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1. Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja uzruna 
 

Beverīnas novada pašvaldība ir atvasināta publiska persona, kas pašvaldības iedzīvotāju 

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

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

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

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

par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu atbilstīgu izlietojumu. 

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

pašvaldībām” un „Beverīnas novada pašvaldības domes nolikumu”. 

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

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

Trikātas pagasti. Novada administratīvais centrs noteikts Mūrmuižā. 

Pašvaldības Domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba organizatorisko un tehnisko 

apkalpošanu nodrošina pašvaldības centrālā administrācija. Domes pakļautībā izveidotas sekojošas 

iestādes: 

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

un pirmskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”; 

 Beverīnas novada pašvaldības policija; 

 Beverīnas novada dzimtsarakstu nodaļa; 

 Beverīnas novada bāriņtiesa; 

 Beverīnas novada pašvaldības sociālais dienests. 

Būvniecības pārzināšanas un kontroles funkcijas pašvaldības dome deleģējusi Kocēnu novada 

pašvaldības Būvvaldei. Pedagoģisko darbinieku tālākizglītības un izglītības metodiskā darba 

organizēšanas funkcija deleģēta Kocēnu novada pašvaldības Izglītības pārvaldei. 

Pašvaldības sniegto pakalpojumu klāsts katrā no novada pagastiem būtiski neatšķiras. 

Iedzīvotājiem ir pieejami visi svarīgākie pakalpojumi iespējami tuvāk savai dzīves vietai. 

Beverīnas novada pašvaldības 2015.gada pārskats netiek konsolidēts, bet apvieno visu iestāžu 

un struktūrvienību budžetus vienā veselā. Tas informē par sasniegtajiem rezultātiem pašvaldības 

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

finanšu politikas pasākumiem, budžeta līdzekļu izlietojumu pašvaldības funkciju izpildei. 

Galvenie notikumi, kas ietekmējuši pašvaldības darbību pārskata gadā 

 2015. gads pašvaldībā raksturojas ar to, ka ir palielinājies naudas atlikums uz gada beigām 

līdz 901 150 EUR. Galvenokārt tas ir radies tāpēc, ka 2015.gadā pašvaldības iestādes un 

struktūrvienības dažādu iemeslu dēļ nav izpildījušas savas budžeta tāmes jo plānotais visu budžetu 

naudas līdzekļu atlikums bija 187 437 EUR. Otrs iemesls ir tas, ka ir palielinājušies IIN un NĪN 

nodokļu ieņēmumi salīdzinājumā ar plānu par 65 152 EUR. 

Kā problēmu joprojām varām minēt parādus, kas saistīti ar pašvaldības sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem. Kopumā uz 2016.gada sākumu juridisko personu un iedzīvotāju bruto parādi 

sastāda 151638 EUR. Tie ir parādi par komunālajiem pakalpojumiem, nodokļiem, bērnu ēdināšanas 

pakalpojumiem un ilgtermiņā līgumiem par nekustāmā īpašuma sakārtošanu un pirkšanu. Ieņēmumi 

no pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem iekasēti par 7520 EUR vairāk kā plānots. 2015. 

gadā kopējie visu budžetu ieņēmumi par 240301 EUR pārsniedz budžeta izdevumus.  

ES struktūrfondu līdzekļi 2015.gadā ir apgūti divos projektos -“Interneta pieejas punktu 

attīstībā Beverīnas novadā” 10 531 EUR  un  “ERASMUS+ mobilitāte skolu sektorā” 1 998 EUR. 

Pašvaldība 2015.gadā ieguldījusi līdzekļus novada infrastruktūras uzturēšanā un sakārtošanā 

430400 EUR, no tiem,  siltumtrases remontā Mūrmuižā ieguldīti 1 976 EUR, dzīvojamo māju 

remontam Kauguru pagastā 4 788 EUR, Kauguru kultūras nama remontam izlietoti 50 726 EUR, 

Brenguļu sākumskolas remontam izlietoti 92 730 EUR (darbi uzsākti jau 2014. gadā), ielu 

apgaismojuma rekonstrukcijai Cempos 7 749 EUR, Trikātas pamatskolas remontā 10 566 EUR, 

Trikātas ūdens atdzelžošanas iekārtu rekonstrukcijā 12 079 EUR, uzsākts apkures katla nomaiņas 
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process Trikātas kultūras namā ar kopējo līguma summu 16 928 EUR, klientu apkalpošanas centra 

izveidošanas izdevumi Trikātā 17 649 EUR, tajā skaitā 6 820 EUR pašvaldības līdzekļi. 

 

Būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātiem 

2015.gadā nav būtisku pārmaiņu pašvaldības darbībā, kuras varētu ietekmēt finanšu rezultātus. 

Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību nākotnē 

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

process par robežu grozīšanu starp Beverīnas novada un Valmieras pilsētas pašvaldībām 

infrastruktūras izveidošanai uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai, kā rezultātā veidosies ciešāka 

sadarbība svarīgu pašvaldību funkciju kopējas izpildes nodrošināšanā. 

Būtiskas problēmas pašvaldībai var rasties mainoties valsts politikai skolu pedagogu un 

pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu algu finansēšanas modeļa maiņas gadījumā. 

Jau tagad ievērojamu daļu no skolu uzturēšanas izdevumiem veido pašvaldības finansējums. 

Ievērojams risks ir pašreizējā ekonomiskā situācija Eiropā, kurā, bēgļu pieplūduma dēļ, var 

samazināties ekonomiskā izaugsme. Tas ietekmēs ekonomiku arī Latvijā un ir iespējama nodokļu 

masas samazināšanās.  

2016.gadā pašvaldībai sadarbībā ar LAD ir jāuzsāk ES struktūrfondu apguve uz lauku 

uzņēmējiem mērķētu grants ceļu atjaunošanas programmu aptuveni 580 00 EUR apjomā, kā arī  ir 

paredzama pašvaldības grants ceļu 3 gadu sakārtošanas programmas uzsākšana 521 000 EUR 

apjomā, trīs pašvaldības tiltu remonti no autoceļu uzturēšanas līdzekļiem un pašvaldības līdzekļu 

uzkrājuma. No infrastruktūras objektiem lielākie remontdarbi tiks veikti Trikātā kultūras namā -  

zāles remonts, ielu apgaismojuma izbūve uz Trikātas pamatskolu, ūdens vadu sacilpošanas darbi 

Trikātas ciematā, Trikātas estrādes un labiekārtošanas darbu projektēšana pilskalnā, Brenguļos 

autobusa pieturas un gājēju celiņa izbūve, Kauguros sporta laukuma rekonstrukcija pie J. Endzelīna 

Kauguru pamatskolas, Mūrmuižas pagastmājas rekonstrukcijas projektēšana, Mūrmuižas katlu 

mājas un siltumtrases remontdarbi. 

Energoresursu cenu svārstības būtiski ietekmē pašvaldības spēju nākotnē prognozēt 

izdevumus un nodrošināt komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu. 

Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem iestāde saskaras. 

Būtisks risks ir valsts papildus funkciju deleģēšana pašvaldībām, nesaņemot līdzfinansējumu 

no valsts budžeta. 

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

degvielas u.c.) sadārdzinājums, pedagogu algu finansēšanas jaunais modelis, kas var ievērojami 

izmainīt finansējuma apjomu skolās un palielināt pašvaldības funkciju veikšanai nepieciešamās 

izmaksas, kas novedīs pie nepieciešamības pārskatīt iestāžu un struktūrvienību  finansējumu vai pat 

darbību. 

Būtisks risks ir arī iepriekš minētā Eiropas un Latvijas ekonomikas nestabilitāte.  

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

pašvaldībai par sniegtajiem pakalpojumiem. 

 

Pētniecības darbs 

2015.gadā netika uzsākti pētnieciskie projekti. 

Finanšu instrumenti 

Pašvaldība savā darbībā nepielieto finanšu un atvasinātos finanšu instrumentus. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                               Māris Zvirbulis 
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2. Beverīnas novada pašvaldības pamatinformācija 

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

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

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

mūsu zemes Grāls. 

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

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

integrēto pārvaldību: 

 Bagāts, sakopts novads bez sociālo pabalstu saņēmējiem; 

 Latvijas mēroga nacionālo un lokālpatriotisma centrs – Beverīna 

 Vairāk iedzīvotāju – bērniem bagātas ģimenes; 

 Profesionāla pārvaldība ar augstu sabiedrības uzticību; 

 Pērļu zveja Abulā. 

avots: Beverīnas novada integrētā attīstības programma 

 

2.1. Beverīnas novada pašvaldības vispārējais raksturojums 

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

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

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

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

 

2.1.1.  Ziņas par pašvaldību uz 01.01.2016. 

tabula Nr.2.1.1. 

Pašvaldības nosaukums Beverīnas novada pašvaldība 

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

novads, LV - 4224 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009115285 

Finanšu gads 01.01.2015.-31.12.2015. 

Beverīnas novada dome 9 deputāti 

Beverīnas novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs 

Māris Zvirbulis  

Priekšsēdētāja vietnieks Sergejs Melngāršs 

Izpilddirektore Egita Biša 

Galvenā grāmatvede Irīda Ivule 

Teritorijas lielums 301.7 km2 

Iedzīvotāju skaits (28.01.2016.) 3336 

 

2.1.2. Teritoriālais sadalījums 

 

Beverīnas novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums: 

 Beverīnas novada Brenguļu pagasts, 

 Beverīnas novada Kauguru pagasts, 

 Beverīnas novada Trikātas pagasts. 

Novada kopējā platība saskaņā ar 2015. gada zemes kadastra datiem, ir 30 166 ha. 



Beverīnas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2015.gadu 

 5 

Beverīnas novada platība sadalījumā pa pagastiem 

                 tabula Nr.2.1.2. 

Teritoriālās vienības Platība ha 

Brenguļu pagasts 9955 

Kauguru pagasts 8895 

Trikātas pagasts 11316 

Kopā: 30166 

 

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

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

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

 

Beverīnas novada atrašanās vieta Latvijā 

attēls Nr.2.1.1. 

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

 

 

2.1.3. Transports 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

apmēram 50 km garumā, braucot cauri Valmierai.  
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Sabiedriskā transporta satiksme 

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

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

beigās un savulaik bija ļoti nozīmīga visu novada pagastu attīstībā. 

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

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

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

maršrutā abos virzienos kursē 14 reisi. 

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

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

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

katru dienu kursē 4 reisi. 

 

2.1.4.  Iedzīvotāji 

 

Uz 2016.gada sākumu Beverīnas novadā deklarēti 3336 iedzīvotāji. No tiem: 

 Brenguļu pagastā – 904 

 Kauguru pagastā –  1480 

 Trikātas pagastā – 952 

 

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

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

izvietotas viensētas. Lielākie no tiem Mūrmuiža un mazāki ciemi Līči, Kauguri, Kaugurmuiža. 3 

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

Mūrmuižā – apmēram trešā daļa pagasta iedzīvotāju. 

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

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

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

noteikts ar teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam. 

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

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

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

mājokļi ar atbilstošām tehniskajām infrastruktūrām. 
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2.2. Beverīnas novada pašvaldības dome 

2.2.1. Domes sastāvs 

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

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

apstiprinātais Beverīnas novada pašvaldības nolikums. 

 

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

deputāti: 

tabula Nr.2.2.1. 

Cilda Purgale Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, no 

22.08.2015. deputāte 

Sergejs Melngāršs Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks, 

no 24.09.2015. deputāts 

Māris Zvirbulis Deputāts, no 24.09.2015. Beverīnas novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja vietnieks 

Sandris Brālēns Deputāts, no 22.08.2015. Beverīnas novada domes 

priekšsēdētājs 

Inguna Kondratjeva Deputāte 

Mārtiņš Ābele Deputāts 

Uldis Podnieks Deputāts 

Iveta Rambola Deputāte 

Romāns Vaščenko Deputāts 

 

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

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

Nepieciešamības gadījumā tiek sasauktas ārkārtas domes sēdes. 

2015.gadā notikušas: 

- 16 domes sēdes, t.sk. 3 ārkārtas sēdes, 

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

Sēžu apmeklētība: 

- 6 domes sēdēs piedalījušies visi deputāti, 

- 8 sēdēs nav piedalījies 1 deputāts,  

- 2 sēdēs nav piedalījušies 2 deputāti,  

Pieņemtie lēmumi: 

- sēdēs izskatīti 172 darba kārtības jautājumi, 

- kopā pieņemti 174 lēmumi, 

- pieņemti 10 saistošie noteikumi, 

- 5 gadījumos lēmumi nav pieņemti, jo par lēmuma projektu ir nobalsojusi mazāk nekā puse 

no klātesošiem deputātiem, 

- vienbalsīgi pieņemti 142 lēmumi, 

- „pret” balsojuši 1 deputāts 7 gadījumos, 3 deputāti 2 gadījumos, 4 deputāti 4 gadījumos, 5 

deputāti 3 gadījumos, 9 deputāti vienā gadījumā. 

- balsojumā „atturējušies” 1 deputāts 10 gadījumos, 3 deputāti vienā gadījumā. 

- balsojumā nav piedalījušies 1 deputāts 4 gadījumos. 

 

2015.gadā pieņemti 10 saistošie noteikumi, no tiem spēkā stājušies 8: 

- Nr.1/2015 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2015.gada budžetu”; 

- Nr.2/2015 “Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2015 “Par 

Beverīnas novada pašvaldības 2015.gada budžetu””; 

- Nr.3/2015 “Par Beverīnas novada ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, 

ekspluatāciju un aizsardzību”- atcelti ar 30.07.2015. domes lēmumu Nr.88; 
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- Nr.4/2015 “Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2015 “Par 

Beverīnas novada pašvaldības 2015.gada budžetu””; 

- Nr.5/2015 “Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2015 “Par 

Beverīnas novada pašvaldības 2015.gada budžetu””; 

- Nr.6/2015 “Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2015 “Par 

Beverīnas novada pašvaldības 2015.gada budžetu””; 

- Nr.7/2015 “Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2015 “Par 

Beverīnas novada pašvaldības 2015.gada budžetu””; 

- Nr.8/2015 “Par Beverīnas novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājās”- nav stājušies spēkā, jo 

nodoti pārskatīšanai; 

- Nr.9/2015 “Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2015 “Par 

Beverīnas novada pašvaldības 2015.gada budžetu””; 

- Nr.10/2015 “Par Beverīnas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu”. 

 

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

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

deputāti:  

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

Romāns Vaščenko; 

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

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

2015. gadā ir notikušas 13 komiteju sēdes, no tām: 

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

apvienotās sēdes – 9; 

- Finanšu un attīstības komitejas sēdes - 3; 

- Sociālo, izglītības un sporta jautājumu komitejas sēdes- 1. 

Kopumā sēdēs izskatīti 146 jautājumi. 

 

Atsevišķu pašvaldības funkciju veikšanai un pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai 

izveidotas un darbojas vairākas komisijas:  

- vēlēšanu komisija 

- administratīvā komisija 

- iepirkumu komisija 

- ārkārtas situāciju komisija 

- nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles komisija 

- dzīvokļu jautājumu komisija 

- zemes lietu komisija 

- komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi 

 
 

 

 

 



Beverīnas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2015.gadu 

 11 

Iepirkumu komisijas veiktie iepirkumi un noslēgtie līgumi 2015.gadā 

 

Beverīnas novada pašvaldības iepirkumu komisija 2015.gadā visus iepirkumus ir veikusi saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību. Un tie ir: 

 

Divi būvdarbu iepirkumi - viens Kauguru kultūras nama jumta seguma nomaiņa par līguma 

summu bez PVN EUR  36 938.90 un papildus vienošanos par darba apjoma palielināšanu ar kopējo 

summu  EUR 1956.31 bez PVN . Otrs “Apkures katla piegāde un uzstādīšana Trikātas pagasta katlu 

mājā” par līguma summu bez PVN  EUR 16 928.06. 

Divi atklāti konkursi “Pārtikas produktu piegāde Beverīnas novada izglītības iestādēm”. Noslēgti 

6 piegādes līgumi par kopējo summu bez  PVN EUR 45 072 un Degvielas iegāde par kopējo 

summu bez PVN EUR 59 538 

Divi pakalpojumu iepirkumi “Beverīnas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana 

2015/2016 un 2016/2017 gadu ziemas sezonām par kopējo summu 1967.08, otrs pakalpojuma 

iepirkums “Beverīnas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana” par kopējo summu 

bez PVN  EUR 7159 

Viens piegādes līgums “Degvielas iegāde Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām” par kopējo 

summu, kas sastāda EUR 27 835.70 bez PVN. 

 

Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles komisija 
 

Beverīnas novada pašvaldības domes Nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai 

2015.gadā bijušas 12 sēdes, kurās: 

1. Nomas pirmtiesīgajai personai pārdots 1 zemes gabals; 

2. Izsludinātas un apstiprinātas 2 pašvaldībai piederošo nedzīvojamo ēku un telpu 

rakstiskas izsoles; 

3. Atcelta divu zemes gabalu izsole; 

4. Izsludinātas un apstiprinātas izsoles par pašvaldībai piederošo 2 zemes gabalu un 3 

dzīvokļa īpašumu pārdošanu; 

5. Izsludināta pašvaldības kustamās mantas rakstiska izsole; 

6. Iesāktas 5 pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu atsavināšana. Nomas pirmtiesīgo 

personu nomā esošo zemes gabalu uzmērīšana, reģistrēšana Zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda, īpašuma novērtēšana un cenas noteikšana; 
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2.2. Struktūra 

 
Domes izveidoto iestāžu un pašvaldības amatpersonu savstarpējo pakļautību nosaka Domes 

apstiprinātā pašvaldības organizatoriskā struktūra, skatīt attēlu Nr.1. 

 

Pašvaldības iestādes darbojas uz Domes apstiprināta Beverīnas novada pašvaldības nolikuma 

pamata, kurā noteiktas pašvaldības domes izveidotās iestādes:  

Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes: 

Pašvaldības centrālā administrācija; 

Izglītības iestādes: 

pirmskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”; 

Brenguļu sākumskola; 

J. Endzelīna Kauguru pamatskola; 

Trikātas pamatskola; 

Beverīnas novada pašvaldības policija; 

Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļa; 

Beverīnas novada bāriņtiesa; 

Sociālais dienests 

Būvniecības un izglītības pārzināšanas un kontroles funkcijas pašvaldība deleģē Kocēnu novada 

pašvaldībai. 

Pašvaldības centrālā administrācija, saskaņā ar Beverīnas novada pašvaldības nolikuma 

6.punktu, ir pašvaldības iestāde, kas organizē noteiktu pašvaldības funkciju izpildi, domes 

pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Pašvaldības 

centrālā administrācija sastāv no: 

Finanšu nodaļas; 

Attīstības un nekustamo īpašumu nodaļas; 

Kultūras un sporta nodaļas; 

Kancelejas nodaļas; 

Brenguļu bibliotēkas; 

Kauguru bibliotēkas; 

Mūrmuižas bibliotēkas –informācijas centra; 

Trikātas bibliotēkas; 

Kauguru saimniecības daļas; 

Trikātas saimniecības daļas; 

Brenguļu saimniecības daļas. 

Pašvaldības centrālā administrācija iedzīvotājiem nodrošina pašvaldības sniegto pakalpojumu 

pieejamību katra pagasta centrā, pašvaldības ēkās: 

centrā „Kaimiņi” Brenguļu pagastā; 

„Pagastmājā”, Mūrmuižā, Kauguru pagastā,  

Trikātas pagasta pārvaldē Nākotnes ielā 3, Trikātas pagastā. 

.  

Beverīnas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2015.gadu 13 Beverīnas novada 

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

2015.gadā 

Finanšu nodaļa 

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

nodrošināt vienotu grāmatvedības uzskaiti visām pašvaldības iestādēm, nodaļām un 

struktūrvienībām; izstrādāt iekšējos grāmatvedības uzskaites un organizācijas dokumentus; 

sagatavot un iesniegt pārskatus un atskaites normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un apjomā 

u.c. 

Finanšu nodaļu vada galvenā grāmatvede, kuras pakļautībā strādā ekonomiste un četras 

grāmatvedes. Kauguru un Trikātas pagastu pārvaldēs kases funkcijas un atsevišķus 

grāmatvedības pakalpojumus veic divas lietvedes.  

Attīstības un nekustamo īpašumu nodaļa  

Attīstības un nekustamo īpašumu nodaļu jau vairākus gadus nefunkcionē, kā nodaļa. Šobrīd 

nodaļā ir divas nekustamo īpašumu speciālistes, kuras strādā izpilddirektores pakļautībā –

administratīvā centrā Mūrmuižā  un Brenguļu pagastu pārvaldē. 

Kultūras un sporta nodaļa 

Kultūras nodaļa, tāpat kā attīstības nodaļa jau vairākus gadus nefunkcionē kā nodaļa. Nodaļā 

strādā Kauguru pagasta kultūras organizators, Trikātas kultūras kultūras organizators, Brenguļu 

pagasta kultūras organizators, jaunatnes lietu speciāliste, sporta organizators, kā arī saieta nama 

„Depo” vadītāja. 

 

Kultūra un sports Beverīnas novadā 

 
Kauguru kultūras nams 

 

Kauguru kultūras namā darbojas vairāki pašdarbības kolektīvi: 

 Kauguru pagasta jauniešu deju kolektīvs „Trinītis” 

 Kauguru pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Mūri” 

 Amatierteātris „Vīzija” 

 Šlāgergrupa „Kaugurieši” 

 Folkloras kopa „Stutes”. 

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

kultūras namā: 

 1.-2.klašu deju kolektīvs 

 3.-4.klašu deju kolektīvs. 

 

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

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

kultūras nama vadītājs. 

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

kolektīvu mēģinājumi, vakaros zāli izmanto pašdarbības kolektīvi – divreiz nedēļā darbojas 

jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvi, trešdienu vakaros mēģinājumi notiek amatierteātrim 
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„Vīzija”, ceturtdienu vakaros darbojas muzikanti. Zāle tiek iznomāta arī privātajiem pasākumiem, 

sapulcēm. 

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

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

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

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

(nometnes darbība atjaunota 2005.gadā) – nedēļas garumā katru dienu notiek dažnedažādas 

aktivitātes bērniem no 5 gadu vecuma. Nometne noslēdzas ar atraktīvu pasākumu, kura režisors ir 

mākslinieks Jānis Anmanis. 

Kauguru pagasta Mūrmuižā ir estrāde, kurā pasākumi notiek vasaras sezonā. Jau 27 gadus 

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

kolektīvu koncerts un pirmā zaļumballe estrādē. 

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

„Vīzija” pirmizrāde, pēc kuras seko Līgo balle.  

 

2015. gada nozīmīgākie notikumi Kauguru pagastā: 

 

VPDK „Mūri” un JDK „Trinītis” piedalījušies:  

Koncerts Viļķenē februārī 

Koncerts Naukšēnos „Tiksimies dejā” februārī 

Koncerts Vaidavā martā 

Lieldienu koncerts „Izaicinājums”Kauguru kultūras namā sadarbībā ar U.Punkstiņu aprīlī 

Skate Valmieras kultūras centrā aprīlī 

Sadancošanās koncerts Mūrmuižā maijā 

Vidējās paaudzes deju svētki Jelgavā jūnijā 

Dziesmu un deju svētki Trikātā jūnijā 

Uzstāšanās teātra izrādē Mūrmuižā jūnijā 

Deju koncertprogramma braucienam uz Norvēģiju jūlijā 

Koncerttūre uz Norvēģiju jūlijā – augustā 

 

Amatierteātra „Vīzija” izrādes: 

17.01.2015. Amatierteātra „Vīzija” viesizrāde „Boksa meistars” Tirzas kultūras namā 

07.02.2015. Amatierteātra „Vīzija” viesizrāde „Boksa meistars” Rūjienas kultūras namā 

15.02.2015. Amatierteātra „Vīzija” viesizrāde „Boksa meistars” Valmieras pagasta kultūras namā 

21.02.2015. Amatierteātru skate Limbažos 

28.03.2015. Amatierteātra „Vīzija” pirmizrāde A.Banka „Bomzis” Kauguru kultūras namā un 

Teātra dienas balle 

15.05.2015. Amatierteātra „Vīzija” viesizrāde Cēsīs 

23.05.2015. Amatierteātra „Vīzija” viesizrāde Rīgā 

22.06.2015. Amatierteātra „Vīzija” pirmizrāde „Skroderdienas pa jaunam” un zaļumballe 

05.07.2015. Amatierteātra „Vīzija” izrāde Mūrmuižā 

10.07.2015. Amatierteātra „Vīzija” izrāde Brenguļos 

16.07.2015. Amatierteātra „Vīzija” izrāde Valmieras pilsdrupu estrādē 

25.07.2015. Amatierteātra „Vīzija” izrādes Trikātā un Jeros 

 

Citi pasākumi: 

28.01.2015. U.Punkstiņa grāmatas atvēršanas svētki Kauguru kultūras namā 

07.03.2015. Jaunlutriņu amatierteātra viesizrāde Kauguru kultūras namā 

03.05.2015. Ūsiņdienas pasākums Pekas kalnā 

15.05.2015. Dziedošais Tīnis 2015 Kauguru kultūras namā 
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30.05.2015. Auto Moto Velo 2015, koncerts un zaļumballe Mūrmuižas estrādē 

19.07.-26.07. J.Anmaņa bērnu mākslas plenērs Kauguru kultūras namā 

24.07.2015. Zaļumballe Mūrmuižas estrādē 

16.09.2015. Dzejas dienas Kauguru kultūras namā 

22.09.2015. Baltu vienības diena Pekas kalnā 

16.11.2015. Valsts svētku pasākums Kauguru kultūras namā 

16.12.2015. Ziemassvētku pasākums Kauguru pagasta senioriem Mūrmuižā 

27.12.2015. Ziemassvētku pasākums Kauguru pagasta pirmsskolas vecuma bērniem 

 

Folkloras kopa „Stutes”: 

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

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

sava dēla – Ulda Punkstiņa rokās.  

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

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

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

dziedāšanā, kopā dziedāt tautasdziesmas.  

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

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

Ūsiņi Pekas kalnā, Jāņi (22.jūnijs), Mārtiņi un Ziemassvētki. Piedalāmies arī Baltu vienības dienas 

pasākumā Pekas kalnā 22.septembrī. 

 

Trikātas kultūras nams 

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

savām  interesēm un iespējām.  

Kultūras namā darbojas šādi mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi:  

 jauktais koris “Trikāta” – vadītājs Eriks Derums,  

 vidējās paaudzes deju kolektīvs “Abuls” - vadītāja Laura Reimane,  

 senioru deju kopa “Sapnis” – vadītāja Liana Ozoliņa,  

 vīru vokālais ansamblis  – vadītājs Eriks Derums,  

 Abulmalas retrokapela –vadītājs Ando Krūze 

Trikātā  2015. gadā  pavisam notikuši 31 dažāda veida kultūras pasākumi, no kuriem astoņi 

valsts, tradicionālie un novada svētki, divi pašdarbības kolektīvu koncerti, viens profesionālu 

mākslinieku koncerts, viena izstāde, viena teātra izrāde, divi izklaides pasākumi, divi koncerti- 

konkursi, desmit izglītojošas lekcijas un trīs informatīvas sanāksmes. Kultūras nama pašdarbības 

kolektīvi devušies divpadsmit izbraukuma koncertos. 

Regulāri  notiek   pašdarbības  kolektīvu draudzības  koncerti, gan  koriem, gan  deju  

kolektīviem. Trikātā organizētie pasākumi notiek ne tikai kultūras namā, bet arī saietu namā 

“Depo”, parkā un Trikātas pilskalnā. Brīvā dabā notiek gadskārtu ieražu svētki – Meteņi, 

Lieldienas, Mārtiņi. Jau daudzus gadus 22.septembrī pilskalnā,  aizdedzot baltu vienības ugunis, 

tiek atzīmēta Baltu vienības diena. 

Pašdarbības kolektīvi pārskata periodā: 

“Abulmalas retrokapela” aktīvi piedalās visos Beverīnas novada, apkārtējo novadu, 

Valmieras pilsētas un KNMC rīkotajos pasākumos. 

2015.gada Abulmalas retrokapela ir spēlējuši latvju danču vakaros Trikātā un Vaidavā, koncertējuši 

Rencēnos un Valmiermuižā. Trikātā notikuši divi grupas koncerti – 4. maijā “un zāle toreiz bija 

zaļāka” , 27.septembrī – muzikāli vizuāla tikšanās “Randiņš pusdienlaikā”, kurā tika piedāvāta 

grupas jaunā skaņu diska prezentācija “Dampis atbraucis”, kā arī dziesmas “Trikātas valsis” 

videoklipa prezentācija. 
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Aktīvi darbojas senioru dāmu deju grupa “Sapnis”, kura savus draugu kolektīvus aicina uz 

Trikātu gan ziemas sezonā, gan vasarā. Dāmas devušās izbraukuma koncertos uz Aloju, Mazsalacu, 

Vijciemu, Sedu, Valmieru, Naukšēniem. 

Trikātas vīru vokālais ansamblis klausītājus priecējis Smiltenē, Sedā, Strenčos. Dziedājis  

ķēniņa Tālivalža svētkos un valsts svētku pasākumā Trikātā.  

Par tradīciju kļuvusi ķēniņa Tālivalža svētki, kuri šogad notika jau ceturto reizi. Vislielāko 

interesi un atsaucību ieguva šķēršļu skrējiens “Tālivalža taka”. Aktivitātes tika piedāvātas visu 

vecumu iedzīvotājiem – loka šaušana, radošās darbnīcas, aktīvās atpūtas spēles bērniem, izjāde 

zirga mugurā, Tālivalža iecienītās zupas baudīšana, koncerti. 

Atzīmējot Starptautisko bērnu aizsardzības dienu, pēdējā skolas dienā  organizējam 

aktivitātes Trikātas pamatskolas skolēniem un pirmsskolas grupu bērniem. Bērniem tiek piedāvātas 

piepūšamās atrakcijas, rīkotas dažādas stafetes un sacensības.  

 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs ”Abuls” 2015. gadā piedalījies: 

 

31.01.  –draudzības koncertā Gulbenē 

24.01. – deju kolektīvu sadancošana koncertā „Deju putenī” – Trikātā 

14.02.  – „Abuls” 30 gadu jubilejas koncerts „Deja ir mans ceļš” - Trikātā 

14.03. – deju festivālā „sasala jūriņa” Saulkrastos 

12.04. – deju kolektīvu skate Valmieras kultūras namā 

09.05. – aktīvās atpūtas pasākums Brenguļos „Laivu maršs” 

30.05. – Valmiermuižā 

06.-07.06. – Vislatvijas vidējās paaudzes deju svētki Jelgavā 

20.06. – Beverīnas novada deju svētki 

5. - 9. 08.  - Eiropiāde Helsinborgā Zviedrijā, 

24.10. – Valka 

17.11.– valsts svētku sarīkojums Trikātā 

 

Jauktais koris „Trikāta” 2015. gadā piedalījies: 

 

03.01.  – koru draudzības koncerts Smiltenē 

20.06. - Burtnieku novada dziesmu svētkos "150 gadi kopš Dziesmu svētkiem Jēkabkalnā"  

28.06.  - VIII Ziemeļu – Baltijas valstu Dziesmu svētkos Rīgā 

14.11.  – Valsts svētku pasākums Sedā 

17.11. – valsts svētku pasākums Trikātas kultūras namā 

 

2015. gada nozīmīgākie notikumi Trikātas pagastā: 

 

10.01. jaungada karnevāls 

24.01. deju kolektīvu sadancošana koncertā „Deju putenī” 

14.02. deju kolektīva „Abuls” 30 gadu jubilejas koncerts „Deja ir mans ceļš” 

28.02. senioru dāmu deju grupu sadancošana koncertā „Puteņu valsis” 

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

05.04. „Agri lēca saulīte Lieldienu rītā” – Zaķis un Pīle aicina uz Lieldienu lustēm 

12.04. mazo vokālistu koncerts - konkurss "Trikātas Cālis 2015" 

24.04. Beverīnas novada konkurss „Cālis 2015” 

04.05. Abulmalas retrokapelas koncerts „un zāle toreiz bija zaļāka” 

29.05. Starptautiskai bērnu aizsardzības dienai veltīti bērnu svētki 

20.06. Beverīnas novada dziesmu un deju svētki un zaļumballe 

28.06. teātra izrāde „Boksa meistars” 

04.07. „Ķēniņa Tālivalža svētki” 
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25.07. teātra izrāde „Bomzis”  

25.07. zaļumballe 

22.09. Ķēniņa Tālivalža 800. piemiņas gadadienas atzīmēšana 

22.09. muzikāli – vizuāla tikšanās „Randiņš pusdienlaikā” ( Abulmalas retrokapelas jaunā skaņu 

diska „Dampis atbraucis” prezentācija un dziesmas „Trikātas valsis” videoklipa prezentācija 

24.10. pašdarbnieku rudens ballīte 

10.11. Mārtiņdienas svinības 

17.11. Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums 

11.12. Ziemassvētku rotājumu darbnīca, egles iedegšana 

19.12. Ziemassvētku atpūtas vakars novada senioriem 

26.12. koncerts „Eņģeļu pieskāriens” 

26.12. Ziemassvētku balle 

27.12. Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem 

 

 

Kultūras dzīves organizācija Brenguļu pagastā 

 

Aizvadītajā gadā Brenguļu pagastā ir notikuši dažādi kultūras pasākumi, kuri ir bijuši saistoši 

gan bērniem, gan pieaugušajiem. Ir veikts Brenguļu sākumskolas aktu zāles skatuves grīdas 

remonts, sienu pārkrāsošana un nomainīti zāles plānie aizkari. Kopā aizvadīti 12 pasākumi: 

01.01. Jaungada balle 

07.03. Rūjienas amatierteātra “Vitrāža” viesizrāde M.Meijo komēdija-farss “Mans luteklītis” un 

Sieviešu dienai veltīta balle 

05.04. Lieldienu pasākums 

10.04. 1.-4.klases skolēnu vokālais konkurss-koncerts “Lakstīgala 2015” 

04.05. LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai veltīta izstāde 

16.05. Ģimenes diena 

29.05. Bērnu aizsardzības dienai veltītas aktivitātes 

24.07. Brīvdabas kino I.Ozoliņas dokumentālā filma “Mans tēvs baņķieris” 

29.08. Brīvdabas kino Ē. Lāča filma “Dāvana vientuļai sievietei” 

11.11. Lāčplēša dienai veltīts pasākums “Tilta izgaismošana” 

11.12. Ziemassvētku egles iedegšanas pasākums 

27.12. Ziemassvētku egle pirmsskolas vecuma bērniem 

 

 Pagastā darbojas Brenguļu pagasta vidējās paaudz deju kolektīvs “Dzieti” (vadītāja – Sandra 

Degle), kuriem aizvadītais gads ir bijis ne mazāk ražens. Kolektīvs ir piedalījies XIX jaunrades deju 

konkursā, kur ar T. Ludboržas deju “Ozoliņš” ieguva veicināšanas balvu, bet ar T. Ludboržas deju 

“Dziesma mani stipru dara” godpilno 2. vietu. Deju kolektīvu skatē ieguva augstāko pakāpi un VIII 

vidējās paaudzes deju kolektīvu svētkos “Dievs man devas maizes zemi” pateicību par dalību 

svētkos.  

 Kolektīva piedalījies vairākos pasākumos / koncertos: 

 

17.01. Labdarības koncerts Gustava Pētersīļa atbalstam “Kā gribas mīlēt”, Valmieras k/c 

24.01. XIX jaunrades deju konkurss, Valmieras k/c 

14.03. Koncerts “Dancošana Rūvenā”, Rūjienas k/c 

28.03. Koncerts “Pavasara pieskāriens”, Kauguru k/c, Jūrmalā 

12.04. Deju kolektīvu skate, Valmieras k/c 

30.05. Lielkoncerts “Krāsojam pasauli”, Valmieras estrādē 

06.-07.06. VIII vidējās paaudzes deju kolektīvu svētki “Dievs man deva maizes zemi”, Zemgales 

olimpiskā centra stadions, Jelgava 
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20.06. Beverīnas novada deju svētki, Trikātas estrādē 

28.06. “Kaimiņu būšana 2015”, Cempi 

06.08. Izstāde “Pils mistērija, Valmieras muzejs 

17.-27.09. Koncerts Ozergeti pilsētas svētkos un Kabuleti kristīgā skolā, Gruzijā 

17.10. Koncerts “Mēs trīs, Jūs trīs”, Valmieras k/c 

05.12. Koncerts “Kā gribas mīlēt”, Vaidavas k/c 

20.12. Ziemassvētku paciņu dāvināšana vientuļiem novada iedzīvotājiem 

 

Darbs ar jaunatni 2015. gadā 

Novadā darbojas divi jauniešu iniciatīvu centri, viens no tiem Trikātas pagastā,  atvērts kopš 

2014.gada 09.aprīļa, otrs, Mūrmuižā, Kauguru pagastā, atvērts no 2015.gada 10.marta.  

Centru mērķis ir veicināt pašvaldības jauniešu iniciatīvas, viņu līdzdalību lēmumu 

pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Īstenotu un piedalītos vietējā, valsts un starptautiska mēroga 

pasākumos, projektos un programmās jaunatnes jomā.  

Centru galvenie uzdevumi ir: 

 Nodrošināt jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas; 

 sekmēt jauniešiem nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās un interešu 

izglītības, īstenojot dažādus neformālās izglītības un mūžizglītības pasākumus, projektus un 

programmas; 

 radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai; 

 sniegt nepieciešamo atbalstu jauniešu iniciatīvām; 

 sekmēt jauniešu līdzdalību jaunatnes organizācijās, jauniešu iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā 

darbā; 

 nodrošināt piekļuvi jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošai informācijai; 

 sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iekļaušanu vienaudžu vidū; 

 sekmēt starpkultūru dialogu jauniešu mērķauditorijā; 

 organizēt jauniešu individuālās un grupu konsultācijas par jauniešiem aktuālām tēmām; 

 veicināt sadarbību starp Centru un darbā ar jaunatni iesaistītajām personām vietējā, reģionālā, 

valsts un starptautiskā mērogā, informēt sabiedrību par Centra darbību; 

 sekmēt pašvaldības jauniešu iesaistīšanos vietējā, reģionālā, valsts un starptautiska mēroga 

pasākumos, projektos un programmās jaunatnes jomā. 

Abus jauniešu centrus vidēji dienā apmeklē 12 bērni un jaunieši vecumā no 7 – 17 gadiem. 

Centros ir iespēja piedalīties dažādas radošās darbnīcās, galda spēļu turnīros, filmu pēcpusdienās, 

komandu un individuālās stafetēs, pārgājienos, neformālās sarunās, saņemt konsultācijas par 

dažādām jauniešiem saistošām tēmām, iesaistītes brīvprātīgajā darbā, utt.  
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Nozīmīgākie notikumi un veikumi Beverīnas novadā sporta jomā 2015. gadā 
 

Novada  komandas un dalībnieki piedalījās: 
 

No janvāra līdz aprīlim Volejbola komanda „Beverīna” piedalījās Valmieras pilsētas atklātajā 

volejbola čempionātā, kā arī 

Valmieras kausa izcīņā volejbolā un Burtnieku ezera kausa sacensībās volejbolā (VK “Beverīna”) 

 

06.-08.03. Latvijas III Ziemas olimpiādē Siguldā Beverīnas novadu distanču slēpošanā  pārstāvēja 

Edgars Kokorevičs un Inese Kokoreviča. Kā Beverīnas novada  delegācijas vadītājs un komandas 

pārstāvis  Ziemas olimpiādē Siguldā klāt bija arī SC „Kaimiņi” vadītājs A. Grinbergs. 

 

14.03. Latvijas III Ziemas olimpiādē Siguldā bobslejā startēja  Oskars Melbārdis (divniekos kopā ar 

Daumantu Dreiškenu). Pasākumu  noslēgumā Siguldas bobsleja trasē A.Grinbergs, Mārīte 

Biseniece un Kauguru pamatskolas skolēnu delegācija  Beverīnas novada pašvaldības vārdā sveica 

O. Melbārdi par izcili aizvadīto bobsleja sezonu (Pasaules kausa izcīņa un pasaules čempionāts) un 

pasniedza torti un ziedus. 

 

03.05. Ikgadējā Stipro skrējienā Cinevillā  vairāk nekā 2000 dalībnieku konkurencē 11. vietā 

finišēja beverīnietis Edgars Kokorevičs. 

 

13.06. LSVS 52. Sporta spēlēs pludmales volejbolā Jūrmalā sekmīgi startēja Beverīnas novada 

vīriešu volejbola komanda vecuma grupā K50+; 

 

Regbija komanda “Beverīna/Fēnikss” izcīnīja 2. vietu Latvijas kausa izcīņā „regbijā 7” un 3.v  

Prezidenta kausa izcīņā „regbijā 7”; 

 

Spīdmintona kluba „Zaļā pēda” komanda (trenere S.Paegle) teicami  startēja  Latvijas Spīdmintona 

līgas čempionātā, Latvijas čempionātā, kā arī  individuāli tās dalībnieki pasaules čempionātā 

izcīnīja  5. un divas 9. vietas. 

 

Florbola komanda „Brenguļi” piedalās Kocēnu novada atklātajā 2015./2016.g. čempionātā florbolā. 

 

Beverīnas novada sportisti ar panākumiem piedalījušies visdažādākajās sporta sacensībās Latvijā un 

aiz tās robežām. Novadā dzīvo trīs olimpisko spēļu dalībnieki (bobslejists O. Melbārdis, kalnu 

slēpotājs M. Onskulis juniors un peldētājs Uvis Kalniņš) kā arī vēl 25 Latvijas čempionātu 

medaļnieki dažādos sporta veidos. 

 

Sarīkotās sacensības, sporta un tūrisma pasākumi: 

 

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

„Pasaciņa” 

23.01.  Sporta centram „Kaimiņi” - 6 gadi  (Beverīnas novada  skolu sacensības tautasbumbā un 

veiklības stafetēs starp Kauguru, Trikātas un Brenguļu 1.-4.kl. skolēniem) 

02.  Valmieras atklātā volejbola čempionāta posms SC „Kaimiņi” Brenguļos 

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

21.02.  Beverīnas novada atklātais zolītes čempionāts Brenguļos 

03.  Valmieras atklātā volejbola čempionāta posms SC „Kaimiņi” Brenguļos  

14.03.  Spīdmintona turnīrs “Brenguļi OPEN 2015” Brenguļos (Zaļā pēda - S.Paegle) 

21.03.  Beverīnas novada atklātais volejbola turnīrs Brenguļos 

28.03.  Beverīnas novada atklātais novusa čempionāts Brenguļos (pārcelts uz  12.decembri)  
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07.05.  Beverīnas kausa izcīņa orientēšanās sportā 1. kārta „Slāžos” (Trikātas pag.)  

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

21.05.  Beverīnas kausa izcīņa orientēšanās sportā 2. kārta Ķeņģupīte R (Kauguru pag.) 

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

11.06.  Beverīnas kausa izcīņa orientēšanās sportā 3. kārta „Zvejnieki R” (Brenguļu pag.) 

18.06.  Beverīnas kausa izcīņa orientēšanās sportā 4. kārta „Ķeņģupīte A” (Brenguļu pag.) 

11.07.  Brenguļu/A.R.D. kausa izcīņa futbolā Brenguļos 

23.07.  Beverīnas kausa izcīņa orientēšanās sportā 5. kārta „Zvejnieki A” (Brenguļu pag.) 

25.07.  Trikātas sporta svētki  (sabiedrības „Rona” kauss volejbolā + 6 sporta veidi)  

07.-08. Basketbola vasaras treniņnometne skolēniem SC „Kaimiņi” (S. Bukšs) 

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

29.08.  Beverīnas novada sporta spēles “Atvadas vasarai” (6 sporta veidi) Brenguļos 

04.-06.09 . „Velosēņošana -2015” (3-dienu velotūrisms ar devīzi „Iepazīsti Beverīnas novadu!”) 

25.09.  Latvijas Olimpiskā diena (Brenguļu s/sk, Trikātas p/sk, Kauguru p/sk, PII „Pasaciņa”) 

24.10.  Brenguļu kauss spīdminotā 2015 Brenguļos (Zaļā pēda - S.Paegle) 

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

07.11.  Jāņa Daliņa piemiņas skrējiens Valmiera-Daliņi –Jaunbrenguļi-Brenguļi 

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

18.12.  Beverīnas novada „Sporta laureāts 2015” SC „Kaimiņi” Brenguļos 

19.12 . Ziemassvētku kausa izcīņa florbolā 

Basketbola nodarbības Brenguļu sākumskolas skolēniem (S. Bukšs) 

Nūjošanas nodarbības (Zaļā pēda – S. Paegle) 

Galda spēļu vakari (BJD – L. Vilka) 

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

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

 

Beverīnas novada teritorijā notika: 

 Sacensības autokrosā Brenguļu trasē  (vairākos posmos) 

Orientēšanās sacensības Valmieras “Magnēts” (7 kārtas) 

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

Kalnu velosipēdu MTB maratons Baiļos  

Veloorientēšanās 

 

Mūrmuižas Tautas universitāte 

 

2015. gads Mūrmuižas Tautas universitātē iesākās kā 27. mācību gada (2014/2015)                             

otrais pusgads un 28. mācību gada (2015/2016) pirmais pusgads. Mācību gadi tiek skaitīti pēc 

Mūrmuižas Tautas universitātes atjaunošanas 1988.gadā. 

2015.gada pirmā nodarbība bija attiecīgā mācību gada 4.nodarbība 10.janvārī, kas bija veltīta 

kinomākslai. Pie mums viesojās kinozinātniece Anita Uzulniece ar stāstījumu par režisoru Andreju 

Tarkovski, viņa filmu “Spogulis” un atziņu, ka kino radīšana ir morāla rīcība. Universitātes 

nodarbību apmeklēja 15 cilvēki.   

5. nodarbībā 7. februārī, tikāmies ar mūsu novadnieci filosofijas maģistri Līgu Merginu, kura runāja 

par dzīvesstāstu kā pašizpratni un pašaprakstu, par sūru darbu un omulībām klausījāmies Ēriku 

Hānbergu, bet meteņu izjūtas sniedza folkloras kopa “Stutes”. Piedalījās 27 cilvēki 

6. nodarbībā 7.martā mēs tikāmies ar režisoru un scenogrāfu Reini Suhanovu, bet ar dziesmām mūs 

iepriecināja Liepājas teātra aktieris Pēteris Lapiņš. Apmeklējums – 27 cilvēki. 

7.nodarbība 11.aprīlī noslēdza 27.mācību gadu ar psihoterapeites Ināras Vārpas sarunu par 

atkarībām, bet noslēgumā klausījāmies Ulda Punkstiņa dziedājumu. Apmeklētāju skaits 19 cilvēki. 
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28.mācību gads iesākās 3.oktobrī ar režisores, dramaturģes un starpdisciplināru mākslas projektu 

autores Kristas Burānes stāstījumu par savu darbību un dokumentālās filmas “Māra” vērtējumu.  

Piedalījās 11 klausītāji.  

28.mācību gada otrā nodarbība bija veltīta Latvijai. Pie mums viesojās vēsturnieks un Vidzemes 

augstskolas rektors Gatis Krūmiņš ar stāstījumu: “Mīti Latvijas 20.gs.vēsturē; vara un nauda 

20.gs.20.-30 gadu Latvijā”Turpinājumā Ēriks Loks – dziesmas un noskaņa. Piedalījās 12 klausītāji. 

Gada pēdējā nodarbība notika 5.. Tikāmies ar Andreja Paulāna Tautas lietišķās mākslas studijas 

vadītāju un Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles lektori Eviju Vasilevsku un kinozinātnieci 

Anitu Uzulnieci. Saruna par Latgales podniecību un Latgales dvēseli dokumentālajā kino. 

Apmeklētāju skaits 18.                                                                                                        

  2015.gadā septiņu Mūrmuižas Tautas Universitātes pasākumu norisei iztērēti 1558,88 EUR, kas 

galvenokārt sastāda lektoru pakalpojuma apmaksu.                               

  

  

Lietvedības darbs 

Lietvedības darbu Beverīnas novada pašvaldības administrācijā veic Beverīnas novada pašvaldības 

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

Veic novada administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti; 

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

uzdoto uzdevumu izpildes kontroli; 

Nodrošina novada domes, pastāvīgo komiteju un novada domes izveidoto komisiju 

darba tehnisko un organizatorisko apkalpošanu; 

Veic ar personāla uzskaiti un vadību saistītos uzdevumus;  

Nodrošina personu deklarēšanas funkcijas izpildi visos novada pagastos; 

Nodrošina kases funkcijas pieejamību Kauguru un Trikātas pagastos; 

Veic pašvaldības mikroautobusu dispečera funkcijas visos pagastos; 

Organizē iedzīvotāju un dažādu viesu pieņemšanu pašvaldībā; 

Sadarbībā ar pagastu saimniecības daļām organizē ar komunālo pakalpojumu līgumu 

sagatavošanas, uzskaites un izpildes kontroles saistīto uzdevumu izpildi; 

Veic līgumu reģistrēšanu.  

Beverīnas novada pašvaldības administrācijā dokumentu apritē tiek izmantota elektronisko 

dokumentu aprites sistēma EDUS.  

2015.gadā Beverīnas novada pašvaldības administrācijā saņemti un reģistrēti 357 fizisko 

personu iesniegumi un 956 juridisko personu iesniegumi un dokumenti. Ar drošu elektronisko 

parakstu saņemti 631 dokuments. Izsniegtas 213 izziņas. Fiziskām personām nosūtītas 380 

vēstules, 459 vēstules nosūtītas juridiskām personām. Ar drošu elektronisko parakstu nosūtīti 

159 dokumenti. 

2015.gadā Beverīnas novada pašvaldībā dzīvesvieta reģistrēta 78 personām.  

Reģistrēti noslēgtie līgumi: 1 – par būvniecību, 99 – uzņēmuma un autorlīgumi, 135 – 

saimnieciskie līgumi, 42 - līgumi par savstarpējiem norēķiniem, 12 – iepirkuma līgumi, 23 –

sadarbības līgumi. 
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Brenguļu bibliotēka 

Attēls Nr. 2.3.1. 

 

Pārskats par darbu  2015.gadā 

Bibliotēkas darbības vispārējs raksturojums. 

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

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

lasītājiem. 

Bibliotēkas darbības teritoriālais, institucionālais un nozares konteksts: 

 Brenguļu pagasts atrodas Latvijas ziemeļaustrumu daļā, Tālavas zemienes Trikātas 

pacēlumā un Gaujas kreisajā krastā. Cauri pagastam tek Gaujas kreisā krasta pieteka Abuls, pagasta 

DR robežu iezīmē Viltums (Ķeņģupīte), ZA robežu – Dedums (Rušupīte), bet D daļā tek Gaujas 

pieteka Miegupe. 61% no pagasta teritorijas aizņem meži. Gaujas smiltājos dominējošais mežaudžu 

veids – priežu meži.  

Pagasts, kopā ar Kauguru un Trikātas pagastu veido Beverīnas novadu. Pagasts robežojas ar 

Kauguru, Valmieras, Trikātas, Blomes un Mārsnēnu pagastu. Brenguļu pagasta centrs Brenguļi 

atrodas 5 km no Valmieras un 119 km no Rīgas. Teritoriju šķērso republikas nozīmes dzelzceļš 

Rīga- Lugaži, 1. kategorijas autoceļš Valmiera - Smiltene un 2. kategorijas autoceļi Cempi-

Brenguļi-Trikāta-Vijciems un Valmiera-Brenguļi-Bikseja. 

Brenguļu pagasta teritorija aizņem 9950 ha lielu platību, no tiem 3865 ha ir lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme, bet 4997 ha - meža zeme.  

Pagastā ir deklarēti 905 (25.01.2016.) iedzīvotāji. Pagasta teritorija ir īpatnēja ar to, ka visas tajā 

atrodošās mājas (pārsvarā lauku viensētas) izvietotas izklaidus, tādējādi noteikt ciemu robežas ir 

problemātiski. Pagastā ir divi lielāki apdzīvojuma centri: Brenguļi  un Cempi, kā arī 8 dārzkopības 

sabiedrības ar vasarnīcu ciemiem. Apdzīvojuma centru robežas ir teritoriālas nevis administratīvas.  

           Brenguļu pagasta bibliotēka dibināta 1914.gadā un to dibinājusi Brenguļu bibliotēkas 

biedrība. Kopš 2009.gada 24.janvāra bibliotēka atrodas jaunajā Informācijas, izglītības, sporta un 

sociālās aprūpes dienas centrā “KaimiņiI” .Otra pagasta bibliotēka  2008.gadā mainīja savu statusu 

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

ciematā. 

Bibliotēkas mērķis – klientorientēta demokrātiska bibliotēka, kas nodrošina brīvu plašas 

informācijas pieejamību, sekmē mūžizglītības iespējas un kultūras mantojuma apzināšanu un 

popularizēšanu. 
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Bibliotēkas misija - ir izglītotas un kulturālas sabiedrības veidošana. Saglabāt vietējās nozīmes 

kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm. 

Galvenās funkcijas: 

 Veidot bibliotēkas krājumu, papildināt, saglabāt un uzturēt to; 

 Organizēt pasākumus un izstādes; 

 Veicināt bērnu un jauniešu interesi par grāmatu, izkopt viņu iemaņas 

informācijas tehnoloģiju un līdzekļu lietošanā; 

 nodrošina visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu informācijas 

saņemšanu, sabiedrības vajadzībām atbilstošus bibliotekāros, bibliogrāfiskos 

pakalpojumus.  

 sniegt savlaicīgu informāciju par notiekošajām un plānotajām aktivitātēm 

bibliotēkā, pagastā un novadā 

Bibliotēkas mērķauditorija ir: 

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

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

no citām bibliotēkām. 

2010.g.16.septembrī saņemta akreditācijas apliecība, ka bibliotēkai piešķirts- 

vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika. 

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

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

krājumu, lai varētu sniegt mūsdienīgus informācijas pakalpojumus un veicinātu sabiedrības 

mūžizglītību. 

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

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

jauna un ir patstāvīga. 

Krājuma komplektēšanas pamatā ir pašvaldības piešķirtie naudas līdzekļi un finansējums – 2655 

EUR apjomā, kas nodrošina periodikas un grāmatu iegādi. Šajā gadā tika iegādātas 227 grāmatas 

par 1800 EUR, pasūtīti preses izdevumi par 855 EUR (38 nosaukumi) 2 preses izdevumi dāvināti 

no vietējiem uzņēmējiem. 

2015.gadā bibliotēkas apmeklētājiem bija iespēja lasīt dažādus preses izdevumus: Ieva, Ievas māja, 

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

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

Mans mazais, Ievas dārzs, Praktiskais latvietis, Ir, Ievas stāsti, Avene, Liesma. 

Krājuma apgrozība pēdējo 2 gadu laikā 

Krājums 2014 2015 

izslēgts ienācis kopā izslēgts ienācis kopā 

Grāmatas  220 9527 168 227 9586 

Seriālizdevumi 500 597 699 699 595 595 

Audiovizuālie 

Dokumenti 

   

7 

 

 

 

1 

 

8 

Elektroniskie 

dokumenti 
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7 7 

Brošūras   152   152 

Bērnu grāmatas  41 172  32 204 

Kopā  817 10392 867 823 10348 

 

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

Rādītāju analīze 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kopējā 

dinamika 

+/- 

Lasītāju 

skaits 

210 200 210 230 230 258 +28 

Apmeklējums 7411 5473 6331 6300 6434 6500 +66 

Izsniegums 5911 5911 6759 6700 5952 7357 +1405 

 

 

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

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

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

senioriem. Tāpēc bibliotēkas uzdevums ir veicināt pakalpojumu attīstību atbilstoši katra lietotāja 

vajadzībām un vēlmēm. Reģistrēto lasītāju skaits - 258, apmeklējums- 6500, kas ir palielinājies 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kā  arī ir palielinājies grāmatu un žurnālu izsniegumu skaits. 

Apkalpošanas pamatdarbība tiek plānota un realizēta: 
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 grāmatas un citi bibliotēkas materiāli nodrošināti atbilstoši lietotāju interesēm, informācijai 

un attīstīšanai; 

 bibliotēka nodrošina materiālus un informāciju, kas sniedz plašāku skatījumu par 

vēsturiskām liecībām, mūsdienu aktualitātēm un ieskatu nākotnes attīstībā;  

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

uzņēmējiem, strādājošiem, bezdarbniekiem, mājsaimniecēm, pensionāriem u.c. 

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

vietējās tradīcijas. 

Bibliotēkas uzziņu un informācijas darbs. 

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

tulkojošās, biogrāfiskās vārdnīcas, statistikas informācijas. 

2015.gadā kopumā izsniegtas 170 uzziņas, no kurām visvairāk tika  sniegta informācija par darbu ar 

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

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

Lasītāji izmanto dažādas datu bāzes, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju . 

 

Bibliotēkas pieejamība un lietošanas aprīkojums personām ar īpašām vajadzībām. 

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

Bibliotēkai nav īpašs aprīkojums. 

Iekšzemes un starptautiskā SBA pakalpojumu piedāvājums. 

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

bibliotēkas krājumā neesošus lietotājiem nepieciešamos iespieddarbus. Ikvienam bibliotēkas 

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

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

resursus. 

2015.gadā SBA kārtā saņemtas un izsniegtas kopā 50 grāmatas. 

Pasākumi bibliotēkas pakalpojumu un informācijas resursu pieejamības uzlabošanai 

Bibliotēkas darba laiks ir saplānots tā, lai varētu apkalpot iedzīvotājus Brenguļos un Cempos un 

viņiem tas būtu ērti un izdevīgi- Pirmdien- bibliotekārais darbs no 9.00-18.00, Otrdien-9.00-12.00 

Cempos, no13.00-17.00 Brenguļos, Trešdien – 9.00-18.00 Brenguļos, Ceturtdien- 9.00-13.00 

Brenguļos, no 14.00-17.00 Cempos, Piektdien- 9.00-17.00 Brenguļos, pusdienas pārtraukums 

no12.00-12.30 

 

Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Bērniem tiek komplektētas viņu vecumam atbilstošas grāmatas. Bibliotēku ikdienas darbs pakārtots 

tā,lai bērns no mazotnes gribētu nākt uz bibliotēku, iemīlētu grāmatu, spēlētu spēles un ilgāku laiku 

uzturēties bibliotēkā. 

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem no kopējā lasītāju skaita 2015.gadā bija 56 lasītāji, vēl ir paši 

mazākie lasītāji, kuriem vēl nav sava lasītāju karte. 

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

bibliotēkas prioritātēm. 

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

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

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

bibliotēku.  

2015.gadā sākumskolas bērni reizi nedēļā nāca uz datorapmācību “Mans draugs Dators”. Kopā 

mācījāmies un atpūtāmies datorā.  

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

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

interesējošo literatūru vai sporto sporta zālē. 
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Bērni raksta patstāvīgos darbus, referātus, gatavo prezentācijas, lielāko daļu informācijas meklējot 

bibliotēkā. Tiek izmantojot gan elektroniskos, gan tradicionālos informācijas resursus. Liels prieks, 

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

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

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

 Pagājušajā gadā LTV organizētajā projektā “Bērni lasa”, piedalījās arī mūsu pirmās klases skolēni, 

no visiem tika izvēlēts viens labākais lasītājs.  

Lāčplēša dienas ietvaros – Lukturīšu izgatavošana, piespraužu gatavošana no pērlītēm un Brenguļu 

tilta izgaismošana ar svecītēm un lāpām. Pasākums ir labi  apmeklēts. Kurinām ugunskuru dzeram 

tēju. Arī šis pasākums veidojas kā tradīcija, nu jau ceturto gadu. Prieks, ka pasākumi ar katru gadu 

paliek apmeklētājiem kuplāki. Pagasta ļaudis šos pasākumus uztver jau kā tradīciju.  

Bibliotēkai ir laba sadarbība ar, STK „Zaļā pēda”. Apmaināmies idejām un padomiem. Viens otram 

palīdzam pasākumu organizēšana un ikdienas darbā. 

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

grāmatas un radoši darboties.  

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums 

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

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

mājas lapā www.beverinasnovads.lv vai izlikta ziņojuma stendos. Lielākie notikumi tiek atspoguļoti 

blakus esošo novadu mājas lapās. 

Bibliotēkai ir savs twitter konts. 

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

multifunkcionālā iekārta. 

Novadpētniecības darbs 

 Turpinu sava pagasta, bibliotēkas vēstures izpēti un materiāla vākšanu, tas prasa lielu laika 

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

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

materiālu papildināšanai. Tiek vākts materiāls par pagastu bibliotēkām un pagasta cilvēkiem. 

Projektizstrāde 

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

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

bibliotēkās. Nolēmu nākamā gadā sadarboties ar novada bibliotēkām. 

Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums 

Apmeklētāju konsultēšana un apmācība tradicionālo un elektronisko informācijas resursu 

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

Pagājušā gadā sadarbojoties ar lauku atbalsta dienestu kopā organizējām novada zemniekiem par 

elektronisko datu ievadīšanu Lauku atbalsta dienesta mājas lapā. 

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

partneri ir visas novadu bibliotēkas. 

Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 

http://www.brengulubiblioteka.wordpress.com/
http://www.beverinasnovads.lv/
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Bibliotēka atrodas Informācijas, izglītības, sporta un sociālās aprūpes dienas centrā „Kaimiņi” 

1.stāvā. Bibliotēkas materiāli tehniskā bāze laba. 

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

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

Bibliotēkas personāls 

 Bibliotēkā strādā viens darbinieks uz pilnu slodzi. 

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

mums uzlabot savu darbu, mudina uz tālākizglītību. 

Finansiālais nodrošinājums 

      2015.gadā bibliotēkas budžets bija 25712EUR.Grāmatu iegādei izlietoti 1800EUR, un 

periodiskie izdevumi – 855EUR.  

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

piešķir finansējumu. Ienākot jaunām informācijas tehnoloģijām pieaug izdevumi bibliotēkas 

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

transportu. 

Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Kauguru 1.bibliotēka 

 
Beverīnas novada Kauguru pagasta bibliotēka ir Beverīnas novada domes pārraudzībā esoša 

struktūrvienība, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta LR Kultūras ministrijā un veic 

pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, 

sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās 

informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. 

Bibliotēku finansē Beverīnas pašvaldība budžeta ietvaros. Pārskata periodā bibliotēkas 

budžets 19969 EUR. Galvenie bibliotēkas uzdevumi ir veikti. 

Finansējums ir attīstību veicinošs un nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu.  

Bibliotēkas izdevumi 2015. gadā: 

 atalgojums 10210EUR 

 sociālās iemaksas 2459 EUR 

 krājuma komplektēšana 2891 EUR 

 preces un pakalpojumi 1951 EUR 

 informāciju tehnoloģiju pakalpojumi 298 EUR 

 kārtējie izdevumi 1600 EUR 

 kapitālie izdevumi 560 EUR 

 

Bibliotēkas pamatrādītāji. 

 2013. 2014. 2015. 

Lietotāji 176 175 168 

Apmeklējums 4927 4894 4853 

http://www.brengulubiblioteka.wordpress.com/
../../../AppData/Local/Temp/www.beverinasnovads.lv
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Izsniegums 5678 5718 5447 

SBA (izsniegts citām 

bibliotēkām/saņemts no citām 

bibliotēkām 

 

34/37 

 

36/28 

 

23/18 

Izstādes 10 9 5 

Tematiskie pasākumi 4 4 3 

 

Bibliotēkas krājuma rādītāji 

 2013. 2014. 2015. 

Dokumenti (fizisko vienību 

kopskaits) 

6061 5737 5965 

Jaunieguvumi 546 636 677 

No krājuma izslēgtie 870 408 1208 

Krājums pārskata perioda beigās 5737 5965 5434 

 

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

reģistrētiem lietotājiem.  

 2015. gadā bērnu literatūras klāsts papildināts par 53 jaunieguvumiem.  

Bērnu, Jauniešu žūrija ir viens no veiksmīgākajiem projektiem lasīšanas veicināšanai. Projektā 

piedalāmies no 2010. gada, notiek semināri, kur iepazīstamies ar žūrijas grāmatām, bērni izsaka 

savu vērtējumu, viedokli par izlasītajām grāmatām. Bērni lasa un daļa arī labprāt veic eksperta lomu 

grāmatu vērtēšanā.  

Tradicionāli bibliotēkā ir apskatāmas dažādas izstādes, gada sākumā Sarmītes Kanašnieces 

fotogrāfiju izstāde, pavasarī Kauguru skolas skolotājas Ilvas Sēnes zīmētie darbi, vasarā Baibas 

Grīnbergas floristu meistardarbnīcas gatavotas kolāžas un gada noslēgumā Silvijas Sermules 

dekupētie darbiņi. Gada sākuma  bibliotēkā 2x mēnesī darbojās rokdarbu radošā darbnīca, raksti un 

idejas tika meklētas pa grāmatu plauktiem.  

 

Mūrmuižas bibliotēka-informācijas centrs 

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

nozares struktūrvienība, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas 

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

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

pasākumus, nodrošina IT pakalpojumus.  

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

informācijas vidi, nodrošinot piekļuvi informācijas tehnoloģijām.  

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

kvalitatīvus informācijas pakalpojumus, sekmē iedzīvotāju mūžizglītību, saturīgu brīvā laika 

pavadīšanu, novada vēstures saglabāšanu, palīdz veidot zināšanu sabiedrību.  

Bibliotēku finansē Beverīnas novada pašvaldība budžeta ietvaros. 

2015.gadā Beverīnas novads Mūrmuižas bibliotēkas vajadzībām atvēlējis EUR 20859, no tā EUR 

1852 grāmatu iepirkumam, EUR 854 preses izdevumu pasūtīšanai, informācijas tehnoloģiju 

pakalpojumiem EUR 298, dažādām precēm un pakalpojumiem EUR 2434, algām EUR 9285 un 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas izmaksām EUR 2290. Dāvinājuma kārtībā iegūtas 

grāmatas pa EUR 185,34. Kopā jauniegūtas grāmatas pa EUR 2037,76. 2015.gadā Beverīnas 

novada pašvaldība ar projekta palīdzību ieguva jaunu datortehniku. Mūrmuižas BIC no šī projekta 

ieguva 4 datorus un 1 multifunkcionālo iekārtu, kā arī pašvaldība iegādājās jaunu datoru 

darbiniekam. Šīm vajadzībām tika iztērēti EUR 2615. Bibliotēkā iespēju robežās tiek atjaunots 

grāmatu krājums, vecās, kurām ir klasikas vērtība, tiek nomainītas pret jaunākiem izdevumiem, tiek 
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iegādātas jaunas grāmatas un norakstītas nolietotās un morāli novecojušās. 2015.gadā ir abonēti 32 

nosaukumu preses izdevumi 2016.gadam, ko lasītāji intensīvi izmanto.  

Galvenie bibliotēkas apmeklējuma rādītāji 2015.gadā: lasītāju skaits, apmeklējums, 

izsniegums 

 
2015 

Lietotāju skaits 254 

No tiem līdz 18 g.v. 59 

Izsniegums 4215 

Apmeklējumu skaits 3530 

No tiem līdz 18 g.v. 1170 

Ir vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās, bet bibliotēkas lietotāju skaits krītas tikai nedaudz. 

Piecu gadu periodā salīdzinot ar 2011.gadu, 2015.gadā tas ir 87%, bet bērni un jaunieši saglabā 

97%  lielu lietotāju kopskaitu.  Fiziskais apmeklējums gan ir samazinājies uz 69% kopumā, bet 

bērniem un jauniešiem tas sasniedz vien 62% no 2011.gada rādītājiem. Tas varētu būt skaidrojams 

ar to, ka blakus bibliotēkai esošais Jauniešu centrs ir šobrīd apstādinājis savu darbību. Kad Jauniešu 

centrs darbojās, arī bibliotēkā iegriezās vairāk jauniešu, jo atradās blakus. Pēdējos gados daudz 

vairāk iedzīvotāju savos dzīvokļos ir pieslēguši interneta pakalpojumus, tādēļ vairs tik daudz 

cilvēkiem nav nepieciešams bibliotēkā veikt tās darbības, kas saistītas ar vajadzību pēc datora un 

interneta. Tagad vairāk iedzīvotāju bibliotēkā pēc interneta pakalpojumiem griežas tādos gadījumos, 

kad nepieciešama konsultācija – iesniedzot gada deklarāciju vai deklarējot dzīvesvietu utt. Bieži 

bibliotēkas pakalpojumus iedzīvotāji izmanto, lai reģistrētos avio lidojumiem, noskaidrotu 

informāciju par dažādiem rēķiniem un to apmaksu, izmantotu e-pakalpojumus. Grāmatu un preses 

izsniegums saglabājas tuvu 2011.gada līmenim – 90% un 80%. Neskatoties uz iedzīvotāju skaita 

samazināšanos, lietotāju skaits pat ir nedaudz pieaudzis salīdzinot ar pagājušo gadu no 230 uz 254 

lietotājiem. Arī kategorijā bērni un jaunieši lietotāju skits ir pieaudzis no 50 uz 59 lietotājiem.  

 

Informāciju sagatavoja: 

Mūrmuižas bibliotēkas - informācijas centra vadītāja Gundega Lapiņa 

 

Trikātas bibliotēka 

 

BIBLIOTĒKAS DARBĪBAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

Trikātas pagasta bibliotēka ir Beverīnas novada kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic 

iespieddarbu un elektronisko izdevumu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina 

tajās esošās informācijas publiski pieejamību un izmantošanu. Bibliotēkas misija sniegt universālus 

informācijas pakalpojumus, veicināt uz zināšanām balstītu sabiedrības attīstību un plašu 

informācijas pieejamību, ieviest jaunas informācijas tehnoloģijas, turpināt lietotāju apmācību un 

iedzīvotāju bezmaksas bibliotekāro un informatīvo apkalpošanu, sniegt vietējās sabiedrības 

vajadzībām atbilstošus, kvalitatīvus informācijas pakalpojumu – gan mūžizglītībā, gan saturīga 

brīvā laika pavadīšanai.  

 

KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAS UN ORGANIZĀCIJAS POLITIKA 

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

un izglītības līmenim atbilstošu, dažādu veidu, nozaru un valodu dokumentu krājumu, lai varētu 

sniegt mūsdienīgus informācijas pakalpojumus. Krājuma komplektēšanas pamatā ir pašvaldības 
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piešķirtie naudas līdzekļi – 2776 EUR, kas nodrošina periodikas un grāmatu iegādi. Grāmatu 

iegādei 1921 EUR, periodikai 855 EUR. Bibliotēkas krājums uz 01.01.2015. 5674 grāmatas, 8 

audiovizuālie dok., 7 elektroniskie dokumenti un 3 nošizdevumi. Darbs pie krājuma notiek regulāri. 

Komplektējot grāmatu fondu vērā tiek ņemtas lasītāju vēlmes.  

2014. gadā no 12. oktobra līdz 19. oktobrim bibliotēkā tika veikta bibliotēkas krājuma 

inventarizācija. Grāmatu fonds tagad ir pilnībā sakārtots un viss ievadīts BIS “Alise”. 

 

  

PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA 

Lasītāju skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nedaudz palielinājies. Izsniegums arī nedaudz 

palielinājies, bet samazinājies apmeklējums. Ļoti daudz cilvēki nāk uz bibliotēku tieši tikai lai 

izlasītu jaunās avīzes un jaunos žurnālus. Ļoti daudz žurnālus ņem uz mājām.  Bibliotēkā 2015.g. 

lasītājiem bija pieejamas 2 nosaukuma avīzes un 27 nosaukuma žurnāli. Cilvēku intereses ir 

visdažādākās. Interesējas par 

veselības jautājumiem, par 

dārzkopību un puķkopību, par 

rokdarbiem, citiem atkal 

interesantāk liekas izzināt 

pasaules vēsturi un pasaules zinātni. 

 

 

  

 

 

 

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

tulkojošās, biogrāfiskas vārdnīcas. Lietotāji iegriežas bibliotēkā ar visdažādākajiem jautājumiem. 

2015. gadā lasītājiem sniegtas 155 konsultācijas un uzziņas.  

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

ēkas ārpusē ir uzbrauktuve, kas paredzēta cilvēkiem ar kustību traucējumiem 

 

DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 

Bibliotēkas ikdienā ļoti liela loma ir tieši darbs ar bērniem. Bērniem  tiek komplektētas viņu 

vecumam atbilstošas grāmatas 

 

Skolas vecuma bērniem tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar jaunām informācijas tehnoloģijām, brīvi 

darboties ar tām, iepazīties ar to jauninājumiem. 

 2015. g. 27.martā bērni un jaunieši tematiskā pēcpusdienā apguva iemaņas par to kas Ir BIS Alise 

mobilā versija 

Kaut gan sākumā likās, ka interese par šo informatīvo pēcpusdienu būs ļoti niecīga, pasākums 

izvērtās tomēr diezgan interesants. Galvenā auditorija, uz ko bija vairāk mērķēts šis pasākums, bija 

bērni un jaunieši. Pārsvarā mobilā versija tika apgūta uz mobilajiem telefoniem, jo uz visiem 

 2012. 2013. 2014. 2015. 

Lasītāji 326 333 340 347 

Apmeklējums 7803 6386 6051 5048 

Izsniegums 6351 6437 6902 7097 

 2014. 2015. 

Izsniegums 6902 7097 

Grāmatas 1675 1467 

Periodika: 5225 5630 

Žurnāli 3502 3749 

Avīzes 1723 1881 

Audiov. 2 0 
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apmeklētājiem diemžēl bija tikai viens planšetdators. Bija arī bērni, kas ar lielu interesi gribēja 

izmēģināt šo mobilo versiju tieši uz planšetdatora, un viņiem tika dota arī šāda iespēja. Diemžēl bija 

arī (daži!!) tādi apmeklētāji, kas par to visu tikai sēdēja un vīpsnāja!. Iegūtās prasmes un zināšanas 

cenšos bērniem papildināt un nostiprināt. Kad bērni atnāk uz bibliotēku pēcpusdienā, tad vienmēr 

pavaicāju, vai vēl atceras par BIS Alise mobilo versiju.  

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NODROŠINĀJUMS 

Tīmekļa vietnes kur tiek ievietota informācija par bibliotēku ir – www.beverinasnovads.lv, 

www.kulturaskarte.lv, www.biblioteka.valmiera.lv. 

Bibliotēkas krājums atspoguļots Valmieras integrētās bibliotēkas elektroniskajā kopkatalogā. 

Elektroniskasi katalogs tiek ļoti bieži izmantots, lai precizētu vajadzīgā izdevuma atrašanās vietu 

novadu bibliotēku krājumos, lai tos varētu piedāvāt lasītājiem, tiek izmantots arī tāds pakalpojums 

kā grāmatu elektroniskā pagarināšana.   

2015.g. lietotājiem bija bezmaksas pieeja datubāzēm Letonika/ www.letonika.lv un Lursoft 

Laikrakstu bibliotēka/ www.news.lv 

Bibliotēkai ir savs Twitter konts: @trikatasbibl 

NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS 

Visi bibliotēkā apkopotie novadpētniecības materiāli ir pieejami ikvienam interesentam. 

Tiek papildinātas tematiskās mapes. Bibliotēkā tiek apkopoti un uzglabāti laikraksta liesma 

pielikumi „Beverīna”. 

Bibliotēkas apmeklētāji tiek informēti par to, ka ļoti plašs novadpētniecības materiāls par Trikātu 

pieejam mājas lapā www.trikatasvesture.lv 

 

PROJEKTIZSTRĀDE 

Ceturto gadu pēc kārtas bibliotēka piedalās KKF rīkotajā lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu 

žūrija”. Programmas ietvaros saņēmām 7 grāmatas par 42.85 EUR. 

Iesniedzām projektu Rietumu bankas labdarības fonda rīkotajā konkursā „Sprīdis labākai dzīve 

2015”, lai gūtu finansējumu  jauniešu stūrītim, taču diemžēl projekts neguva atbalstu.  

Piedalījāmies konkursā Latvijas publiskajām un skolu bibliotēkām „BIS Alise e-katalogs Tavā 

kabatā”. 

METODISKĀ UN KONSULTATĪVĀ DARBA UN SADARBĪBAS RAKSTUROJUMS 
Ikdienā nākas sniegt palīdzību par visdažādākajiem jautājumiem – kā sameklēt informāciju 

internetā, Internetbankas lietošana, dokumentu skenēšana, dokumentu pievienošana e-pastam, CV 

rakstīšana u.c.  Apmeklētāju konsultēšana un apmācība tradicionālo un elektronisko informācijas 

resursu izmantošanā notiek gan ikdienas darba procesā, gan bezmaksas individuālu apmācību veidā. 

Metodisko un konsultatīvo palīdzību vienmēr saņemu no Valmieras integrētas bibliotēkas 

atsaucīgajiem darbiniekiem. 

 

BIBLIOTĒKAS MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS 

Bibliotēka atrodas vienā ēkā ar Trikātas pagasta pārvaldi. Iedzīvotāji apmeklējot pagasta pārvaldi, 

var apmeklēt pagasta bibliotēku.  

Materiāli tehniskā bāze laba. Telpu tehniskais stāvoklis labs.  

Bibliotēka ir aprīkota ar visām nepieciešamajām tehniskajām ierīcēm – datoriem, kopētājiem, 

printeriem, skeneri.  

BIBLIOTĒKAS PERSONĀLS 

Bibliotēkā viens darbinieks – bibliotēkas vadītāja.  Bibliotēkas vadītāja organizē, plāno un vada 

bibliotēkas darbu; komplektē bibliotēkas krājumu; piedalās iespieddarbu fondu pābaudē un 

inventarizācijā; saņem un noraksta iespieddarbus un citus dokumentus; no citām bibliotēkā pieprasa 

fondā neesošus iespieddarbus un nepieciešamo informāciju, strādā ar IIS Alise; iesniedz 

informāciju sabiedrisko attiecību speciālistei par notikumiem  bibliotēkā ievietošanai novada mājas 

http://www.beverinasnovads.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/
http://www.biblioteka.valmiera.lv/
http://www.letonika.lv/
http://www.news.lv/
http://www.trikatasvesture.lv/
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lapā un novada pagasta avīzītē, kārto novadpētniecības dokumentus, organizē bibliotēkas 

popularizējošus pasākumus.  

Bibliotēkas vadītāja apmeklējusi visus Valmieras integrētās bibliotēkas rīkotos seminārus un 

pieredzes apmaiņas braucienus. 

Beverīnas novada darbinieku sapulcēs noklausītas interesantas lekcijas – “Attieksme pret sevi – 

attieksme pret pasauli” (Jaunākās ģērbšanās stila aktualitātes, lekt. stiliste Evita Strādere) un 

“Ētiski, neētiski?... Tad kā?” (Ētikas jautājumu risināšana darba vidē, lekt. Maira Leščevica) 

Virtuāli piedalījos vebināru ciklā ko organizēja KIS no 11.nov. lidz 9.dec.2015.g. 

FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 

Finansējums krājuma komplektēšanai  2776 EUR, grāmatām 1921 EUR, periodikai 855EUR. 

Bibliotēkas finansējums atbilst nepieciešamajiem normatīviem un nodrošina bibliotēkas funkciju 

veikšanu.  

 

Beverīnas novada pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs 
 

2015. gada novembrī darbu uzsāka Beverīnas novada  pašvaldības vienotais klientu 

apkalpošanas centrs, nodrošinot klientiem vienkopus gan pašvaldības pakalpojumus, kā līdz šim, 

gan noteiktus valsts pakalpojumus.  

Klientu apkalpošanas centrā var pieteikt noteiktus Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts 

sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus un  saņemt informāciju par Nodarbinātības valsts 

aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, 

Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts zemes dienesta e-

pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā, kā arī informāciju par valsts iestāžu tuvāko 

reģionālo struktūrvienību, tās darba laikiem un pieteikšanās kārtību. Savukārt Lauku atbalsta 

dienests sadarbību ar klientu apkalpošanas centru uzsāks 2016. gadā. 

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbu koordinē Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrija. 

Izvērtējot iestāžu un pašvaldību sadarbības pieredzi, klientu apkalpošanas centros pieejamo 

valsts pakalpojumu klāstu plānots papildināt. 

 

Saimniecības daļas 

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

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

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

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

palīgstrādnieks, kapu uzraugs un kurinātāji.  

Saimniecības daļas organizē pašvaldības komunālo pakalpojumu nodrošināšanu (ūdensapgādi; 

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

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

kanalizācijas ietaišu ekspluatāciju atbilstoši iekārtu tehniskām un darba drošības prasībām. 

Nodrošina pašvaldībai piederošo  ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes 

inženierkomunikāciju uzturēšanu. 

Saimniecības daļām noteikti arī uzdevumi saistībā ar novada administratīvās teritorijas 

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

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

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

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

soliņu remonts, un citi teritorijas labiekārtošanas darbi. 

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

pašvaldības administratīvo ēku apsaimniekošana; pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu namu  
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apsaimniekošana; pašvaldībai piederošo savrupmāju un atsevišķu dzīvokļu apsaimniekošana; 

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

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

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

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

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

struktūrvienības kompetences ietvaros piedalās līgumprojektu sagatavošanā un kontrolē noslēgto 

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

veic sagādes  funkciju izpildi pagasta teritorijā izvietotām pašvaldības iestādēm un 

struktūrvienībām.  

Brenguļu sākumskolas ēkai veikti jumta rekonstrukcijas darbi pagarinot jumta pārsedzi, 

izbūvējot spāres lai palielinātu jumta plaknes kritumu un veikta jumta siltināšana, no jauna tika 

izbūvēta zibensaizsardzība uz ēkas un zemes kontūra. Brenguļu sākumskolas 2.stāvā pie avārijas 

izejas durvīm tika uzstādītas jaunas kāpnes kas atbilst prasībām. Skolas 1.stāvā veikts kosmētiskais 

remonts tualetes telpās. Skolai katru gadu tiek sagatavota malka no pašvaldībai piederošiem meža 

īpašumiem. Apkures sezonā tiek nodarbināti četri kurinātāji, kuri strādā maiņās. Turpinam 

kartupeļu audzēšanu Brenguļu sākumskolas virtuvei, lai nodrošinātu skolu ar kartupeļiem visu 

mācību gadu. 

Cempos „Jaunceltnēs -2” pašvaldībai piederošam dzīvoklim kuram ir atsevišķa ieeja no ielas puses 

tika uzstādītas jumta teknes.  

Komunālā saimniecībā; Brenguļu pagasta, Cempos veikti esošā ielas apgaismojuma 

pagarināšana no „Jaunvāles pamatskolas – Krejotavai” no jauna uzstādot 7 apgaismojuma laternas. 

Veikta 3 koka ēku demontāža uz pašvadībai piekritīgā zemes īpašuma, pie īpašuma „Tīles” 

sazāģējot malkā un malku pievedot Brenguļu skolas katlumājai. 

 Tika veikti meža atjaunošana pašvaldībai piederošos meža īpašumos „Brenguļu skola”, 

„Rušas”, „Jaunvāles pamatskola” veicot koku stādīšanu izmantojot egles un priedes stādus no 

Strenču kokaudzētavas. 

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

ceļa posmam Brenguļu stacija – Saulītes tika veikta ceļa seguma virskārtas atjaunošana 250 m 

posmā uzvedot ceļa maisījuma granti. Uz autoceļa  Madaras – Silaines tika veikta ceļa seguma 

virskārtas atjaunošana 150 m garā posmā uzvedot ceļa maisījuma granti. 

Kauguru pagasta saimniecības nodaļas paveiktie darbi 2015 gadā. 

Kauguru saimniecības daļa komunālo pakalpojumu organizēšanā ir veikusi virkni plānoto darbu. 

Līču ciemā tika atremontēta dzeramā ūdens sūkņa māja. Mūrmuižas notekūdeņu attīrīšanu iekārtu 

darbībai tika iegādāti jauni notekūdeņu sūkņi. Mūrmuižas ūdens sūkņu mājā tika nomainīta  

dzeramā ūdens atdzelžošanas  iekārtas filtrējošais materiāls (mainīt 1 reizi piecos-sešos 

gados),uzstādīti divi ūdens skaitītāji urbumiem (Valmieras reģionāla vides pārvalde – VVD  

prasība). 

 Līču  ciema teritorijā tika veikta ceļa sakopšanas darbi nomainot caurteku, rokot grāvi, izzāģējot 

kokus un krūmus. Tika lāpītas bedrītes pašvaldībai piederošajos ceļos. 

Iepirkta kurināma šķelda Mūrmuižas ciemata katlumājai 2000b/m3. 

Veikts avārijas remonts siltumtrasei Mūrmuižas ciemata pie d.dz mājas “Līgotnes’’. 

Iegādāts jauns zāles pļāvējs Husgvarna Raideri 316T ,vieglās automašīnas piekabe. Pašvaldībai 

piederošajos īpašumos „Priedaine”, Vārpas 13, Mūri 2  , Virši 13 tika veikta 28 logu nomaiņa.  

Mūrmuižas centrā tika uzlabots un atjaunots elektriskais apgaismojums  ar Led prožektoriem  10. 

apgaismes stabos. Kauguru kapsētā un Mūrmuižas ciema teritorijā tika apzāģēti koku vainagi un 

izņemti sausie zari. Peku pilskalnā regulāri tika pļauts zālājs, kā arī tika sakoptas pašvaldībai 

piekritīgas mazdārziņu teritorijas.  

Kauguru saimniecības daļā sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu piespiedu darba veikšanai tika 

norīkoti 4. cilvēki, veicot sabiedriski lietderīgus darbus pašvaldībai piederošajos īpašumos un 
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teritorijā. Tāpat sadarbībā ar Valsts nodarbinātības aģentūru un pašvaldības sociālo dienestu, 

sabiedriski lietderīgos darbos tika nodarbināti 3. cilvēki. 

Trikātas saimnieciskās daļas veiktie un paveiktie darbi 2015. Gadā 

Tika veiktas Tirkātas centra saimniecības ēkas jumta konstrukcijas remonts un seguma nomaiņa. 

Beverīnas novada īpašumā esošās mājas “Dedumieši” jumta konstrukciju remonts un 

nostiprināšana, izveidojot “krēslu”, kā arī tika veikta jumta seguma nomaiņa. Daļēji veikta mājas 

pamatu nostiprināšana, betonēšana, sienu siltināšana un dekoratīvā apdare. Tāpat Dedumiešu mājas 

3. dzīvoklim  veikta apkures krāsns kapitālais remonts un virtuves plīts remonts. Nomainītas 

ārdurvis. Tika veiktas novada esošo cirsmu apmežošana un kopšana, klientu centra labiekārtošana. 

2.2.2.  Beverīnas novada iestāžu darbības rezultāti 2015.gadā 

PII “PASACIŅA” 

2015.gadā apstiprinātais kopējais iestādes finansējums EUR 284733.00 No valsts budžeta 

piešķirtā mērķdotācija 5-6 gadīgo bērnu obligātās pamācības realizēšanai EUR 10260.00. Vecāku 

iemaksas par bērnu ēdināšanu – EUR 15713.00 

      2015.gada 1.janvārī PII ”Pasaciņa” reģistrēti  73 izglītojamie dažādu vecumu grupās, 

2014./2015.mācību gadam beidzoties (uz 31.05.2015.) reģistrēti 74 izglītojamie. 1.septembrī, 

sākoties jaunajam 2015./2016.mācību gadam, iestādē reģistrēti 70 izglītojamie, 25 no tiem 5-6 

bērnu obligātajā apmācībā. /dati no VIIS/ 

     Iestādē nodarbināti 25 darbinieki: 15 pedagogi un speciālisti, 10 tehniskie darbinieki.  

  

Padarītais saimnieciskais darbs:  

 Veikts higiēnas telpas remonts par EUR 9156.70 un tās labiekārtošana divgadīgo bērnu 

grupā. 

  
Pirms                                                        Pēc  

 

 Ieklāts bruģa segums iestādes galvenajos celiņos par EUR 3978.29    
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Darba procesā                                                 Pēc paveiktā 

 

Izremontēts kabinets arhīva uzglabāšanai par EUR 477.44 

Izausti un pašūti tautiskie brunči bērnu folkloras kopas “Pasaciņa” dalībniecēm par EUR 966.40  

              
Izgatavotas un uzstādītas žalūzijas četrgadīgo bērnu guļamtelpas logiem par EUR 221.70  

Iegādāti 16 gultas veļas komplekti par EUR 170.37 

Iegādāti 32 ergonomiski veidoti, dažādu augstumu bērnu krēsliņi par EUR 1387.24 

Iegādāti garderobes skapīši trīsgadīgo bērnu  grupai par EUR 270.90 

Iegādāta šujmašīna, mūzikas centrs par EUR 338.99 

Iegādāts kopētājs Canon par EUR 1179.60 

Iepirkts veļas žāvētājs Whirlpool par EUR 635.00 

 

Realizētie projekti 

ZAAO Vides projekts „Cilvēks vidē – savāktas 2,5 tonnas makulatūras  

„Zaļā josta” konkurss „Tīrai Latvijai” - savākti 115kg izlietotās baterijas 

Realizēts ceturtais nodarbību cikls izpratnes veidošanai bērniem par personīgo drošību 

„Džimba”   

„Bērni uz sniega!” - sportiskās aktivitātes Pasaules Sniega dienā 

“Tuk, tuk taisīsim strazdulēniem būri!” – 30 putnu mājokļu izgatavošana un izvietošana 

Mūrmuižas parkā. 
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“Pasaciņai” -30 – svētku koncerts, darbinieku ceļojums uz Stokholmu 

 

PII „Pasaciņa”  sadarbība ar novada iestādēm 

Ar Kauguru pamatskolu 

topošo pirmklasnieku un viņu vecāku iepazīšanās ekskursija; 

konsultācijas par VIIS sistēmu 

sešgadīgo audzēkņu izlaidums 

Ar Bibliotēkām Mūrmuižā un Kauguros 
grāmatu lasījumi 

tehnoloģiju pakalpojumu izmantošana 

Ar Kauguru kultūras namu 
“Mantojums” PEPT sarīkojums Tālās Gaujmalas bērnu un  jauniešu folkloras kopu saiets 

CD ierakts «Cālis šķiļas» 

fonogrammu sagatavošana plānotajiem pasākumiem 

pasākumu izgaismošana un apskaņošana 

Ar Trikātas kultūras namu 
Beverīnas novada «Cālis» 

Beverīnas novada Dziesmu un deju svētki 

Ar Sporta centru «Kaimiņi»  
Pasaules sniega diena 
 

PII „Pasaciņa” folkloras kopa: 

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

folkloras kopām 20.februārī Kauguru kultūras namā. 
Piedalījās bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojumā Līvānos (16.05.2015.) “Rīgā iešu es, 

māmiņa, velē baltas villainītes” XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku folkloras 

programmas modelēšanas pasākumā. 
Ir dalībniece XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos:  

8.jūlijā folkloras programmā «Riti raiti» Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā; 

           
10.jūlijā folkloras kopu koncertā «Rotaļu raksti» laukumā pie Brīvības pieminekļa. 

 
 

Brenguļu sākumskola 

 
2015.gadā Brenguļu sākumskolā mācījās 27 izglītojamie, pirmsskolas izglītības grupās - 

34 audzēkņi. Skolā strādā 6 pamatizglītības skolotāji,( no tiem viens strādā kā speciālais 
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pedagogs), logopēds, psihologs 3 interešu izglītības pedagogi, 2, pirmsskolas izglītības 

skolotāji un tehniskais personāls 7 darbinieku sastāvā. Skola atvērta no plkst.7.30-16.00 

1.-4.klašu skolēniem un no plkst.7.30 līdz 18.00 pirmsskolas grupu «Knīpas un knauķi» 

(2 - 4g.v) un «Kāpēcīši» (5-6g.v.) audzēkņiem. 

Skolā tiek realizētas: 

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

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

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 1101 5611 

-Pirmsskolas izglītības programma 0101 1111 

Interešu izglītībai piedāvā: 

Tautisko deju kolektīvs, skolotāja L.Ozoliņa 

5/6g.v.bērni 

1. - 4.klase 

Ansamblis, muzicēšana ar ritma instrumentiem, skolotāja Liesma Lore 

1.-4.klase 

PII grupas 

Basketbola skola, treneris Sandis Bukšs 

5/6g.v. bērnu grupa 

1. - 4.klase 

Sporta deju pulciņš, skolotājs Rihards Bergs 

1.-4.klase 

5/6 g.v. bērnu grupa 

 

 
 

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

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

deju skatē. 

Novada dziedošo bērnu konkursā “Cālis”, Brenguļu sākumskolas pirmsskolas grupas 

audzēkne Samanta Gulbe ieguva novada Cāļa titulu.  

Trenera Sanda Bukša vadībā sākumskolas basketbola komanda piedalījusies „Kāruma” 

kausa izcīņā basketbolā” Madonā un Gulbenē.  Labākais sasniegums – 4spēļu sīvās cīņās 2 uzvaras, 

par ko arī informācija mājas lapā www.basket.lv 

Sākumskolas pedagogu kolektīvs piedalās sekojošos projektos: 

“Skolas piens” 

“Skolas auglis” 

http://www.basket.lv/
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Sākumskola iesaistījusies Veselību veicinošas skolu tīklā. 

Skolā izveidota veselību veicinošās skolas padome,  

Skolotāji piedalās Veselību veicinošo skolu tīkla apmācībās, semināros 

Skola saņem jaunāko informāciju un materiālus par veselīga dzīvesveida veicināšanu. 

Sākumskolas skolēni aktīvi piedalījušies Pasaules sirds dienā, 

-noklausījušies ilustratīvu lekciju par zobu kopšanu , 

-saņēmuši zobu higiēnista pakalpojumus, 

-piedalījušies olimpiskajā dienā, 

-piedalījušies Pasaules sniega dienā, 

Skolā tiek organizēta atvērto durvju diena, kurā aicinām vecākus būt ne tikai vērotājiem, 

bet arī stundu/nodarbību organizētājiem. 

Ar vecāku atbalstu skolēni mācījās darboties ar šujmašīnu, un izgatavojot mobilā tālruņa 

maciņus. Skolēni kopā ar vecākiem mācījušies gatavot putnu būrīšus. 

Otrajā mācību pusgadā tiek organizētas latviešu valodas, matemātikas, mūzikas nedēļas. 

Skolā svin latviskos saulgriežus-Miķeļus, Mārtiņus, Lieldienas. 

Lāčplēša dienā apciemojām Zemessardzes 22.kājnieku bataljonu Valmierā. 

Valsts svētkos skolēni mācījās gatavot latviskus svētku ēdienus, klāt un rotāt svētku 

galdu. 

Rudeņos kļuvis par tradīciju novākt kartupeļus skolas tīrumā, bet pavasaros sakopjam 

skolas apkārtni. Audzējam puķu un dārzeņu stādus skolas apzaļumošanai. 

Pateicoties vecāku atbalstam, esam apmeklējuši Valmieras policiju un iepazinušies ar 

policista profesiju. 

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

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

2015./16.mācību gadā apmeklējām Tērvetes dabas parku, Salaspils botānisko dārzu, 

Baldones observatoriju. 

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

Skolas telpas tiek izīrētas publiskiem un privātiem pasākumiem - 2014.gadā skolai noslēgti 23 telpu 

nomas līgumi. 

2016./2017. Mācību gadā 1.klasē pieteikušies 7 skolēni 

 

J. Endzelīna Kauguru pamatskola 
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Vīzija 
 

Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga 

 izglītības iestāde 

 
 

 

2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 

01.09.2014. skolā mācības uzsāk 113 skolēni, tiek 

realizētas trīs programmas: 

Pamatizglītības programma, kods 21011111, 

Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma, 

kods 21011811, 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem (kods 21015611) 

01.09.2015. skolā mācības uzsāk 116 skolēni, tiek 

realizētas trīs programmas: 

Pamatizglītības programma, kods 21011111, 

Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma, 

kods 21011811, 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem (kods 21015611) 

1. kl. – 14 t.sk.2 speciālajā programmā 1.kl. - 7 

2. kl. – 11 2.kl.-14 t.sk.3 speciālajā programmā 

3. kl. – 11 3.kl.-11 

4. kl. – 8, t.sk.7 skolēni pedagoģiskās korekcijas 

programmā 

4.kl.-12 

5. kl. – 12 t.sk.3 speciālajā programmā 5.kl.-10  

6.a,b kl. – 23 t.sk.2 speciālajā programmā, un 6 skolēni 

pedagoģiskās korekcijas programmā 

6.kl.-12, t.sk. 3 spec. programmā 

7. kl. - 17 t.sk.1 speciālajā programmā 7.a,bkl.- 23, t. sk. 2 spec. programmā un 7pedagoģiskās 

korekcijas klasē 

8. kl. – 9 8.kl.-16, t.sk.1 spec. programmā 

9. kl. – 8 9.kl.-11 

Interešu izglītība: 

2 valsts apmaksāti pulciņi, 

7 pašvaldības apmaksāti pulciņi 

Interešu izglītība: 
5 valsts apmaksāti pulciņi 

9 pašvaldības apmaksāti pulciņi 

Strādā 17 skolotāji un 11 tehniskie darbinieki Strādā 16 skolotāji un 11 tehniskie darbinieki  

  

Svarīgākie notikumi skolā no septembra līdz 

decembrim 2014. g.: 

 

 Kino diena 

 Sporta diena kopā ar vecākiem; 

 Tūrisma diena 

 Dzejas dienas. 

 Izstāde – „Kas mīt manā pagrabā?” 

 Karjeras nedēļa un labo darbu nedēļa 

 Patriotu nedēļa, valsts svētku koncerts 

 Rūķu darbnīca 

Svarīgākie notikumi skolā no 2015.g. janvāra līdz 

2015.g. augustam: 

 

 Ledus gladiatori; 

 Barikāžu atceres pasākums; 

Svarīgākie notikumi skolā no 2015.g. septembra līdz 

decembrim: 

o Kino diena. 

o Foto orientēšanās 

o Sporta diena kopā ar vecākiem; 

o Valodas labirints veltīts Raiņa 150. 

jubilejai; 

o Rudens saulgrieži krāsās; 

o Latvijas Bankas meistarklase „Eiro 

skrējiens: 

o Karjeras nedēļa un labo darbu nedēļa; 

o Radošā darbnīca „Izgaismo skolu!” 

o Patriotu nedēļa, valsts svētku koncerts 

o Tikšanās ar robežsargiem; 

o Rūķu darbnīca 
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 Draudzīgā aicinājuma diena 

 Valentīna dienas pasākums; 

 Baleta “Sniegbaltīte un septiņi rūķīši” 

apmeklējums LNO; 

 Konkurss “Mazā Zeltene” Rubenē 

 Konkurss „Stiprinieks un stipriniece” 

 Peldētapmācība 3.kl.; 

 Atvērto durvju diena „jaunajai” 1. 

klasei; 

 Karjeras diena 8.-9.kl.; 

 Projektu diena; 

 Mātes dienas pasākums 

 „Pēdējais” skolas zvans 

 Izlaidums 9.kl. 

 

 

o Skola aprīkota ar 120 garderobes skapīšiem! 

 

 

J. Endzelīna Kauguru pamatskolas sasniegumi starpnovadu mācību priekšmetu 

olimpiādēs  2014./2015.m.g 

 

ERASMUS + projekts “Izglītojamo ar mācīšanās traucējumiem motivēšana mācību darbam un 

sagatavošana darba tirgum” skolotājas Vineta Novika, Dzintra Sijāte, Līga Gecko, Ilva Sēne, Aija 

Dubova, Kristīne Medne Portsmutā, Lielbritānijā. 

Jūrmalas viesnīcā “Semarah Hotel” Lielupē eTwinning ietvaros sadarbībā ar Latvijas Interneta 

asociācijas Net-Safe Latvia “Projektu metode mācoties drošību internetā” skolotājas Ilva Sēne, 

Dzintra Sijāte un skolnieces Līga Ozola un Kitija Jolanta Muižniece, projekta turpinājums 

Baltinavas vidusskolā. 

Raimonds Šīrants 2. vieta 8.klašu matemātikas olimpiādē,42. atklātajā valsts olimpiādē atzinība  

(sk. E.Puķīte) 

Lauris Ģirts Lācis 5.klašu matemātikas olimpiādē 3. vieta, 42. atklātajā valsts olimpiādē 

matemātikā 3. vieta (sk. E. Puķīte) 

Līga Ozola 6. klašu matemātikas olimpiādē atzinība, 42. atklātajā valsts olimpiādē matemātikā 2. 

vieta (sk. E.Puķīte) 

Kitija Jolanta Muižniece –7. klašu matemātikas olimpiādē 3. vieta (sk. E.Puķīte) 

Raimonds Šīrants 3. vieta 8. klašu ģeogrāfijas olimpiādē, piedalīšanās Vidzemes zonas olimpiādē 

Alūksnē (sk. I. Ločmele) 

Jēkabs Pikšēns 3. vieta 4. klašu matemātikas olimpiādē (sk. V. Bērziņa) 

Kitija Jolanta Muižniece 3. vieta 7. klašu latviešu valodas un literatūras olimpiādē (sk. A. Dubova) 

Justīne Anna Kalniņa 3. vieta angļu valodas olimpiādē (sk. V. Novika) 

Jēkabs Pikšēns 3. vieta 4. klašu latviešu valodas olimpiādē (sk. V. Bērziņa) 

Marta Ozola 3. vieta bioloģijas olimpiādē (sk. E. Šalte) 

Kitijai Jolantai Muižniecei atzinība Latvijas vēstures olimpiādē (sk. I. Ločmele) 

Elēna Krastiņa atzinība 2. klašu kombinētajā olimpiādē (sk. J.Šmite) 

Līva Vismane –Ābele atzinība latviešu valodas olimpiādē (sk. A. Dubova) 

Līga Ozola, Sindija Pārupe, Līva Vismane-Ābele atzinība sociālo zinību komandu olimpiādē (sk. 

Dz. Sijāte) 
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Marta Ozola, Antra Andrupe, Niks Simsons atzinība komandu kombinētajā olimpiādē “Pazīsti 

Latviju” (sk. I. Ločmele) 

Jēkabs Pikšēns 2. vieta konkursā “Konstruē un izmēģini” (sk. V. Bērziņa) 

Antra Andrupe II pakāpe skatuves runas konkursā (sk. I. Rambola) 

Santa Klapare III pakāpe skatuves runas konkursā (sk. A. Dubova) 

Rojs Šmits III pakāpe sakatuves runas konkursā (sk. V. Bērziņa) 

Līga Ozola, Lelde Dubrova publikācija Latviešu valodas aģentūras izdotajā grāmatā “Mani 

septiņjūdžu zābaki stāv kaktā putekļiem klāti” (sk. A. Dubova) 

Beverīnas novada 1.-4.klašu vokālajā konkursā “Lakstīgala” 2015. GRAND PRIX Vendijai 

Patrīcijai Knopkinai 

Skatītāju simpātiju balva duetam Vendijai Patrīcijai Knopkinai un Annijai Eglītei 

Literāro pasaku krājums Beverīnas novada izglītības iestāžu skolēnu radošie darbi veltīti Raiņa un 

Aspazijas 150.jubilejai. 

 

 

Trikātas pamatskola 
 

Attēls Nr. 2.3.7. 

 

 

Pašā mācību gada sākumā ziedi un laba novēlējumi bija 

dzirdami ne tikai Zinību dienā, bet arī Raiņa dzimšanas dienā 

11. septembrī un Tēvu dienas aktivitātēs pirmsskolas grupiņās 

(skolotājas S. Kanašniece, M. Ingeleviča, A. Pētersone).  

Par aktīvu darbību Ekoskolas programmā šogad saņēmām 

Ekoskolas titulu. Skolotāji čakli sāka strādāt jau augustā, kad 

norisinājās vasaras nometne “Dziļāk mežā”, kuras dalībniekiem 

bija iespēja apmeklēt gan Tērvetes dabas parku, gan Sedas purvu, iepazīstot dažādus augus, kokus 

un dzīvniekus (skolotājas I. Ābrama, I. Ciguze, S. Strautiņa).  

Nometnes laikā konstatējām, ka skolas teritorijā aug daudz mazpazīstami koku, tāpēc septembrī pie 

sevis aicinājām vides speciālistus I. Somu un A. Liepiņu, kuri noskaidroja skolas parkā augošo 

koku un krūmu sugas. Mežziņi S. Leite un A. Ziemulis iepazīstināja skolēnus ar mežziņu profesiju 

un K. Dubrovskis ar mednieku ikdienu.  

Ekoskolas dalībnieki piedalījušies vairākos vides konkursos – “Mans mazais pārgājiens”, “Laiks 

laukiem”, bet pavasarī nodarbojās ar puķu audzēšanu un projekta rakstīšanu.  

Skolā tradicionāli tika svinēti un organizēti dažādi pasākumi – spoku ballīte “Spoki sadarbojas”, 

Mārtiņdiena pirmskolas grupiņās, Lāčplēša diena, Ziemassvētki, Sniega diena, Lieldienas, 

Vecvecāku diena un Mātes diena. Īpaši atzīmējām Latvijas dzimšanas dienu, kuru organizēja 

biedrība “Iespēju durvis”, un Ziemassvētkos mūs iepriecināja rūķi – M. Lorenca, M. Krecere un K. 

Putniņš.  

Pavasarī ar skolas dzīvi iepazīstinājām topošos pirmklasniekus un viņu vecākus, piedāvājot 

atraktīvas mācību stundas (skolotāja I. Ciguze un S. Strautiņa). Vai zinājāt, ka pats skolēns var 

izgatavot pirkstiņkalkulatoru?  

Šajā mācību gadā skolā atbalstījām dažādas sportiskās aktivitātes: 4. klases skolēni apmeklēja 

peldbaseinu Valmierā, skolēni brauca uz sporta sacensībām, skrēja rudens un pavasara krosus gan 

skolā, gan Valmierā un Valkā, maratonu Valmierā, piedalījās stafetēs Brenguļos, Kārķos, kā arī 

pilnveidoja savu slidotprasmi, piedaloties „Gladiatoru” cīņās. Ātrākās mūsu skolas skrējējas ir D. 

Gartmane un M. Bērziņa, viņas pavasara krosā izcīnīja 1. vietu savā vecuma grupā (skolotāji M. 

Konstante, G. Purgalis).  

Sports mūsu skolēniem patīk, tāpēc pēc stundām viņiem ir iespēja piedalīties dažādos sporta veidos: 

regbijā, krosmintonā (spīdmintonā), jāšanas, jaunsardzes nodarbībās un Cēsu karatē klubā (vadītāji 
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K. Staņa, S. Paegle, M. Lorenca, R. Leitens, A. Nestro). Aiz muguras pirmās sacensības 

krosmintonā, kur R. Deduškevičs ieguva 2. vietu; karatē eksāmenā M. Žibojēdova un A. Veikšāne 

ieguva sarkano jostu; jaunsardzes dalībnieki 7. maijā varēja vērot sacensības Daiņa Turlais kausa 

izcīņā Trikātas pilskalnā un pie Abuls upes.  

Šogad 4., 5., 7. un 9. klases skolēni aktīvi izmantoja iespēju Valmieras CSDD nokārtot velosipēda 

vadītāja tiesības, lai būtu gudri un droši satiksmes dalībnieki.  

Iemīļota nodarbošanās skolēniem ir arī zīmēšana. Skaisti zīmējumi tika veidoti skolas 2016. gada 

kalendāram un piedaloties Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltītajā izstādē 

„Skaista mana tēvu sēta”. Aktīvākie zīmētāji ir pirmsskolas grupu audzēkņi (skolotājas M. 

Ingeleviča, I. Kristiņa-Everte, Z. Liepiņa, A. Pētersone, S. Kanašniece).  

19 skolēni savus talantus pārbaudīja dažādās Valmieras pilsētas un starpnovadu olimpiādēs – 

latviešu valodā, matemātikā, vizuālajā mākslā, informātikā, bioloģijā, mājturībā, angļu valodā, 

krievu valodā, kā arī kombinētajā olimpiāde 1. un 2. klasei. Olimpiāžu uzvarētāju vidū ir D. 

Gartmane (latviešu valodā un vizuālajā māksla), E. E. Pētersone (latviešu valodā), P. Fūrmane 

(vizuālajā māksla), M. M. Boškins (informātikā), kurus sagatavoja skolotājas M. Ģingule, A. 

Gartmane un I. Boškina. Aktīvākais olimpiāžu dalībnieks bija 6. klases skolnieks R. Kuplais, kurš 

pārstāvēja skolu 4 starpnovadu olimpiādēs.  

Savu pacietību zinātniski pētniecisko darbu izstrādāšanā un aizstāvēšanā pierādīja 6. klases 

skolniece P. Škirikova un 8. klases skolniece I. Ielīte, kuras saņēma godalgotas vietas Vidzemes 

reģionā. Meitenēm liels atbalsts bija skolotājas M. Ģingule, I. Boškina un M. Konstante.  

Olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu laureāti un viņu skolotāji 23. maijā tikās pieņemšanā pie 

Beverīnas novada pašvaldības priekšsēdētāja M. Zvirbuļa.  

Erudīciju un radošumu skolēni parādīja interesantos konkursos – Starptautiskajā diktātu dienā, 

“Teci, teci valodiņa”, “Konstruē un modelē”, “Jautrais karuselis”, “Mans atstarotājs”, “Beverīnas 

novada Cālis 2016”, “Lakstīgala”, konkursā par "Via Hanseatica" tūrisma objektiem, „Bērnu 

literatūras Maģija – 2015” u.c. Skolā tika organizēts tulkošanas konkurss “Valodas – cilvēku 

bagātība”. (skolotājas I. Ābrama, A. Pētersone, M. Ģingule, I. Ciguze, V. Lāce, R. Kreitūze, D. 

Lībiete-Dubrovska, Z. Jozepa, S. Kanašniece, I. Taurīte, S. Jenerte). 

Prieks, ka šajā mācību gadā mūsu skolas 56 skolēni ir piedalījušies dažādās olimpiādēs, konkursos 

un sporta aktivitātēs.  

Ziemas mēnešos skolotājs G. Purgalis kopā ar skolēniem būvēja koka automodeļu trasi un koka 

automodeļus, pulcējot lielu skolēnu skaitu no citu novadu skolām koka automodeļu sacensībās.  

Joprojām aktīvi notiek tautas deju nodarbības gan skolā, gan Kocēnu kultūras centrā, lai mūsu 

skolas skolēni būtu vieni no 500 dalībniekiem, kas izpildīs režisora Uģa Brikmaņa deju izrādes „No 

zobena saule lēca” stāstu Agra Daņiļeviča horeogrāfijā, kas notiks Neikenkalna dabas koncertzālē 

Dikļos 21. jūnijā (skolotāja E. Kaķīte-Brasa).  

No māla veidotie trauki, podiņi, medaļas u.c. bija aplūkojami Podniecības pulciņa izstādē 6. maijā 

Trikātas kultūras namā. Skolotājas L. Merginas vadībā veidotie un melni dedzinātie izstrādājumi 

priecēja ikvienu izstādes apmeklētāju.  

Mācību gada nogalē visi skolēni devās mācību ekskursijās: vecāko klašu skolēni apmeklēja ZOO 

dārzu un dzelzceļa muzeju Rīgā, bet jaunāko klašu skolēni devās uz Rakšiem.   

Līdz ar vasaras iestāšanos darbs skolā turpināsies, jo, piedaloties Beverīnas novada pašvaldības 

rīkotajā projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” tika iesniegti un atbalstīti 3 projekti skolas dzīves 

uzlabošanai: jaunu futbola vārtu uzstādīšana sporta laukumā; rotaļlietu iegāde pirmsskolas grupiņā 

un koku un krūmu nosaukumu izgatavošana un izvietošana skolas parkā un izzinošas spēles 

izveidošana.  

Trikātas pamatskola piedalījās Maxima organizētajā izglītības atbalsta programmā „Savai skolai”. 

Pateicoties aktīvajiem pircējiem, Trikātas pamatskola pret iesūtītajām 1177 uzlīmēm izvēlējās 

kinētiskās smiltis pirmsskolas grupiņām un lego komplektu pagarinātās grupas un sākumskolas 

skolēniem. Paldies visiem atbalstītājiem!  
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13. maijā pēdējais skolas zvans izskanēja sešiem 9. klases skolēniem: M. Braunam, L. Ciguzei, I. 

Čerņavskim, K. Krumholcam, L. Meirānei un M. Žibojēdovai. Kā finišs pirms vēl viena liela starta 

– eksāmeniem! Visi Trikātas pamatskolas skolēni, kopā ar klašu audzinātājiem, bija sarūpējuši 

ziedus un dāvanas 9. klases skolēniem un viņu audzinātājai I. Boškinai. Protams, neiztika arī bez 

interesantiem uzdevumiem un pārbaudījumiem.  

Mācību gadu noslēdzot, prieks par 8 labākajiem skolēniem, kuriem vidējā balle mācībās ir 8 balles 

un augstāka.  

 

2.2.3.  Beverīnas novada pašvaldības policija 
 

Beverīnas novada pašvaldības policija ir pašvaldības sabiedriskās kārtības uzturēšanas institūcija, 

kas savas kompetences ietvaros darbojas attiecīgajā administratīvajā teritorijā, ir pakļauta 

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

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

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

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

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

Beverīnas novada domes priekšsēdētājai.  

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

pašvaldības policijas priekšnieci nodrošina sabiedrisko kārtību pašvaldības rīkotajos sabiedriskajos 

pasākumos. 

Beverīnas novada pašvaldības policija regulāri informē iedzīvotājus par ikmēneša veikto darbību 

Beverīnas novada mājas lapā un informatīvajā izdevumā. 

Tika saņemti un reģistrēti 22 iesniegumi no Beverīnas novada iedzīvotājiem, kuri tika izskatīti un 

sniegtas atbildes. 

Tika sastādīti 7 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 3 tika nosūtīti administratīvajai 

komisijai lēmumu pieņemšanai, viens tika atcelts sakarā ar to, ka pārkāpējs nebija sasniedzis 

14gadu vecumu un trīs gadījumos sodu pieņēmu pati. Tika pieņemti lēmumi divos administratīvā 

pārkāpuma gadījumos, kuros administratīvā pārkāpuma protokolus sastādīja Valsts policija un 

nosūtīja lēmumu pieņemšanai pēc piekritības. 

Tika izsūtīti 52 paziņojumi par īpašuma nekoptību, kurā veidojas kūla, bet par šo pārkāpumu netika 

sastādīts neviens administratīvā pārkāpuma protokols. 

Tika nodrošināta sabiedriskā kārtība trijos Beverīnas novada pašvaldības rīkotajos pasākumos. 
 

2.2.4.  Beverīnas novada bāriņtiesa 

 

Beverīnas novada bāriņtiesa ir Beverīnas novada pašvaldības veidota aizbildnības un 

aizgādnības iestāde, kura darbojas 5 cilvēku sastāvā. 

Atbilstoši Bāriņtiesu likumam, bāriņtiesas galvenā un pamatfunkcija ir nodrošināt bērna 

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

bāriņtiesa aizstāv bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām 

personām. 2015.gadā pieņemti 8 lēmumi.  

2015.gadā bāriņtiesas pārraudzībā bija 5 aizbildnības lietas par aizbildnībā esošajiem 8 

bērniem,7 audžuģimenes, kurās ievietoti bija 25 bērni un 3 aizgādnības lietas.        

Bērna mantisko interešu aizsardzībā tika pārraudzītas 10 lietas. 

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

informē sociālo dienestu, informācija sociālajam dienestam turpmākajam darbam sniegta par 4 

ģimenēm, kurās ir 8 bērni. 

Bāriņtiesa nodrošinot sadarbību ar citām bāriņtiesām un institūcijām bērnu tiesību 

aizstāvībā, nosūtījusi 176 vēstules un izskatījusi 54 iesniegumus. 
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Sakarā ar to, ka Beverīnas novadā nav notāra, tad Bāriņtiesa Civillikumā paredzētajos 

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

izdara apliecinājumus un citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus. 2015.gadā ir veikti 183 

dažādi apliecinājumi. 

Izsniegtas vai pagarinātas 8 apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai bārenim vai bez 

vecāku gādības palikušam bērnam. 

2.2.5.  Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļa 

 

Demogrāfiskā situācija novadā ir uzlabojusies, tomēr dabiskais pieaugums joprojām  

saglabājies  negatīvs t.i.  mirstība par  6 gadījumiem pārsniedz dzimstību. Beverīnas novada 

Dzimtsarakstu nodaļā 2015.gadā reģistrēti 30 jaundzimušie- 13 meitenes un 17 zēni.  Joprojām 

saglabājas augsts  paternitātē reģistrēto bērnu skaits, tas ir, 17 reģistrētajos gadījumos jaundzimušie 

piedzimuši vecākiem, kuri nav reģistrējuši laulību. Laulībā dzimuši un reģistrēti 13 mazuļi. 

Apkopotā informācija liecina ,ka jaunākajai  māmiņai  22 gadi, drosmīgākajai  40 gadi. Jaunākajam 

tētim 24 gadi, vecākajam tētim 59 gadi.  Pērn pirmie bērni piedzimuši 12 māmiņām, otrie- 10 

māmiņām, trešie -4 māmiņām, ceturtie - 4 māmiņām. Populārākie  zēnu vārdi- Adrians- 2 gadījumi, 

Jānis- 2 gadījumi.  Populārākais meiteņu vārds Madara-2 gadījumi. Šogad vecāki izvēlējušies arī 

neparastākus vārdus- Gabriela,Karolīna, Madlēna, Braiens, Uvis, Artuss, Keita, Rauls.   Četros 

gadījumos vecāki bērniem ir izvēlējušies divus vārdus  Sāra Estere, Johans Oto, Patrīcija Lauma, 

Kaspars Dāvis. Vecāki izvēlējušies pamatīgus un skanīgus vārdus - Estere, Toms,  Justīne, Amanda,  

Nauris, Haralds, Elīna, Bruno, Evelīna, Enija, Daniels, Jurģis. Šī gada raksturīgākā iezīme, ka 

pirmie bērni dzimuši jaunākiem vecākiem . 

Pārskatot 2015. gada mirušo personu reģistrus, var secināt, ka šogad mirušo skaits salīdzinot 

ar 2014. gadu, ir samazinājies par 4 cilvēkiem. Pavisam 2015. gadā  mirušas 36 personas -  21  

vīrieši un 15  sievietes. Tāpat kā  iepriekšējos gados galvenais mirušo nāves cēlonis ir sirds, 

asinsvadu slimības un ļaundabīgie audzēji. Nāves  iemesls –vecums - ierakstīts 4 gadījumos. 

Diagnoze – vēža intoksikācija 5 gadījumos. Sirds,asinsvadu un plaušu slimības -21 gadījumi, kā arī 

infarkti un insulti, politrauma un citi. Mirušie 32 gadījumos bijuši  vecāki par 70 gadiem, 4 

gadījumos no 55-70 gadiem. 

Informācija  par Beverīnas novadā dzimušiem un mirušiem  (2009-2014). 
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Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2015.gadā reģistrētas 17 laulības. Beverīnas 

novada Dzimtsarakstu nodaļā vairums  pāru  savu nozīmīgo dienu izvēlējušies noslēgt svinīgos un 

skaistos apstākļos  Četri  pāri ir izmantojuši iespēju noslēgt laulību ārpus dzimtsarakstu nodaļas 

telpām. Trīspadsmit  gadījumos pāriem tās ir bijušas pirmās laulības.   Jaunākajai  līgavai 24 gadi, 

savukārt jaunākajam līgavainim 23 gadi.  

2015.gads iepriecina ar to, ka novada Dzimtsarakstu nodaļā nav reģistrēts neviens šķiršanās 

gadījums - esam kļuvuši saticīgāki. 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.  

Sociālais dienests 

         2015.gadā kopumā sociālajām vajadzībām esam iztērējuši 78020.95 EUR, t.sk. 

pakalpojumiem 2277.85 EUR, sociālajai palīdzībai 49195.26 EUR, citiem atbalsta pasākumiem un 

kompensācijām iedzīvotājiem 26547.84 EUR. Tā kā esam maza pašvaldība, tad pārsvarā visus 

pakalpojumus pērkam. Pagājušajā gadā veco ļaužu aprūpes centros savas vecumdienas vadīja 18 

mūsu novada ļaudis.  

Sociālās palīdzības veids 

Izlietotie līdzekļi (EUR) 

Kauguru 

pagasta 

iedzīvotājiem 

Brenguļ

u pagasta 

iedzīvotājiem 

Trikātas 

pagasta 

iedzīvotājiem 

Kopā 

GMI 1200.00 1450.00 2950.00 5600.00 

Dzīvokļa pabalsts 7840.00 5880.00 5460.00 19180.00 

Ēdināšanas izdevumu 

apmaksa 

5886.79 4159.90 2593.09 12639.78 

Vienreizējais pabalstu 

ārkārtas situācijā 

300.00   300.00 

Daļēj

u 

medicīnisko 

izdevumu 

apmaksas 

pabalsts 

Slimnīcas 

apmaksa 

777.64 437.05 240.00 1454.69 

Medikamen

tu apmaksa 

1095.05 1043.53 718.89 2857.47 

Optisko 

briļļu apmaksa 

96.18 191.50  287.68 

Zobu 

protezēšanas 

apmaksa 

80.00 30.00  110.00 

Aprūpes pabalsts 1330.00 398.55 2201.25 3929.80 

Pabalsts mācību gada 

uzsākšanai 

210.00 30.00 120.00 360.00 

Ikmēneša pabalsts 

pilngadību sasniegušam bārenim 

768.36   768.36 

Ikmēneša pabalsts bērna 

uzturam  audžuģimenēs 

1707.48   1707.48 

Izlietotie līdzekļi (EUR) 21291.50 13620.5 14283.2 49195.26 
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Sociālais dienests koordinēja par valsts budžeta līdzekļiem nodrošinātos sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus. Mūsu  novada iedzīvotāji ir saņēmuši šādus valsts apmaksātus pakalpojumus- 

rehabilitāciju: vardarbībā cietušajiem bērniem; personām ar funkcionāliem traucējumiem 

darbspējīgā vecumā, politiski represētām personām, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas 

dalībniekiem, asistenta pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti. 

          

Asistenta pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti esam uzsākuši nodrošināt ar 2013. dadu. Šo 

pakalpojumu 2015. gadā ir izmantojuši 10 cilvēki (par pieciem vairāk kā 2014. gadā). 

         2015. gadā darbojās 2 atbalsta un izglītojošas grupas bērnu vecākiem (aizbildņiem), kas 

audzina pusaudžus. Februārī, martā un aprīlī nodarbības notika Brenguļos. Oktobrī, novembrī un 

decembrī nodarbības notika Trikātā. Kopumā nodarbībās piedalījās 27 personas. 

Mūsu bezdarbnieki piedalījās Eiropas Sociālā fonda projektā „Algotie pagaidu sabiedriskie 

darbi pašvaldībās”. 2015. gadā projektā piedalījās 7 novada cilvēki. Sociālais dienests kopā ar  

NVA Valmieras filiāles darbiniekiem organizējām motivācijas kursus bezdarbniekiem. 

Sociālajai palīdzībai izlietotie līdzekļi 

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

2015. gadā ir sniegta materiāla palīdzība 198 novada ģimenēm (kopā 474 personām). Pašvaldība ir 

nodrošinājusi valstī ar likumu noteiktos pabalstus- garantēto ienākumu līmeņa (GMI) un dzīvokļa 

un arī izmaksājusi ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalstus, daļēju medicīnas izdevumu pabalstus, 

vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, pabalstus mācību gada uzsākšanai, aprūpes pabalstus. 

      Bez materiālo resursu izvērtēšanas, pašvaldība apmaksāja brīvpusdienas visiem skolēniem, kuri 

mācās novada skolās no 5. līdz 9. klasei un atbalstīja ģimenes, kurās aug 3 un vairāk nepilngadīgi 

bērni -  apmaksāja uzturēšanās maksu novada pirmskolas izglītības grupās. 

      Citi atbalsta pasākumi un kompensācijas iedzīvotājiem ir bērna piedzimšanas pabalsts (4650.00 

EUR), apbedīšanas pabalsts (6960.00 EUR), vienreizējais pabalsts iedzīvotāju sveikšanai 

deviņdesmit gadu jubilejā (400.00 EUR) un brīvpusdienas pēc padomes lēmuma izglītības iestādēs 

(14537.84 EUR). 

     Sociālā dienesta uzturēšanai izlietoti 48063.04 euro. Sociālā dienesta darbinieki ir apmeklējuši 

likumā noteikto darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu un piedalījušies supervīzijās. Sociālais 

dienests sadarbojas ar pašvaldības darbiniekiem un iestādēm. Visbiežāk ar bāriņtiesu, pašvaldības 

policiju un izglītības iestādēm. Dienests, pildot savus pienākumus, sadarbojas arī ar citu pašvaldību 

sociāliem dienestiem, kā arī ar valsts un nevalstiskajām organizācijām. 

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

vistrūcīgākajām personām darbības programma „Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanā 

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

2.3.  Kapitālsabiedrības 

 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

SIA „ Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”, 

VTU „Valmiera”, 

Kauguru kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība. 

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos); 

biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”; 

„Vidzemes attīstības aģentūra”; 

Lauku partnerība „Ziemeļgauja”; 

Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators. 

3 3 
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„Beverīnas kopdarbības asociācija” 
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3. Beverīnas novada pašvaldības finanšu resursi un darbības rezultāti 

 
Finanšu nodaļa 

 

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

nodrošināt vienotu grāmatvedības uzskaiti visām pašvaldības iestādēm, nodaļām un 

struktūrvienībām; izstrādāt iekšējos grāmatvedības uzskaites un organizācijas dokumentus; 

sagatavot un iesniegt pārskatus un atskaites normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un apjomā u.c. 

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

Trikātas pagastu pārvaldēs kases funkcijas un atsevišķus grāmatvedības pakalpojumus veic divas 

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

lietvedes. 

Budžets ir Beverīnas novada pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu 

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

vajadzību sabalansēšanu ar finansiālajām iespējām. Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada 

budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, kas apstiprināti ar domes 25.02.2016. sēdes 

lēmumu. 

Pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi no 

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

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

nomu), valsts un pašvaldību transferti (valsts dotācijas un mērķdotācijas, savstarpējie norēķini ar 

citām pašvaldībām).  

3.1. Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu 

struktūra 

(naudas plūsma)            tabula Nr.3.1.1. 

Posteņa nosaukums 

2014.gada  

budžeta 

 izpilde, 

EUR 

2015.gada  

budžeta 

 izpilde, 

EUR 

Pret  

Iepriek-

šējo  

gadu (%) 

Apstiprinātais 

budžets 

2016.g. 

EUR 

1 2 3 4 5 

Ieņēmumi kopā 2 721 048 2 802 835 103.00 3 045 581 

Nodokļu ieņēmumi 1 867 303 1 816 637 97.29 1 690 324 

     Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 656 133 1 579 756 95.39 1 679 045 

     Nekustamā īpašuma nodoklis par 

zemi 
159 182 179 268 112.62 175 000 

     Nekustamā īpašuma nodoklis par 

ēkām un mājokli 
51 988 57 613 110.82 46 686 

Nenodokļu ieņēmumi 20 974 38 004 181.20 102 500 

     Ieņēmumi no uzņēmējdarbības 134 119 88.81 100 

     Valsts un pašvaldību nodevas 2 608 2 722 104.37 2 400 

     Naudas sodi un sankcijas 7 316 1 652 22.58 0 

     Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma 

pārdošanas 
7 999 29 942 374.32 100 000 
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2015.gadā, salīdzinot ar 2014.gadu, samazinājušies nodokļu ieņēmumi – par 50 666 EUR, 

kas noticis uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa (tas samazinājies par  76 377 EUR) un nekustamā 

īpašuma nodokļa rēķina (tas palielinājies par  25 711 EUR). Nekustamā īpašuma nodokļa 

palielinājums daļēji saistīts ar to, ka atbilstoši normatīvo aktu prasībām kavējuma nauda par 

termiņos nenomaksāto nekustamo īpašuma nodokli sākot ar 2015. gadu uzskaita pie nodokļa 

ieņēmumiem. 2015.gadā kavējuma naudas par laikā nesamaksāto nekustamā īpašuma nodokli ir  

8 562 EUR. Palielinājušies nenodokļu ieņēmumi – par 17 030 EUR. 

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

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

pirmsskolas iestādēs un ēdināšanu skolās, par autobusa pakalpojumiem) – samazinājušies par 325 

EUR. Ieņēmumi no transfertiem salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir palielinājušies par – 115 748 EUR. 

Tajā skaitā ieņēmumi no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai ir palielinājušies par 

– 35 706, pārējie pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti ir palielinājušies par – 39 153 EUR. 

Saņemto mērķdotāciju summa 2015.gadā ir par  38 118 EUR lielāka kā 2014.gadā, kā arī dotācija 

no PFIF 2015.gadā palielinājusies par 23 171 EUR. 2015.gadā mērķdotācijas saņemtas šādiem 

mērķiem: pedagogu atlīdzībai, brīvpusdienu nodrošināšanai 1.klasei, 2.klasei, 3.klasei un no 2015. 

gada septembra arī 4.klasei, mācību grāmatu un līdzekļu iegādei, tautas mākslas kolektīvu vadītāju 

atlīdzībai un asistentu pakalpojumu nodrošināšanai invalīdiem, sabiedrisko darbu organizēšanai 

pašvaldībā, vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un uzturēšanai Trikātas pagastā. 

 

 

     Pārējie nenodokļu ieņēmumi 2 917 3 569 122.35 0 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
163 645 163 320 99.80 162 000 

     Maksa par izglītības 

pakalpojumiem 
52 781 47 697 90.37 

- 
     Ieņēmumi par nomu un īri 15 739 16 674 105.94 

     Ieņēmumi no dzīvokļu un 

komunālajiem pakalpojumiem 90 985 93 935 103.24 

     Citi ieņēmumi par maksas 

pakalpojumiem 4034 4 378 108.53 

     Pārējie iepriekš neklasificētie pašu 

ieņēmumi 
106 396 373.59 0 

Transferti 669 126 784 874 117.30 868 771 

Valsts budžeta transferti 549 753 629 795 114.56 738 771 

     Mērķdotācijas 387 357 425 475 109.84 416 886 

     Ieņēmumi ES projektu īstenošanai 28 186 7 786 27.62 0 

     Dotācija no PFIF 95 834 119 005 124.18 321 885 

     Pārējie pašvaldību saņemtie valsts 

budžeta iestāžu transferti 
38 376 77 529 202.02 0 

Pašvaldību budžeta transferti 119 373 155 079 129.91 130 000 

      Ieņēmumi no citām pašvaldībām 

izglītības funkciju nodrošināšanai 
119 373 155 079 129.91 130 000 
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Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2014. un 2015.gadā, 

EUR 
attēls Nr.3.1.1. 

 
 

 

Beverīnas novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta ieņēmumu 

struktūra (%) 
   attēls Nr.3.1.2. 
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Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra,  

( naudas plūsma) 
tabula Nr.3.1.2. 

Posteņa nosaukums 
2014.gada  

budžeta 

2015.gada  

budžeta 

Pret 

iepriekšē

jo gadu 

(%) 

Apstiprināt

ais budžets 

2016.gadam 

 izpilde, 

EUR 

 izpilde, 

EUR 
 

EUR 

Izdevumi kopā 2527672 2598673 102.8 3 184 229 

Vispārējie valdības dienesti 303984 312975 103.0 400192 

Sabiedriskā kārtība un drošība 32778 30269 92.3 41014 

Ekonomiskā darbība 83731 37090 44.3 145217 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 374202 398457 106.5 651288 

Veselība 31 x x 90 

Atpūta, kultūra, reliģija 285858 320773 112.2 351476 

Izglītība 1319587 1362306 103.2 1431054 

Sociālā aizsardzība 127501 136803 107.3 163898 

 

Izdevumi vispārējiem valdības dienestiem (administrācija, dzimtsarakstu nodaļa) 2015.gadā, 

salīdzinot ar 2014.gadu, ir palielinājušies - par 8 991 EUR un sabiedriskai kārtībai un drošībai ir 

samazinājusies  - par 2 509 EUR.  

Izdevumi ekonomiskai darbībai (nodarbinātības veicināšana, autotransporta uzturēšana) 

2015. gadā ir samazinājušies – par 46 641 EUR, samazinājums ir uz kapitālieguldījumu 

samazināšanās rēķina, jo 2014.gadā par  57 723 EUR tika iegādāts jauns mikroautobuss. 

Izdevumi teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielinājušies par 24 285 EUR. Atlīdzības 

izmaksas ir par 8 514 EUR lielākas, jo remontdarbu veikšanai tika papildus nodarbināti 

līgumstrādnieki. Par  15 831 EUR  vairāk tērēts maksai par precēm un pakalpojumiem. Piecām 

pašvaldības īpašumā esošajām dzīvojamām mājām nomainīti logi, četrās veikti remontdarbi, veikts 

siltumtrases remonts Kauguru pagasta Mūrmuižā, 2 900 EUR samaksāti par īpašumu uzmērīšanu. 

19 172 EUR iztērēti kapitālieguldījumiem, no tiem 5 079 EUR samaksāti avansā par apkures katla 

piegādi un uzstādīšanu Trikātas katlu mājā. 

Kultūras un sporta iestāžu uzturēšanai un pasākumu rīkošanai iztērēti 320 773 EUR, 

izdevumu pieaugums 2015.gadā ir 34 915 EUR. Bibliotēku un  kultūras namu uzturēšanai, 

darbinieku atlīdzībai, samaksai par pašdarbības kolektīvu vadīšanu, pasākumu rīkošanai, ēku 

uzturēšanu un remontdarbiem , citu izdevumu apmaksai izlietoti 266 296 EUR, no tiem 39 306 

EUR iztērēti par Kauguru kultūras nama jumta nomaiņu.  

Izglītībai 2015. gadā tērēti 1 362 306 EUR,  par 42 719 EUR vairāk kā 2014.gadā. Par 

40 769 EUR pieauguši atlīdzības izdevumi, lielāki ir izdevumi gan no mērķdotācijas pedagogu 

algām, gan pašvaldības finansējuma. Preču iegādei  un pakalpojumu apmaksai tērēti par 6 667 EUR 

mazāk, lai gan veikti sanitāro telpu remontdarbi Brenguļu sākumskolā (9 974 EUR) un Trikātas 

pamatskolā (7 465 EUR), Trikātas pamatskolas sporta zālē nostiprināti griesti (5 415 EUR), 

savukārt kapitāliem ieguldījumiem iztērēti 77 091 EUR. No tiem par Brenguļu sākumskolas jumta 

nomaiņu un siltināšanu samaksāti 70 487 EUR, par automātiskās ugunsdzēsības sistēmas 

uzstādīšanu  4 404 EUR.  PII „Pasaciņa” uzturēšanas izdevumu  kopsummā būtiskas izmaiņas nav 

notikušas, pie izglītības iestādes nomainīts bruģis, iztērējot 3 978 EUR. 

          Savstarpējos norēķinos par pašvaldības bērnu uzturēšanos citās pirmsskolas iestādēs 2015. 

gadā esam samaksājuši 53 591 EUR (par 24 bērniem), par bērnu mācīšanos citu pašvaldību skolās 
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99 716 EUR (138 skolēni, no tiem 92 pamatskolas klasēs, 46 vidusskolas klasēs). Par izglītības 

pārvaldes pakalpojumiem izdevumi 7 344 EUR. Vēl 7 784 EUR izmaksāti ceļa izdevumu 

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

pulciņiem. 

Sociālai aizsardzībai 2015.gadā iztērēti 136 803 EUR, t. sk. 29 046 EUR samaksāti 

savstarpējos norēķinos par uzturēšanos citu pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs. 50 864 EUR 

izmaksāti sociālie pabalsti naudā un natūrā (trūcīgajiem iedzīvotājiem, dzīvokļu un malkas pabalsti, 

GMI, apbedīšanas un bērna piedzimšanas pabalsti). Pārējie izdevumi saistīti ar lielākiem 

izdevumiem par saņemtajiem pakalpojumiem (par bērnu sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā un 

psihologa pakalpojumiem), atlīdzības izdevumiem (atvaļinājuma pabalsti). 

 

Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2014. un 2015. gadā, euro 

attēlsNr.3.1.3. 

 
 

 

Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta plānoto izdevumu struktūra (%) 

attēls Nr.3.1.4. 
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Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi atbistoši ekonomisko kategoriju 

klasifikācijai ( naudas plūsmai)    
tabula Nr.3.1.3. 

 

Posteņa nosaukums 

2014.ga

da 

budžeta 

izpilde, 

EUR 

2015.ga

da 

budžeta 

izpilde, 

EUR 

2016.gada 

apstiprināt

ais 

budžets, 

EUR 
Atalgojums (EUR) 1097337 1165079 1294422 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 43.41 44.83 40.65 

Darba devēja VSAOI, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas(EUR) 273480 303420 309543 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 10.82 11.68 9.72 

Komandējumi un dienesta braucieni (EUR) 11383 3467 4741 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 0.45 0.13 0.15 

Pakalpojumi (EUR) 341930 386964 592084 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 13.53 14.89 18.59 

Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja preces   ( EUR) 248467 242537 319813 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 9.83 9.33 10.04 

Izdevumi periodikas iegādei (EUR) 4096 4280 5000 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 0.16 0.16 0.16 

Nodokļu maksājumi (EUR) 35830 33838 37965 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 1.42 1.30 1.19 

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecisko ražošanu (EUR) 0 1811 35000 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 0.00 0.07 1.10 

Procentu izdevumi (EUR) 57493.00 27200.00 13155 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 2.27 1.05 0.41 
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Sociālie pabalsti (EUR) 92630 70775 92725 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 3.66 2.72 2.91 

Uzturēšanas izdevumu transferti (EUR) 189265 200212 218471 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 7.49 7.70 6.86 

Kapitālie izdevumi ( EUR) 175761 159090 261310 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 6.95 6.12 8.21 

Izdevumi kopā 2527672 2598673 3184229 
 

Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomisko kategoriju 

klasifikācijas 2014. un 2015. gadā 

attēls Nr.3.1.5. 

 
 

 

Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta plānotie izdevumu pēc ekonomisko 

kategoriju klasifikācijas struktūra (%) 

attēls Nr.3.1.6. 
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3.2. Beverīnas novada pašvaldības speciālā budžeta izpilde  
Speciālajā budžetā ietilpst autoceļu fonda līdzekļi, dabas resursu nodokļa līdzekļi, pārējie 

speciālā budžeta līdzekļi, ziedojumi/dāvinājumi. 

 

Beverīnas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu rādītāji, euro 

(naudas plūsma) 

tabula Nr.3.2.1. 

Posteņa nosaukums 

Budžeta izpilde   

2014.gada 

budžeta 

izpilde, 

EUR 

2015.gada 

budžeta 

izpilde, 

EUR 

Izpilde 

pret 

iepriekšējo 

gadu (%) 

2016.gada 

apstiprinātais 

budžets, EUR 

Ieņēmumi kopā 96776 112787 117 120685 

Nodokļu ieņēmumi – dabas resursu 

nodoklis 7758 19425 250 20000 

Nenodokļu ieņēmumi 77 34 44 x 

     Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas 

tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas 

izmantošanas 77 34 44 x 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 81 x x   
      Procentu ieņēmumi par kontu 

atlikumiem 1 x x x 

     Ieņēmumi par projektu īstenošanu 80 x x x 

Valsts budžeta transferti autoceļiem 88860 93328 105 100685 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām 72192 75189 104 322565 

Atalgojums 6476 7433 115 9520 
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Darba devēja VSOAI iemaksas, sociāla 

rakstura pabalsti un kompensācijas 1412 1476 105 2300 

Pakalpojumi 30044 26111 87 190356 

Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja 

preces  11375 16318 143 35050 

Budžeta iestāžu nodokļi 5645 1345 24 1600 

Kapitālie izdevumi 17240 22506 131 83739 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām 72192 75189 104 322565 

Vispārējie valdības dienesti 33 65 197 250 

Ekonomiskā darbība 55730 57197 103 236215 

Izglītība 571 x x x 

Pašvaldību teritorijas un mājokļu 

apsaimniekošana 15858 17927 113 86100 

 

Speciālā budžeta līdzekļu izlietošana ir strikti reglamentēta atbilstoši iezīmētiem mērķiem, 

t.i. autoceļu fonda līdzekļus var tērēt pašvaldības ceļu uzturēšanai, dabas resursu nodokļa līdzekļus 

– pasākumiem, kas vērsti uz vides piesārņojuma samazināšanu, dabas resursu taupīšanu. 

      2015.gadā pašvaldības autoceļu uzturēšanai saņemti 93 328 EUR vai par 4 468 EUR vairāk kā 

iepriekšējā gadā. 2015.gadā iztērēti 57 197 EUR, no tiem ikdienas uzturēšanas darbiem 40 339 

EUR, periodiskās uzturēšanas darbiem 9 111 EUR. Līdzekļi ceļu ikdienas uzturēšanai izlietoti ceļu 

attīrīšanai no sniega, slīdamības novēršanai, aukstā asfalta iegādei, samaksai par bedrīšu remontu, 

ceļmalu appļaušanu, ceļa maisījuma (grants) iegādi un izlīdzināšanu, brīdinājuma un priekšrocības 

zīmju iegādi, ekskavatora pakalpojumiem, arī greidera vadītāja darba atlīdzībai, degvielas, eļļas un 

rezerves daļu iegādei greideram. Ceļu periodiskai uzturēšanai izlietotā nauda samaksāta par 

asfaltbetona seguma remontu ceļa posmā Līči – Iemetēji un Līču ciemā Kauguru pagastā. 7 749 

EUR samaksāti par elektromontāžas darbiem ielu apgaismojuma sistēmas renovācijā Cempos, 

Brenguļu pagastā. 

     Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2015.gadā, salīdzinot ar 2014. gadu ir pieauguši vairāk kā 

divas reizes . No šiem līdzekļiem iztērēti 17 927 EUR, samaksāts par atdzelžošanas iekārtu 

rekonstrukciju Trikātas pagastā, kanalizācijas sistēmas remontu Brenguļu pagastā, kompresoru 

iegādi notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Kauguru pagastā. 

 

Beverīnas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 2014. un 2015. gadā, euro 

attēls Nr.3.2.1. 
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Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada speciālā budžeta plānotie ieņēmumu struktūra 

procentos (%) 

attēls Nr.3.2.2. 

 

3.3. Pārskats par Beverīnas novada pašvaldības speciālā budžeta 

(ziedojumi un dāvinājumi) izpildi 
 

Beverīnas novada pašvaldības  pārskats par ziedojumu un dāvinājumu budžeta 

ieņēmumiem 2014. un 2015. gadā, euro 

tabula Nr.3.3.1. 

Rādītāji 
Budžeta izpilde 

2014.gads 2015.gads 

Ieņēmumi 2020 200 

Izdevumi  980 1659 
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2015. gadā naudā saņemts atbalsts 200 EUR apmērā pasākumam Beverīnas sporta laureāts 

2015. Grāmatu iegādei bibliotēku fonda papildināšanai un kultūras pasākumu norises 

nodrošināšanai tērēti iepriekšējos gados dāvinājumos saņemtie līdzekļi, par 1 000 EUR, kas saņemti 

2014. gadā iegādāti garderobes skapīši Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolā. 

3.4. Beverīnas novada pašvaldības aizņēmumi un galvojumi 
 

Beverīnas novada pašvaldības pārskats par aizņēmumiem, euro  

tabula Nr.3.4.1. 

Aizdevējs Mērķis 
Parakstīša-

nas 

datums 

Atmaksas 

termiņš 

Valūta, 

kurā 

ņemts 

kredīts 

Aizņēmu-

ma 

summa, 

EUR 

Parāds uz 

01.01.2015. 

Parāds uz 

31.12.2015. 

Valsts kase 

Informācijas, 

izglītības, sporta un 

sociālās aprūpes 

dienas centra 

„Kaimiņi” būvniecībai 

07.05.2008 20.04.2033 LVL 996010 752085 711431 

Valsts kase 

Informācijas, 

izglītības, sporta un 

sociālās aprūpes 

dienas centra 

„Kaimiņi” 

būvniecības 

pabeigšanai 

12.12.2008 20.12.2038 LVL 149 402 132788 127250 

Valsts kase 
Mūrmuižas ciemata 

siltumapgādes 

rekonstrukcijai 
28.08.2003 20.12.2018 LVL 170 745 48946 36709 

Valsts kase 
J.Endzelīna Kauguru 

pamatskolas ēku 

renovācijai 
03.09.2007 20.06.2027. LVL 711 436 293960 270437 

Valsts 

kase/Eiropas 

investīciju 

banka 

Sporta zāles 

celtniecībai 
07.09.2004 05.03.2021 EUR 299 401 129740 109780 

Valsts kase 
ELFLA projektu 

realizācijai 
15.12.2009 20.12.2029 EUR 170 745 49921 39933 

    x x KOPĀ: 2 497 739 1 407 440 1 295 540 

 



Beverīnas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2015.gadu 

 

61 

 

3.5. Beverīnas novada pašvaldības debitoru un kreditoru parādi 
 

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

tabula Nr.3.5.1. 

Konts Debitora nosaukums 2014.gads 

EUR 

2015.gads 

EUR 

2314 Prasības starp valsts un pašvaldību budžeta iestādēm 537 814 

2319 

t.sk.: 

Pārējās prasības pret pircēju un pasūtītāju parādiem 61 992 57855 

23191 Īres maksa un maksa par komunālajiem pakalpojumiem 24 971 26287 

231910 Prasības par līdzdalības maksājumiem elektrībai 2 435 1981 

231911 Prasības par remontdarbu pakalpojumiem Sapas mājās 3 751 3086 

231912 Prasības par remontdarbu pakalpojumiem Kļavu mājai  9 721 9308 

231933 Prasības par nozagtiem metāllūžņiem 1 199 817 

23194 Prasības par autotransporta pakalpojumiem 42 51 

23195 Norēķini ar pārējiem debitoriem 10 337 6858 

23196 Bērnudārza uzturēšanās maksas 3 352 3487 

23197 Nomas maksas par zemi parādi 3 039 2950 

23199 Skolēnu vecāki – par ēdināšanas pakalpojumiem izglītības 

iestādēs 

3 040 2857 

2319 Par pārējiem pakalpojumiem, pārmaksas no 5311 kontiem 105 173 

2341 

 t.sk. 

Parādi par nekustamā īpašuma nodokli 53 985 46799 

 Parādi par nekustamā īpašuma nodokli par zemi 46 778 41822 

 Parādi par nekustamā īpašuma nodokli par ēkām un 

mājokli 

7 207 4977 

2342 Prasības pret Valsts budžetu par saimnieciskā gadā 

nepārskaitīto iedzīvotāju  ienākuma nodokli 
16 440 11579 

2389 Prasības pret personālu 44 88 

2399 Prasības pret Valsts budžetu par saimnieciskā gadā 

nepārskaitīto dotāciju no pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda 

3 527 3396 

 Kopā: 136 525 120 531 
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Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, debitoru parādi neto vērtībā, t.i. no kopējās 

parāda summas atskaitot uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem, ir samazinājušies par 15 994 

EUR. Bet ir palielinājušies šaubīgie debitoru parādi par – 1 442 EUR. Ir palielinājušies komunālo 

maksājumu  parādi, parādu par nozagtajiem metāllūžņiem pēc tiesas lēmuma klienti atmaksā pa 

daļām. Pašvaldība cenšas risināt parādu atgūšanu gan slēdzot vienošanos ar parādniekiem par 

parāda nomaksas grafiku, gan rosinot tiesvedību, ja šāda vienošanās netiek panākta. 

 

Beverīnas novada pašvaldības pārskats par kreditoru parādiem, euro 

tabula Nr.3.5.2. 

Posteņa nosaukums 2014.gads 2015.gads 
Izmaiņas 

(+/-) 

Kreditori kopā 1665286 1572126 -93160 

Ilgtermiņa saistības 1295540 1183640 -111900 

     Ilgtermiņa aizņēmumi 1295540 1183640 -111900 

    

Īstermiņa saistības  369746 388486 +18740 

      Ilgtermiņa saistību īstermiņa daļa 111900 111900 0 

      Īstermiņa saistības ar piegādātājiem 15725 12881 -2844 

      Īstermiņa uzkrātās saistības 98735 91469 -7266 

      Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 163 449 +286 

      Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 

maksājumi 2007 2900 +893 

      Pārējās īstermiņa saistības 455 455 0 

      Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie 

avansi 140761 168432 +27671 

 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, kreditoru parādi ir samazinājušies par 93 160 

EUR. Samazinājums izveidojies no ilgtermiņa saistību īstermiņa daļas pārgrāmatošanas 2016.gadā. 

3.6. Beverīnas novada pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumu 

novērtējums 
 

Beverīnas novada pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumu novērtējums,  

tabula Nr.3.6.1. 

Posteņa nosaukums 
2014.gads 

EUR 

2015.gads 

EUR 

Izmaiņas 

(+, -) 

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI 8 046 275 7 454 790 -591 485 

Nemateriālie ieguldījumi 36 767 35 197 -1 570 

Pamatlīdzekļi – kopā  7 919 019 7 329 105 -589 914 

    Zeme, ēkas, būves 7 107 469 6 550 857 -556 612 

    Tehnoloģiskās iekārtas 119 727 118 069 -1 658 

    Pārējie pamatlīdzekļi 386 633 380 974 -5 659 

    Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība 

26 598 6 525 -20 073 

    Bioloģiskie un pazemes aktīvi 262 840 267 601 +4 761 

    Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 15 752  5 079 -10 673 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 90 489 90488 -1 
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3.7. Beverīnas novada pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 
 

Beverīnas novada pašvaldības  ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 

tabula Nr.3.7.1. 

Posteņa nosaukums 
uz 

01.01.2015. 

uz 

31.12.2015. 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā  90 489 90 488 

 SIA „Ziemeļvidzemes apsaimniekošanas organizācija” 17 382 17 381 

 SIA „VTU Valmiera” 64 265 64 265 

 Kauguru kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība 8 842 8 842 

 

 

4. Komunikācija ar sabiedrību 

 
Beverīnas novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums „Beverīnas vēstis” 2015. gadā 

tirāža bija 1200 eksemplāri ik pa sešām nedēļām. Vairāki desmiti eksemplāru tiek nogādāti tajās 

novada vietās un punktos, kuros vērojama lielākā iedzīvotāju plūsma – pagastu pārvaldēs, 

pašvaldības sociālajā dienestā, kultūras iestādēs, bibliotēkās, kā arī ārpus pagastu centrā 

dzīvojošiem iedzīvotājiem avīze piegādāta mājās. 

 

Izdevumā tiek sniegta informācija par 

 pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbu, jaunumiem un pasākumiem. 

 informēt novada iedzīvotājus par pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem un domes 

lēmumiem, 

 informēt novada iedzīvotājus par pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbu, 

 veicināt Kauguru, Brenguļu un Trikātas iedzīvotāju piederības sajūtu Beverīnas novadam, 

 nodrošināt atgriezeniskās saites veidošanos starp pašvaldību un iedzīvotājiem, sniedzot 

iedzīvotājiem iespēju publicēt, rakstus, publiski uzdot jautājumus un sniedzot speciālistu 

sagatavotu atbildi, 

 ar pozitīvu piemēru palīdzību rādīt cilvēkiem jaunas iespējas un vairot pozitīvismu novada 

informatīvajā telpā, 

 iepazīstināt iedzīvotājus ar interesantiem novada vēstures faktiem un personībām, 

 atzīmēt individuālus iedzīvotāju un iestāžu sasniegumus, vairojot iedzīvotāju lepnumu par 

savu novadu, 

 informēt iedzīvotājus par pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestāžu pasākumiem, kā arī 

citiem pasākumiem novadā. 

 Izdevuma elektroniskā versija tiek ievietota pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.beverinasnovads.lv Pašvaldība sedz visus izdevumus, kas saistīti ar izdevuma izdošanu 

un piegādi iedzīvotājiem. 

 novada mājas lapā regulāri tiek publicēta aktuāla informācija, tāpēc to var uzskatīt par 

„dzīvu” saikni starp Beverīnas novada pašvaldību un iedzīvotājiem. 

 tīmekļa vietnē ir atrodama informācija par domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem, iespējams 

iepazīties ar saistošajiem noteikumiem un citiem Beverīnas novada iedzīvotājam saistošiem 

normatīvajiem aktiem, kā arī ar pašvaldības amatpersonām izmaksāto atalgojumu, tādējādi 

kļūstot par „rīku”, kas padara pašvaldības darbu „caurspīdīgāku” un iedzīvotājiem 

saprotamāku. 
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Ziemeļvidzemes laikraksts „Liesma” regulāri – reizi mēnesī sagatavo laikraksta pielikumu 

„Beverīna”, kurā publicē Beverīnas novada aktualitātes. Laikraksts „Liesma” aptver visas bijušā 

Valmieras rajona pašvaldības. 

2015. gadā aktīvi tika izmantota sociālā mediju platforma www.twitter.com., kas sasaistīta ar 

Beverīnas novada mājas lapu un kurā apskatāmi visi novada pašvaldības finansētie sižeti. Jūtot šī 

instrumenta pozitīvo ietekmi uz Beverīnas novada pašvaldības tēla veidošanu un popularitātes 

celšanu. Veiksmīga sadarbība turpinās ar dažādiem interneta mēdijiem – www.valmiera24.lv, 

www.eliesma.lv, www.visit.valmiera.lv. un www.valmieraszinas.lv. Sadarbībā ar pagastu pārvaldēm 

svarīgākā informācija tiek izvietota uz pagastu ziņojumu stendiem.  

 

Pārskata gada pirmajā pusē noritēja darbs pie jaunas mājas lapas dizaina un struktūras izstrādes, 

kura ir pārskatāmāka un lasītājam ērtāk lietojama. Beverīnas novada interneta mājas lapā 

iedzīvotājiem pieejami detalizēti pašvaldības sniegto pakalpojumu apraksti, kā arī pašvaldības 

normatīvie dokumenti – saistošie noteikumi, lēmumi, nolikumi, publiskie gada pārskati, pašvaldības 

budžeta apraksti, kā arī informācija par aktualitātēm izglītības, kultūras, tūrisma, sporta u.c. jomās.  

Tiek veidota un regulāri uzturēta sadarbība ar novadā esošajām nevalstiskajām organizācijām. Tās 

iesaistītas dažādos pašvaldības rīkotos pasākumos, kā arī ar pašvaldības atbalstu rīko savus 

pasākumus. Ik gadu budžeta plānošanas procesā pašvaldība saņem tās teritorijā reģistrēto biedrību 

iesniegumus par finansējuma piešķiršanu to darbības nodrošināšanai un dažādu pasākumu un 

projektu īstenošanai. Tāpat pašvaldība pārskata periodā atbalstījusi biedrību iniciatīvas, nodrošinot 

nepieciešamo līdzfinansējumu dalībai ES līdzfinansēto projektu konkursos. 

5.  Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos 

 

Ņemot vērā to, ka 2015. gadā vēl nebija pieejams 2007.-2013. gada plānošanas perioda Eiropas 

Savienības fondu finansējums, pašvaldībā ticis īstenots tikai viens projekts - “Interneta pieejas 

punktu attīstība Beverīnas novadā”. Šī projekta ietvaros izveidoti 4 publiskie interneta pieejas 

punkti un pilnveidoti 4 esošie publiskie interneta pieejas punkti.  

Uz šī publiskā pārskata sagatavošanas brīdi pašvaldība jau ir uzsākusi darbu pie vairāku projektu 

koncepciju izstrādes Eiropas Fondu finansējuma piesaistei pakalpojumu un dzīves kvalitātes 

uzlabošanai novada iedzīvotājiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar šo pārskatu var iepazīties: 

Beverīnas novada bibliotēkās 

Beverīnas novada pašvaldības  mājas lapā – www.beverinasnovads.lv 

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas interneta mājas lapā - www.vidm.gov.lv 

 

http://www.twitter.com/
http://www.valmiera24.lv/
http://www.eliesma.lv/
http://www.visit.valmiera.lv/
http://www.valmieraszinas.lv/
http://www.beverinasnovads.lv/
http://www.vidm.gov.lv/
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6. Pielikums 
Pielikums Nr. 1 (Neatkarīga revidenta ziņojums) 

 


