelīna Kauguru pamatskola un Trikātas 

pamatskola. Projekta mērķis – nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas 
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balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi 

uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. 

J.Endzelīna Kauguru 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”. 

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. 

No 2019. gada rudens turpina dalību: 

• J.Endzelīna Kauguru pamatskola un Trikātas pamatskola turpina dalību Izglītības 

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

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”; 

• Trikātas pamatskola turpina dalību starptautiskā stratēģiskā skolu sadarbības projektā 

“Spring and Respect will come back” (2019.-2021.) Nr. 2019-1-IT02-KA229-063192_5 

Eiropas komisijas Izglītības programmas Erasmus+ KA2, kurā iesaistītas skolas no 

Lietuvas, Itālijas, Rumānijas, Grieķijas un Polijas. 

2020. gada rudenī Trikātas pamatskola uzsākusi dalību starptautiskā stratēģiskā skolu 

sadarbības projektā “Teachers in charge working together//Learning through innovative methods 

as using digital tools, games and intensive knowledge transfer/team-teaching”, Nr. 2020-1-LV01-

KA101-077329 Eiropas komisijas Izglītības programmas Erasmus+ KA1, kurā sadarbojamies ar 

Austrijas kolēģiem.    

2020. gadā Trikātas pamatskolas pedagogu un skolēnu iniciatīvu grupas piedalījās Beverīnas 

novada izsludinātajā projektu konkursā “Veidosim vidi ap mums Beverīnas novadā”. Tika 

realizēts viens projekts “Draugu zīme”.   
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9. Darba aizsardzības-darba drošības speciālista darbs 2020. gadā 

 

Galvenie gada laikā veicamie 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 no jauna pieņemto darbinieku ievadapmācība un sākotnējā instruktāža darba 

aizsardzībā, kā arī darbinieku 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. 2020. gada 

nogalē šādu pasākumu veikšanu apgrūtināja valstī noteikto sanitāri- epidemioloģisko 

normu ieviešana, masku režīms un pulcēšanās ierobežojumi; 

• 2020. gada 19. septembrī stājās spēkā izmaiņas Ugunsdrošības noteikumos, kas prasa veikt 

korekcijas struktūrvienību ugunsdrošības instrukcijās, tiek aktualizēti novada iestāžu 

evakuācijas plāni un reizi gadā tiek veiktas praktiskās evakuācijas mācības. Lai gan ir 

neskaidrības ar plānoto Mūrmuižas pagastmājas ēkas remontu, ēkā tika izbūvēta 

automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas iekārta, bet pasākums ir 

nepieciešams, jo bez šādas sistēmas ierīkošanas ēkas tālāka lietošana ir nepieļaujama no 

VUGD un likumdošanas viedokļa; 

• 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. Tā, kā visu plānoto 

darbu apjomu nebija iespējams paveikt, tad 2020. gadā šie darbi tika turpināti un pabeigti; 

• Sakarā ar Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma izmaiņām aktualizēts 

civilās aizsardzības Sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības plāns rīcībai plūdu un vētras 

postījumu apdraudējuma gadījumā; 

• 2020. gads novada iestādēs pagājis bez nelaimes gadījumiem darba vietā.  
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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 2020. gadā spēkā bija uzņēmuma pakalpojuma līgums 

par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Beverīnas novada pašvaldības rīkotajos sabiedriskajos 

pasākumos, ikdienā un nedēļas nogalēs ar diviem līgumstrādniekiem, kopā darbs veikts 

deviņdesmit dežūru maiņās. 

Beverīnas novada pašvaldības policija 2020. gadā izsūtījusi divi simti sešdesmit divus 

dažāda rakstura paziņojumus, starp kuriem viens simts deviņdesmit paziņojumu tika izsūtīti 

dzīvojamo ēku īpašniekiem, atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas likumam, par nepieciešamību 

noslēgt līgumus ar atkritumu apsaimniekotāju.  

2020. gadā Beverīnas novada pašvaldības policijā uzsākti piecdesmit pieci administratīvā 

pārkāpuma procesi, starp kuriem divpadsmit administratīvā pārkāpuma procesos gala lēmumu 

pieņēma Beverīnas novada pašvaldības policijas priekšnieks, bet četrdesmit trīs administratīvā 

pārkāpuma procesi nosūtīti izskatīšanai Administratīvai komisijai. 

2020. gadā Beverīnas novada pašvaldības policija piedalījos dažādu rakstura 

starpinstitucionālajās sanāksmēs gan klātienē, gan attālināti izmantojot informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas. 

2020. gada septembrī Beverīnas novada pašvaldības izglītības iestādē –  Trikātas pamatskolā 

pašvaldības policijas priekšnieks iepazīstināja skolēnus ar drošības jautājumiem skolās un ārpus 

tām, atgādinot par dažāda veida pārkāpumiem, kas 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. 

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 3 lietas. 

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

Beverīnas novada Sociālo dienestu, informācija Sociālajam dienestam turpmākajam darbam 

sniegta par 4 ģimenēm, kurās ir 8 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. 2020. gadā ir veikti 134 dažādi apliecinājumi. 

Izsniegtas vai pagarinātas 10 apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai bārenim vai bez 

vecāku gādības palikušam bērnam. 

2020. 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 2020. gadā Bāriņtiesa piedalījās 16 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, savukārt 

saskarsmes jautājumos strīdu gadījumos palīdz noslēgt vienošanās un izlīgumus. 
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12. Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļa 
 

Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2020. gadā reģistrēti 20 jaundzimušie – 12 meitenes 

un 8 zēni. Laulībā dzimuši un reģistrēti 9 mazuļi, ar paternitātes atzīšanu 11 mazuļi. Visos 

dzimšanas reģistros ir ievadītas ziņas par tēvu. Pērn pirmie bērni piedzimuši – 7 māmiņām, otrie 

– 7 māmiņām, trešie – 6 māmiņām. Pagājušajā gadā vecāki izvēlējušies arī neparastākus vārdus – 

meitenei Elēna, zēnam Martins. Divos gadījumā vecāki bērniem ir izvēlējušies divus vārdus 

Martins Gustavs un Luīze Anna. Meitenēm populārākais vārds Elza – 2 gadījumos. Šogad 

reģistrētie zēnu vārdi ir Roberts, Alekss, Raivo, Jānis, Artis, Pēteris, Hugo. Meitenēm izvēlēti vārdi 

Alise, Dārta, Emīlija, Emija, Elēna, Lāsma, Kristiāna, Marta, Dita.  

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

pirmo grāmatu “Mūsu bērns” un dzimšanas apliecību ievieto cietos vākos ar valsts simboliku.  

Pamatojoties uz Beverīnas novada Saistošiem noteikumiem “Par bērna piedzimšanas 

pabalstu” tiek piešķirts vienreizējs pabalsts 150.00 EUR apmērā vienam no vecākiem par katru 

jaundzimušo bērnu. Tāpat kā līdz šim šo pabalstu varēs saņemt ar nosacījumu, ja jaundzimušais 

pirmreizēji tiks deklarēts Beverīnas novadā un viens no vecākiem ne mazāk kā 12 mēnešus ir 

deklarēts Beverīnas novadā. 

Pārskatot 2020. gada mirušo personu reģistrus, var secināt, ka šogad mirušo skaits ir tāds 

pats kā 2019. gadā. Pavisam 2020. gadā mirušas 42 personas. Tāpat kā iepriekšējos gados 

galvenais mirušo nāves cēlonis ir sirds, asinsvadu slimības un ļaundabīgie audzēji un citi. 

Pamatojoties uz Beverīnas novada Saistošajiem noteikumiem “Par apbedīšanas pabalstu” 

apbedīšanas pabalsts 145.00 EUR apmērā tiek izmaksāts personai, kura reģistrē miršanu. 

Pašvaldība piešķir apbedīšanas pabalstu par personām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi 

Beverīnas novada teritorija.  

Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2020. gadā noslēgtas 12 laulības. Dzimtsarakstu 

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

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

bet šogad sakarā ar pandēmiju tas bija jūlijs, augusts, septembris un oktobris. Seši pāri izmantojuši 

iespēju noslēgt laulību ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām. Populārākās vietas “Jaundzērvītes”, 

“Siltumnīca”. Astoņos gadījumos pāriem tās ir bijušas pirmās laulības. Jaunākajai līgavai 26 gadi 

un līgavainim 27 gadi. 
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2020. gadā reģistrēti vairāki šķiršanās gadījumi. Izsniegtas atkārtotas civilstāvokļa 

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

papildinājumi sakarā ar uzvārda maiņu. Pamatojoties uz tiesas spriedumu atzīti par spēkā 

neesošiem paternitātes pieņēmumi, pēc citu dzimtsarakstu nodaļu lūguma dzimtsarakstu 

programmā CARIS ievadīti vēsturiskie dzimšanas, miršanas, laulības reģistri.  
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13. Sociālais dienests 
 

Beverīnas novada pašvaldības Sociālais dienests ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina 

sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, organizēšanu un administrēšanu Beverīnas 

novada iedzīvotājiem. 

13.1. Par sociālo palīdzību 

 

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

2020. gadā tika sniegta materiāla palīdzība 173 novada ģimenēm (kopā 456 personām). Pašvaldība 

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

kā arī izmaksājusi ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalstu un daļēji medicīnas izdevumu 

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. 

2020. gadā izlietotie finanšu līdzekļi pašvaldības realizētai sociālai palīdzībai un citiem 

atbalsta pasākumiem un kompensācijām iedzīvotājiem: 

• Garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 2505.94 euro;  

• Dzīvokļa pabalsts 15400 euro;  

• Ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalsts 12794.26 euro;  

• Daļēju medicīnisko izdevumu apmaksas pabalsts 4246.00 euro; 

• Pabalsts mācību gada uzsākšanai 90.00 euro;  

• Pabalsti pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem 

bērniem 2253.00 euro;  

• Pabalsts audžuģimenēm 21795.54   euro;  

• Bērnu piedzimšanas pabalsts 3300.00 euro;  

• Apbedīšanas pabalsts 8892.78 euro;  

• Vienreizējais pabalsts deviņdesmitgadnieku sveikšanai 400.00 euro;  

• Brīvpusdienas pēc domes lēmuma izglītības iestādēs 25195.93 euro. 
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13.2. Par sociāliem pakalpojumiem 

 

2020. gadā par pašvaldības finanšu līdzekļiem tika nodrošināti sociālās pakalpojumi 

58905.13 euro apmērā.  

2020. gadā iedzīvotāji saņēma divu veidu sociālās aprūpes pakalpojumus – ilgstošās sociālās 

aprūpes pakalpojums institūcijā un sociālās aprūpes pakalpojums mājās. Sociālās aprūpes 

pakalpojumu institūcijās saņēma 20 personas astoņās iestādēs. 

Trīs personām tika nodrošināts aprūpes pakalpojums mājā, šo pakalpojumu sniedza biedrība 

„Latvijas Samariešu apvienība”. Viena ģimene saņēma sociālā rehabilitētāja pakalpojumu, ko 

nodrošināja Latvijas SOS Bērnu ciemata asociācija.   

Sociālais dienests organizē un nodrošina: 

1. 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”; 

2. Valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti (2020. gadā 

saņēma 17. personas); 

3. Novada iedzīvotājiem iespēju saņemt atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, lai 

pieteiktos valsts pabalsta saņemšanai; 

4. Valsts budžeta apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbības cietušo bērnu 

sociālo rehabilitāciju; 

5. Valsts budžeta apmaksātu no vardarbības cietušo pilngadīgo personu sociālo  

rehabilitāciju. 

6. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi un deinstitucionalizācija, projekts “Vidzeme iekļauj”. 

Sociālais dienests ir pieņēmis 367 lēmumus par sociālo palīdzību un 43 lēmumus par 

sociāliem pakalpojumiem. Sociālais dienests ikdienas darbā sadarbojas ar pašvaldības Bāriņtiesu, 

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

Ārstniecības iestādēm, ģimenes ārstiem. Sociālā dienestā ir trīs darbinieki. Darbinieki ir 

apmeklējuši likumā noteikto darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu un supervīzijas. 
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14. Beverīnas novada pašvaldības finanšu resursi un darbības 

rezultāti 
 

Pašvaldības budžets 

Beverīnas novada pašvaldības budžets 2020. gadā sastāv no pamatbudžeta, ziedojumiem un 

dāvinājumiem.  

11.tabula – Pamatbudžeta ieņēmumi 2019., 2020. gadā, 2021. gada plāns, EUR 

Posteņa nosaukums 

Budžeta izpilde 2019./2020. Apstiprināts 

budžets 

2021.gadam, 

EUR 

2019.gadā, 

EUR 

2020.gadā, 

EUR 
EUR 

Ieņēmumi kopā 4443547 4322771 -120776 4569717 

Nodokļu ieņēmumi 2207767 2165447 -42320 2030672 

   Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1939588 1853620 -85968 1764412 

   Nekustamā īpašuma nodoklis par 

zemi, ēkām un mājokli 
268179 292597 24418 247260 

   Dabas resursu nodoklis par dabas 

resursu ieguvi un vides 

piesārņošanu 

0 19230 19230 19000 

Nenodokļu ieņēmumi 297666 108205 -189461 589252 

   Ieņēmumi no uzņēmējdarbības 2052 2149 97 1000 

   Valsts un pašvaldību nodevas 2162 1838 -324 1850 

   Naudas sodi un sankcijas 432 365 -67 0 

   Ieņēmumi no pašvaldības 

īpašuma pārdošanas 
286677 94832 -191845 580302 

   Pārējie nenodokļu ieņēmumi 6343 9021 2678 6100 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
208641 210960 2319 202500 

   Maksa par izglītības 

pakalpojumiem 
51184 49862 -1322 49000 

   Ieņēmumi par nomu un īri 31844 30214 -1630 29000 

   Ieņēmumi no dzīvokļu un 

komunālajiem pakalpojumiem 
113676 123641 9965 117900 

   Citi ieņēmumi par maksas 

pakalpojumiem 
11937 7243 -4694 6600 

Transferti 1729473 1838159 108686 1747293 

No valsts budžeta daļēji finansēto 

atvasināto publisko personu 

transferti 

2505 6700 4195 31760 

Valsts budžeta transferti 1243778 1466329 222551 1341123 

   Mērķdotācijas 494038 652211 158173 725938 
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   Ieņēmumi ES projektu 

īstenošanai 
175455 191757 16302 24836 

   Dotācija no PFIF 574285 622361 48076 590349 

Pašvaldību budžeta transferti 483190 365130 -118060 374410 

   Pašvaldības budžeta iekšējie 

tranferti starp vienas pašvaldības 

budžeta veidiem 

187572 0 -187572 0 

   Ieņēmumi no citām pašvaldībām 

izglītības funkciju nodrošināšanai 
295618 365130 69512 374410 

 

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

2020. gadā tā īpatsvars ieņēmumos bija 42.9%, kas naudas izteiksmē ir 1853620 euro (par 27491 

euro vairāk kā prognozēts), t.sk., 29278 euro saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no 

Valsts kases sadales konta.  

Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) par zemi, ēkām un mājokli 2020. gadam tika 

aprēķināts 217733 euro apmērā un tika plānots saņemt par iepriekšējo gadu parādiem 25000 euro. 

Faktiski iekasēts tika 292597 euro, tajā skaitā iepriekšējo gadu parādi 34251 euro apmērā. 

Dabas resursu nodoklis ar 2020. gadu tiek iekļauts pamatbudžetā. 2019. gadā tika saņemti 

25800 euro, bet 2020. gadā par 6570 euro mazāk, proti: 19230 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 2020. gadā, salīdzinot ar 2019. gadu, ir 

samazinājušies par 191845 euro. Tas skaidrojams ar to, ka 2019. gadā  ieņēmumi par cirsmu 

izstrādes tiesību un kokmateriālu pārdošanu bija 216200 euro apmērā, bet 2020. gadā par 

36003 euro. 2020. gadā gan tās tika plānotas par 269800 euro, bet tika atliktas uz 2021. gadu. 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 2020. gadā tika saņemti 9021 euro. 

Par maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 2020. gadā saņemti 

210960 euro, kas ir par 2319 euro vairāk kā 2019. gadā, un veido 4.9% kopējos pašvaldības 

ieņēmumos. 2020. gadā par komunālajiem pakalpojumiem (par pašvaldības nodrošinātu ūdens, 

kanalizācijas un apkures izmantošanu) saņemti 123641 euro, izglītības pakalpojumiem (bērnu 
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ēdināšanas izdevumu segšana pirmsskolā un pamatizglītības iestādēs) saņemti 49862 euro, par 

nomu un īri saņemti 30214 euro.  

Transfertu ieņēmumi 2020. gadā ir 42.5% no visiem pašvaldības ieņēmumiem. No tiem 

79.8% jeb 1466329 euro veido valsts budžeta transferti un tie ir:  

1. Mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai 469444 euro (par 54363 euro vairāk kā 2019. gadā);  

2. Atbalsta sniegšanai attālinātā mācību procesa nodrošināšanai vispārējās izglītības iestāžu 

pedagogiem 1145 euro; 

3. No Satiksmes ministrijas 111211 euro mērķdotācija pašvaldības autoceļiem (ielām); 

4. Samaksai par asistenta pakalpojumiem 10464 euro (par 1211 euro vairāk kā 2019. gadā; 

5. Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumu īstenošanai: “Algotiem pagaidu sabiedriskie 

darbi” 6990 euro, “Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst 

izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” 2441 euro; 

6. Dotācija mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 4947 euro; 

7. Māksliniecisko pašdarbības kolektīvu vadītāju atlīdzībai 3573 euro; 

8. Brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4. klašu izglītojamiem 10223 euro; 

9. No Labklājības ministrijas mērķdotācija audžuģimeņu uzturnaudas palielinājuma 

kompensācijai 5709 euro; 

10. Vienotā klientu apkalpošanas centra darbības nodrošināšanai 6900 euro; 

11. Saņemts finansējums no Centrālās vēlēšanu komisijas 2264 euro apmērā parakstu vākšanai 

tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem, 

12. Programmai “Latvijas skolas soma” 3950 euro; 

13. Netika ieskaitīta speciālā dotācija, kas 2019. gadā bija 43260 euro, bet tika piešķirts par 

48076 euro lielāks finansējums kā 2019. gadā no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 

– 622361 euro;  

14. No Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes tika saņemti 10000 euro Trikātas pilsdrupu 

Z torņa konservācijai; 

15. Ieņēmumi dažādu projektu īstenošanai tika saņemti par 16302 euro vairāk kā 2019. gadā, 

par kopējo summu 191757 euro: 

• “Meliorācijas sistēmu atjaunošana Beverīnas novadā” 127722 euro; 
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• projekta “Piedzīvojumu trases izbūve Mūrmuižā, Beverīnas novadā” īstenošanai 

18288 euro apmērā; 

• projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" īstenošanai 

2020. gadā 17830 euro; 

• “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 9630 euro; 

• lai uzsāktu īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ projektu “Atbalsts skolu pedagoģiskā 

personāla mācību mobilitātēm ārvalstīs” Trikātas pamatskolā, saņemts avanss 9518 

euro apmērā; 

• “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” 8446 euro; 

• projekta “Sociālo darbinieku apmācības un supervīzijas” ietvaros 323 euro. 

Projektam “Vidzeme iekļauj” tika plānoti 12503 euro, bet izlietoti 6700 euro (aprūpētāja 

pakalpojumi, grupu mājas un specializētās darbnīcas pakalpojumi un rehabilitācija bērnam 

invalīdam). 

Ieņēmumi no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai 2020. gadā ir saņemts 

par 69512 euro jeb par 23.5% vairāk kā 2019. gadā, kas saistīts ar izglītības iestāžu slēgšanu 

apkārtējos novados, attiecīgi izglītojamo skaita palielināšanos novada izglītības iestādēs no citām 

pašvaldībām. 

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. Tādējādi 2019. gadā pašvaldības budžeta iekšējie 

transferti starp vienas pašvaldības budžeta veidiem kopā bija 187572 euro. 

 

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

12.tabula – Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

2019., 2020. gadā un 2021. gada plāns, EUR 
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Posteņa nosaukums 

2019. gada 

izdevumi, 

EUR 

2020. gada 

izdevumi, 

EUR 

2019./2020., 

EUR 

2021. gadā 

plānotie 

izdevumi 

EUR 

Sabiedriskā kārtība un drošība 46492 51941 5449 43250 

Sociālā aizsardzība 198149 199286 1137 305744 

Ekonomiskā darbība 220340 262891 42551 564130 

Vispārējie valdības dienesti 424608 426941 2333 494806 

Atpūta, kultūra, reliģija 426920 333482 -93438 435746 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 950275 840655 -109620 1065568 

Izglītība 1757711 1871959 114248 2386525 

Vides aizsardzība 0 555 555 217621 

Izdevumi kopā 4024495 3987710 -36785 5513390 

 

2020. gadā pamatbudžeta izdevumu samazinājums, salīdzinot ar 2019. gadu, ir 0.92%. 

Izdevumos vismazāko īpatsvaru veido izdevumi vides aizsardzībai – 0,01%. Iepriekšējos 

gados vides aizsardzības izdevumi tika finansēti no speciālā budžeta, bet likuma “Grozījumi 

Likumā par budžetu un finanšu vadību” 3.pantā iekļauto normu ievērošanu, no 2020. gada tie tiek 

iekļauti pamatbudžetā. 

Sabiedriskai kārtībai un drošībai 2020. gadā izdevumu pieaugums attiecībā pret 2019. 

gadu ir 5449 euro jeb 11.7%. No tiem 5370 euro pieaugums uz atlīdzības rēķina. 

2020. gada izdevumos 5.0% jeb 199286 euro izlietoti sociālai aizsardzībai, kas ir par 

1137 euro vairāk kā 2019. gadā.  

Ekonomiskai darbībai 2020. gadā izlietoti 262891 euro, kas ir 6,6% no visiem 

pamatbudžeta izdevumiem. 2019. gadā šai valdības funkcijai tika izlietoti par 42551 euro mazāk. 

Lielākais līdzekļu izlietojums ir autoceļu sakārtošanai. Pašvaldība jau vairākus gadus ceļu 

sakārtošanu ir izvirzījusi par prioritāti. Šim mērķim tiek tērēti gan dotācijas autoceļu uzturēšanai, 

gan pašvaldības līdzekļi, 2020. gadā kopā izlietojot 177973 euro. 

Vispārējo valdības dienestu izdevumi 2020. gadā bija 10.7% no kopējiem izdevumiem jeb 

426941 euro, kas ir tuvu tam, cik tērēts gadu iepriekš.  

Ja Kultūrai 2019. gadā tika izlietoti 10.6% no kopējiem izdevumiem un bija 426920 euro, 

tad 2020. gadā tie ir vairs tikai 8.4% un ir samazinājušies par 93438 euro. Mazāk samaksāts par 

pakalpojumiem, jo, Covid-19 pandēmijas dēļ, bija jāatceļ daudzi plānotie kultūras pasākumi. 

Kultūras iestādēs veikti telpu remonti: Kauguru kultūras namā kosmētisks remonts ģerbtuvei 
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(4955 euro), Trikātas kultūras namā vestibils un kāpņu telpa (19111 euro). Trikātas pilskalnā 

izgatavoti un ierīkoti desmit soli par 5500 euro. Brenguļu kultūras namā iegādāti 80 krēsli par 

kopējo summu 1200 euro un skaņu aparatūra par 4749 euro. 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2020. gadā izlietoti 840655 euro, kas kopējos 

izdevumos ir 21.1%. Salīdzinot ar 2019. gadu, izdevumi ir samazinājušies par 109620 euro jeb 

11.5%. Tas lielā mērā saistīts ar to, ka 2019. gadā tika veikti ieguldījumi, kas nebija nepieciešami 

2020. gadā. 2019. gadā tika samaksāta atlīdzība par Beverīnas novada integrētās attīstības 

programmas 2019.–2024. gadam izstrādi un par elektroenerģijas pieslēgumu Trikātas un Kauguru 

pagastos samaksāti 44876 euro. Tomēr arī 2020. gadā tika veikti vairāki ieguldījumi infrastruktūrā 

Kauguru pagastā: Mūrmuižā pie pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” tika izbūvēts 

stāvlaukums, par darbiem 2020. gadā samaksājot 13294 euro; renovēts siltumtrases posms par 

19896 euro; veikta ūdens atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija, ieguldot 4993 euro. Brenguļu 

pagastā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās (“Vārpiņas” un “Dūjas”) veikti dažādi 

remonti par darbiem kopā samaksājot 14283 euro. Trikātas pagastā tika būvēti kanalizācijas un 

ūdensvada ārējie tīkli “Beverīnās”, samaksājot 2020. gadā 43787 euro, tika veikts remonts 

Trikātas kapličas jumtam par 4237 euro.  

Izglītībai tiek izlietota lielākā daļa pamatbudžeta finanšu līdzekļu – 2020. gadā 46.9% 

(2019. gadā 43.6%) jeb 1871959 euro. Izdevumu palielinājums lielākoties ir uz izglītības iestāžu 

atlīdzības rēķina – par 168880 euro. Tajā skaitā 115205 euro ir atlīdzības izdevumi par 2020. gada 

decembri, kas citos gados tika pārskaitīts nākamā gada janvārī, bet 2020. gadā tas tika izmaksāts 

vēl 2020. gada nogalē, tādējādi sanāk, ka 2020. gadā tika pārskaitītas 13 algas (kas nozīmē, ka 

2021. gadā darbiniekiem tiks pārskaitītas 11 algas). Vēl 53675 euro pieaugums uz izglītības 

iestāžu darbinieku atlīdzības rēķina ir saistīts ar papildus pedagoģisko slodžu piešķiršanu, zemākās 

mēneša darba algas likmes paaugstināšanu, pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” grupas 

atvēršanu bērniem no 1,5 gadu vecuma.  

 

Pašvaldības saistības 

13. tabula – Pašvaldības saistību apjoms no 2019. līdz 2021. gadam, EUR 

Aiz- 

devējs 
Mērķis 

Paraks-

tīšanas 

datums 

Atmak- 

sas 

termiņš 

Aizņēmum

a summa, 

EUR 

Parāds 

uz 31.12. 

2019., 

EUR 

Parāds 

uz 31.12. 

2020., 

EUR 

Parāds 

uz 31.12. 

2021., 

EUR 
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Valsts 

kase 

Informācijas, 

izglītības, sporta 

un sociālās 

aprūpes dienas 

centra „Kaimiņi” 

būvniecībai 

07.05. 

2008. 

20.04. 

2033. 
996 010 548813 508159 467505 

Valsts 

kase 

Informācijas, 

izglītības, sporta 

un sociālās 

aprūpes dienas 

centra „Kaimiņi” 

būvniecības 

pabeigšanai 

12.12. 

2008. 

20.12. 

2038. 
149 402 105099 99561 94023 

Valsts 

kase 

J.Endzelīna 

Kauguru 

pamatskolas ēku 

renovācijai 

03.09. 

2007. 

20.06. 

2027. 
711 436 176345 152822 129299 

Valsts 

kase/ 

Eiropas 

investīc

iju 

banka 

Sporta zāles 

celtniecībai 

Trikātas 

pamatskolā 

07.09. 

2004. 

05.03. 

2021. 
299 401 29939 9978 0 

Valsts 

kase 

ELFLA projekta 

"Meliorācijas 

sistēmu 

atjaunošana 

Beverīnas 

novadā" 

īstenošanai 

10.05. 

2019. 

20.04. 

2029. 
143 000 68987 0 0 

    x x  929183 770520 690827 

 

Ilgtermiņa aizņēmumu summa samazinās par gada laikā atmaksāto ilgtermiņa aizņēmumu 

īstermiņa daļu. 2019. gadā no Valsts kases tika saņemts viens aizņēmums – ELFLA projekta 

"Meliorācijas sistēmu atjaunošana Beverīnas novadā" īstenošanai 68987 euro. 2020. gadā tika 

izņemts atlikušais piešķirtais aizņēmums 74013 euro apmērā. Pēc projekta īstenošanas tika 

saņemti finanšu līdzekļi no Lauku atbalsta dienesta, kas ļāva atmaksāt aizņēmumu Valsts kasei. 

Pašvaldība 2020. gadā nav sniegusi galvojumus. 

 

Pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās 
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Tiek uzskaitīti pašvaldības līdzekļu ieguldījumi kapitālsabiedrību kapitālā. Pašvaldībai ir 

kapitāla daļas SIA „ZAAO”, SIA „VTU Valmiera” un pajas Kauguru kooperatīvajā krājaizdevu 

sabiedrībā. Ieguldījums tiek uzskaitīts pēc izmaksu metodes – t.i. ieguldījuma vērtībā. 

 

14.tabula – Pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās 

Kapitāl-

sabiedrības 

nosaukums 

Darbības veidi 

Ieguldījuma 

uzskaites 

vērtība uz 

01.01.2020., 

EUR 

Ieguldījuma 

uzskaites 

vērtība uz 

01.01.2021., 

EUR 

Izmaiņas 

(+,-), EUR 

% no 

kopapjoma 

SIA “ZAAO” 

Atkritumu 

apsaimniekošanas 

pakalpojumi 

17381 17381 0 0.534 

SIA „VTU 

Valmiera” 

Degvielas 

mazumtirdzniecība 

degvielas uzpildes 

stacijās; pilsētas un 

piepilsētas pasažieru 

sauszemes 

pārvadājumi; 

transportlīdzekļu 

vadītāju apmācība. 

64265 64265 0 4.40 

“Kauguru 

kooperatīvā 

krājaizdevu 

sabiedrība” 

Noguldījumu 

piesaistīšana; 

kreditēšana biedriem 

8842 8842 0 14.57 

Kopā  90488 90488 0 x 

 

Zemes sadalījums pa lietošanas veidiem 

Pēc Valsts zemes dienesta 02.11.2020. pieejamās informācijas, no pašvaldībai piederošās 

zemes (kopā 1172,31 ha) lielāko daļu aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 28.9% jeb 

339,15 ha. Otra lielākā zeme pēc lietošanas veidiem ir meži – 26.8% jeb 314.14 ha. Zeme zem 

ūdeņiem aizņem 15.4 % novada teritorijas jeb 180.68 ha. Ceļi aizņem 137.01 ha jeb 11,7 % 

novada teritorijas. Pārējais – 201.33 ha. 

 

Finansējums biedrībām un nodibinājumiem 2020. gadā 
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Jau vairākus gadus pašvaldība izsludina projektu konkursu “Veidojam vidi ap mums 

Beverīnas novadā”, kurā pieteikumu var iesniegt arī nevalstiskās organizācijas, ja tās savu projektu 

īsteno Beverīnas novada teritorijā un ir saistīti ar dzīves kvalitātes uzlabošanu.  Maksimālais 

finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirtsvienam projektam ir 600 euro. Kopējā finansējuma 

summa kalendārajā gadā nepārsniedz 6000 euro. 2020. gadā tika atbalstīti 11 projekti par kopējo 

summu 5719.96 euro. Tajā skaitā 234.50 euro tika piešķirti biedrībai “Ģimenes šūpulis”, lai tā 

atjaunotu norādes uz krīzes centru “Jaunpalejas” un kaimiņu māju “Palejas”, piestiprinātu pasta 

kastes un sakoptu apkārtējo vidi ap tām. Otra atbalstītā biedrība šajā konkursā: “Regbija klubs 

“Valmieras Fēnikss””. Tai tika piešķirti 600 euro regbija laukuma izveidei Brenguļos. 

2018. gada 27. septembrī ir apstiprināts Beverīnas novada pašvaldības nolikums “Kārtība, 

kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Beverīnas novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 

sporta atbalstam”. Kopējā summa sporta atbalstam kalendārajā gadā nedrīkst pārsniegt 6000 euro. 

Par finansējuma piešķiršanas un izlietošanas kārtību tiek slēgti līgumi un saņemtas atskaites. 2020. 

gadā tika piešķirti 935 euro biedrībai “Vidzemes sporta asociācija” par divu novada iedzīvotāju: 

Krišu Meļņikoni un Mārtiņu Plaudi, dalību 2020. gada airēšanas slaloma sacensībās. Biedrībai 

“Valmieras Futbola klubs” tika piešķirti 475 euro individuālās lietošanas sporta inventāra iegādei 

novada jaunietim Ē.Mauram-Bokam. 

Pamatojoties uz 2014. gada 29. janvāra nolikuma “Par kārtību, kādā Beverīnas novada 

pašvaldības dome atbalsta nevlastiskās organizācijas un biedrības” Beverīnas novada pašvaldības 

dome lēma 2020. gadā atbalstīt biedrību “Valmieras velo vienība”, piešķirot tai 1000 euro 

motokrosa treniņu trases izveidošanai Kauguru pagastā.  
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15. Komunikācija ar sabiedrību 
 

Beverīnas novada pašvaldības informatīvajam izdevumam „Beverīnas Vēstis” 2020. 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”. 2020. 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, kā ar 

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

2020. 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. 

Arī 2020. gadā bija sadarbība ar laikrakstu “Liesma” un Valmieras Tūrisma informācijas 

centru (tīmekļvietne – www.visit.valmiera.lv). Svarīgākā informācija tiek izvietota arī uz ziņojumu 

stendiem visā novada teritorijā.  
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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.  

2020. gada sākumā darbs ar jaunatni lielākoties notiek organizējot regulāras tikšanās 

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

dodoties uz kaimiņu novados notiekošajiem pasākumiem jauniešiem. Līdz 2020. gada 15. martam 

jaunieši tika piedalījušies 11 pasākumos/aktivitātēs, paši organizējuši 3 pasākumus (Ēst 

gatavošanas meistarklase, Valentīna dienas pārgājiens, dāvanu gatavošana jauniešu organizācijai 

“Virziens A”). 

No 2020. gada 16. marta gan mācības, gan ikdienas tikšanās, gan pasākumi tika organizēti 

attālināti izmantojot digitālos rīkus. Šajā laikā tika izsludināts Beverīnas Jauniešu logo konkurss, 

kura rezultātā Beverīnas jaunieši ieguva jaunu logo un konkursa uzvarētājs tika pasludināts 2020. 

gada septembrī pēc logo gala varianta izveides. Ārkārtējās situācijas laikā jaunieši iepazinās ar 

projektu rakstīšanas pamatprincipiem, ko organizēja Valmieras novada fonda Jauniešu ideju 

laboratorija un izvērtējām biedrības dibināšanas iespējas kopā ar biedrības “Virziens A” 

dibinātāju. Šajā laikā arī tika uzrakstīts projekts projektu konkursam “Veidojam vidi ap mums 

Beverīnas novadā” par pufu sašūšanu Beverīnas novada jauniešu centriem.  

Maija beigās varēja uzsākt āra aktivitātes – gāja pārgājienos, organizēja spēļu dienas, kā 

brīvprātīgie palīdzēja pašvaldības rīkotajos pasākumos. Piedalījās kritiskās domāšanas 

meistarklasē, ko vadīja Edgars Lapiņš un neformālajās mācībās par seksuālo veselību, ko vadīja 

biedrība “Papardes zieds”. Organizēja jauniešu centru atvērtās durvju dienas Mūrmuižā un Trikātā, 

organizēja Geocachinga velobraucienu oktobrī. Pastiprinoties ierobežojumiem oktobrī, jauniešu 

centrā daļa jauniešu palīdzēja ar jauniešu centra pārkrāsošanas darbiem, kas joprojām turpinās. 

Jauniešu grupa 2020. gada sākumā bija pieteikusies Datu valsts inspekcijas konkursā “Dati ir 

vērtība – sargā tos!”. Šī pasākuma ietvaros jau pavasarī tika organizēta tikšanās ar Beverīnas 

novada datu aizsardzības speciālisti, kas palīdzēja jauniešiem labāk izprast šo tēmu, kā arī notika 

citi treniņa uzdevumi. Izturot 2 kārtas, jaunieši nokļuva finālā un ieguva 4. vietu šajā konkursā. 

Sakarā ar jauniešu emocionālo stāvokli regulāri tika sniegtas telefoniskas vai rakstiskas 

konsultācijas, organizētas kopīgas interaktīvās spēļu pēcpusdienas. 
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Kopā 2020. gadā notikuši 36 organizēti pasākumi (neskaitot brīvprātīgo darbu), ko kopā 

apmeklējuši 277 jaunieši no Beverīnas novada, vidēji katrā pasākumā 8 jaunieši. Jauniešiem ir 

ticis nodrošināts transports uz pasākumiem, lai atbalstītu jauniešu līdzdalību un pieredzes 

dažādošanu. Ir notikušas arī tikšanās Mūrmuižas un Trikātas jauniešu telpās, taču tās lielākoties 

bija iepriekš sarunātas, un apmeklētāju skaits bija neliels. Apmeklējumu skaits salīdzinoši ar 2019. 

gadu ir stipri samazinājies, ko var izskaidrot ar pandēmijas ierobežojumiem, jo droši ir apgrozīties 

tajos sociālajos burbuļos, kuros apgrozās ikdienā, lai neveicinātu vīrusa izplatību. Taču tas ļoti ir 

ietekmējis jauniešu iespējas apgūt jaunas pieredzes, iespējas, satikt jaunus cilvēkus. 

Jaunieši tiek aktīvi aicināti iesaistīties brīvprātīgajā darbā Beverīnas novadā palīdzot 

dažādos kultūras pasākumos (“Tālivalža svētki”, ģimeņu sporta diena “Auto-Moto-Velo”  

tradīcijās, “Atvadas vasarai”). Šajos pasākumos tika iesaistīti 24 novada jaunieši. Laikā starp 

Ziemassvētkiem un Jauno gadu katrs jaunietis, kas šogad ir palīdzējis, tika saņēmis pateicību un 

apbalvojumu. Apbalvojumu apmērs bija tieši atkarīgs no jaunieša iesaistes. Pateicības un 

apbalvojumus izsniedza Beverīnas novada priekšsēdētājs izbraucot pie katra jaunieša uz vietu, kur 

viņi dzīvo.  

2020. gada 3. augustā Beverīnas novada pašvaldība ir iesaistījusies projektā sadarbībā ar 

Valmieras pilsētas pašvaldību, Naukšēnu novada pašvaldību, Rūjienas novada pašvaldību, 

Mazsalacas novada pašvaldību, Kocēnu novada pašvaldību, Burtnieku novada pašvaldību un 

Strenču novada pašvaldību projektā “Kopā, tālāk, plašāk!”. Izglītības un zinātnes ministrijas 

Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1. sadaļas “Valsts atbalsta nodrošināšana 

jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās” un 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju 

sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” ietvaros. Projekta nr. VP202/1.2-11 

Projekts ilgs līdz 2021. gada 20. oktobrim. Projekta mērķis: ir izveidot vienotu jaunatnes 

politikas stratēģiju jaunajā Valmieras novadā, kas apvieno 8 pašvaldības un izveidot jauniešiem 

pielāgotu digitālu informācijas apmaiņas platformu, kurā tiks apkopota un aktualizēta informācija 

par pasākumiem, aktivitātēm un iespējām visā jaunā Valmieras novada teritorijā. Projekta 

galvenās aktivitātes: Starpnovadu darba grupas veidošana, pieredzes brauciens labās prakses 

izzināšanā, 8 neformāli pasākumi jauniešiem, iesaistot tos stratēģijas izstrādes procesā, jauniešu 

anketēšana, 8 tikšanās ar lēmumu pieņēmējiem un institūciju pārstāvjiem, informācijas platformas 

izveidošana un noslēguma pasākums “Jauniešu diena”.  
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17. Neatkarīgu revidentu ziņojums 
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