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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. 

Trikātas pagastā kopš 2015.gada novembra mēneša darbojas Beverīnas novada Valsts un 

pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, kurā paraleli Valsts iestāžu pakalpojumiem 

tiek sniegti arī pašvaldības pakalpojumi. Pašvaldības sniegto pakalpojumu klāsts katrā no novada 
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pagastiem būtiski neatšķirās. Iedzīvotājiem ir pieejami visi svarīgākie pakalpojumi iespējami 

tuvāk savai dzīvesvietai. 

Beverīnas novada pašvaldības 2016.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. 

1.2. Galvenie notikumi, kas ietekmējuši pašvaldības darbību pārskata gadā 

 

Arī 2016.gads pašvaldībā raksturojas ar to, ka ir palielinājies naudas atlikums uz gada 

beigām līdz 934 150 EUR, kas ir par 33 000 EUR lielāks kā 2015 gadā. Galvenokārt tas ir radies 

tāpēc, ka ir palielinājušies IIN nodokļa  ieņēmumi par 110 868 EUR un NĪN par 14 910 EUR. 

Savukārt novada struktūrvienības un iestādes ir ekonomiski tērējušas apstiprinātās budžeta 

tāmes. Pieauguši maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi par 800 EUR. 

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

pakalpojumiem. 2016. gadā iedzīvotāju parādi pieauguši par 9 342 EUR jeb 6,6 %. Pieauguma 

iemesli ir saitīti ar norēķināšanos par nekustāmā īpašuma atsavināšanu. 2017. gadā novadā ar 

parādu piedziņu nodarbosies  juridiskais speciālists, kura pienākumos ietilps šo darbu veikšana. 

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

151 638 EUR. Tie ir parādi par komunālajiem pakalpojumiem, nodokļiem, bērnu ēdināšanas 

pakalpojumiem .  

Sakarā ar mācību iestāžu pedagogu algu reformu, pašvaldības izdevumi četros mēnešos 

izglītībai ir palielinājušies par 16 180 EUR. Pamatā šie izdevumi ir palielinājušies sakarā ar 

bērnudārzu pedagogu algu palielinājumu un nepietiekošo bērnu skaitu skolās.    

ES struktūrfondu līdzekļi 2016.gadā novadā ir apgūti trijos projektos – “Erasmus + 

projektā –Mācību mobilitāte skolu sektorā” piedalās J.Endzelīna Kauguru pamatskolas pedagogi, 

kopējā projekta summa 13 410 EUR. Ir uzsākta dalība ELFLA atklātā projekta konkursā” Lauku 

attīstības programmas investīciju pasākumam 2014. līdz 2020. gadam” apakšprogrammā” 

Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”   ar projektu “Mūrmuižas estrādes deju grīdas būvniecība”, 

kopējās izmaksas 19 233 EUR. 2016.gadā ir uzsākta projekta sagatavošana ELFRA  projektu 

konkursā “ Lauku attīstības investīciju programmas pasākumā 2014-2020 
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gadam”apakšprogrammā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektā 

“Beverīnas novada ceļu posmu Stantes-Zīles un Ķiguļu ceļš, Amsiņi-Ķīši, Jēņu ceļš pārbūvei”, 

kopējās izmaksas 414 648 EUR. Šim projektam ir izgatavots tehniskais projekts. 2017.gadā ir 

paredzēts šos projektus apstiprināt Lauku atbalsta dienestā (LAD). 

Pašvaldība 2016.gadā ir uzsākusi darbus pašvaldības ceļu stāvokļa uzlabošanu, veicot visos 

trīs pagastos trīs ceļa posmos grāvju rakšanas darbus, apauguma novākšanu, caurteku nomaiņu 

un grants materiāla virskārtas nomaiņu par kopējo summu 255 560 EUR, no tiem 181 459 EUR 

speciālā budžeta līdzekļi, 74 101 EUR. Rakšanas darbi tika organizēti trīs veidos – īrējot tehniku, 

īrējot tehniku kopā ar vadītāju un uzticot šos darbus celtniecības firmai. Efektīvākais izrādījās 

tehnikas īres veids. Grants virskārtas atjaunotāju izvēlējāmies iepirkuma rezultātā. Pašvaldība 

ieguldījusi līdzekļus arī novada infrastruktūras uzturēšanā un sakārtošanā kopā 218 844 EUR. No 

šiem līdzekļiem 33 647 EUR izlietoti ūdensvada un kanalizācijas sistēmas uzlabošanai un līdz ar 

to ir uzlabota šī pakalpojuma sniegšana iedzīvotājiem ,bet pats galvenais notekūdeņu attīrīšanas 

kvalitāte Brenguļos un Trikātā , 42 126 EUR ir izlietoti apkures sistēmu efektivitātes 

uzlabošanai, Brenguļu skolā un Trikātas kultūras namā apkure ir pārbūvēta uz automātisku 

granulu apkuri.  

 2016.gadā nav būtisku pārmaiņu pašvaldības darbībā, kuras varētu ietekmēt finanšu rezultātus. 

1.3. 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. Pagaidām šim 

projektam nav no Valmieras pilsētas puses nokārtots tā juridiskais pamats -pieņemts Seimā 

likums par robežu maiņu. 

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

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

nodokļu masas samazināšanās.  

2017.gadā pašvaldībai sadarbībā ar LAD ir jāuzsāk ES struktūrfondu apguve uz lauku 

uzņēmējiem mērķētu grants ceļu pārbūves programmu. No infrastruktūras objektiem lielākie 

remontdarbi tiks veikti Trikātā kultūras namā - kāpņu telpas remonts un skatuves grīdas 

nomaiņa, ūdens vadu sacilpošanas darbi Trikātas ciematā, Trikātas estrādes deju grīdas nomaiņa, 
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Brenguļos autobusa pieturas un gājēju celiņa izbūve, notekūdeņu pieņemšanas vietas izbūve 

Brenguļu NAI, Kauguru pagastā Mūrmuižas pagastmājas rekonstrukcijas projektēšana, 

Mūrmuižas siltumtrases remontdarbi ,Mūrmuižas estrādes deju grīdas nomaiņa, PII Pasaciņa 

bērnu grupas remonts un koridora remonts. 

Energoresursu cenu svārstības būtiski ietekmē pašvaldības spēju nākotnē prognozēt 

izdevumus un nodrošināt komunālo pakalpojumu cenu samazināšanos. 

1.4. Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem 

iestāde saskaras 

 

Būtisks risks ir valdības paredzētā pašvaldību nodokļu pamatbāzes izmaiņas IIN un NIN, 

bez stabilas  nodokļu bāzes pašvaldību attīstība ir apdraudēta.  

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

naftas cenu, 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, kuru var 

ietekmēt gan bēgļu, terorisma, Lielbritānijas izstāšanās problēmas no ES ar ASV pašreizējā 

politika attiecībā uz Tuvajiem austrumiem un Krieviju.  

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

pašvaldībai par sniegtajiem pakalpojumiem. 

1.5. Pētniecības darbs 

 

2016.gadā netika uzsākti pētnieciskie projekti. 

1.6. 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 01.01.2017. 

Tabula nr.1 

 

Pašvaldības nosaukums Beverīnas novada pašvaldība 

Pašvaldības juridiskā adrese „Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru 

pagasts, Beverīnas novads, LV – 

4224. 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009115285 

Finanšu gads 01.01.2016.-31.12.2016. 

Beverīnas novada dome 9 deputāti 

Beverīnas novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs 

Māris Zvirbulis 

Priekšsēdētāja vietnieks Sergejs Melngāršs 
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Izpilddirektore Egita Biša 

Galvenā grāmatvede Irīda Ivule 

Teritorijas lielums 301.59 km
2
 

Iedzīvotāju skaits (01.01.2017.) 3215 

 

2.1.2. Teritoriālais sadalījums 

 

Beverīnas novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums: 

 Beverīnas novada Brenguļu pagasts, 

 Beverīnas novada Kauguru pagasts, 

 Beverīnas novada Trikātas pagasts. 

Beverīnas novada platība sadalījumā pa pagastiem 

Tabula nr.2 

 

Teritoriālās vienības Platība ha 

Brenguļu pagasts 9950 

Kauguru pagasts 8895 

Trikātas pagasts 11314 

Kopā: 30159 

 

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 – 20 km. 
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Beverīnas novada atrašanās vieta Latvijā 

Attēls nr.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

01.05.2017.) 

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 caur 

Valmieru. 

Sabiedriskā transporta satiksme 

 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Beverinas_novads_karte.png
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Beverīnas novada teritoriju šķērso arī dzelzceļa līnija Rīga-Valga. Kauguru pagastu 

šķērso posms Rīga-Valmiera, bet Brenguļu un Trikātas pagastus – posms Rīga-Valga. Līnija 

izveidota 19.gadsimta beigās un savulaik bija ļoti nozīmīga visu novada pagastu attīstībā. 

 Bez pasažieru pārvadājumiem notiek arī kravas pārvadājumi, kurus izmanto Valmieras 

uzņēmumi. Maršrutā “ Valmiera-Cēsis” , kas iet caur Kauguru pagastu, pasažieru 

pārvadājumus nodrošina vairāki autotransporta uzņēmumi – SIA “VTU Valmiera”, AS 

“CATA”, AS “Nordeka”. Ikdienas šajā maršrutā abos virzienos kursē 13 reisi.  

 Maršrutos “Valmiera-Mūrmuiža-Valmiera”, “Valmiera-Trikāta”, “Trikāta-Valmiera” 

pasažieru pārvadājumus nodrošina SIA “VTU Valmiera”. Katru dienu maršrutā Valmiera-

Mūrmuiža- Valmiera kursē 8 reisi. Maršrutā Valmiera-Trikāta-Valmiera katru dienu kursē 4 

reisi. 

2.1.4. Iedzīvotāji 

 

Uz 2017.gada sākumu Beverīnas novadā deklarēti 3215 iedzīvotāji. No tiem: 

 Brenguļu pagastā – 871; 

 Kauguru pagastā – 1431; 

 Trikātas pagastā – 913. 

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. Trīs lielākajās apdzīvotajās vietās – Mūrmuižā, Kauguros un Līčos dzīvo puse 

no pagasta iedzīvotājiem; Mūrmuižā – apmēram trešā daļa pagasta iedzīvotāju. 

Brenguļu pagasta apdzīvojuma struktūras pamatu veido divi ciemi: Brenguļi un 

Cempi. 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 apdzīvojuma struktūras pamatu veido trīs ciemi: Trikāta, Dutka un 

Ūdrinas.  Apdzīvotība koncentrējas pagasta vidus un dienvidu daļā, jo teritorijas ziemeļdaļu 

aizņem lieli mežu masīvi. Tajos pašā teritorijas ziemeļu stūrī atrodas apdzīvotā vieta Ūdriņas, 
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kam ar teritorijas plānojumu noteikts ciema statuss – šeit kompaktā teritorijā ir apmēram 15 

iedzīvotāju mājokļi ar atbilstošām tehniskajām infrastruktūrām. 

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. 

2013. gada 19. jūnijā Beverīnas novada pašvaldībā tika apstiprināta jaunā dome, kurā ir 9 

deputāti. 

Tabula nr.3 

Cilda Purgale Deputāte 

Sergejs Melngāršs Deputāts  

No 25.02.2016. Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 

vietnieks  

Māris Zvirbulis Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks, 

No 16.02.2016. Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Sandris Brālēns Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

No 11.02.2016. deputāts 

Inguna Kondratjeva Deputāte 

Mārtiņš Ābele Deputāts 

Uldis Podnieks Deputāts 

Iveta Rambola Deputāte 

Romāns Vaščenko Deputāts 

 

 Saskaņā ar Beverīnas novada pašvaldības 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. 

2016.gadā notikušas: 

- 17 domes sēdes, t.sk. 5 ārkārtas sēdes, 

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

- 7 domes sēdēs piedalījušies visi deputāti, 

- 8 sēdēs nav piedalījies 1 deputāts,  

- 2 sēdēs nav piedalījušies 2 deputāti,  

Pieņemtie lēmumi: 

- sēdēs izskatīti 189 darba kārtības jautājumi, 

- kopā pieņemti 166 lēmumi, 

- pieņemti 12 saistošie noteikumi, 

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

puse no klātesošiem deputātiem, 

- vienbalsīgi pieņemti 156 lēmumi, 

- „pret” balsojuši 1 deputāts 10 gadījumos, 2 deputāti 1 gadījumā, 4 deputāti 3 gadījumos, 

5 deputāti 2 gadījumos, 6 deputāti 1 gadījumā, 8 deputāti vienā gadījumā. 

- balsojumā „atturējušies” 1 deputāts 8 gadījumos, 2 deputāti vienā gadījumā, 7 deputāti 

vienā gadījumā. 

2016.gadā pieņemti 12 saistošie noteikumi: 

- Nr.1/2016 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada budžetu”; 

- Nr.2/2016 “Grozījumi 2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2016 “Par 

Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada budžetu””; 

- Nr.3/2016 “Par Beverīnas novada pašvaldības pal’;idzības piešķiršanas kārtību 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai dudzdzīvokļu dzīvojamās mājās; 

- Nr.4/2016 “Grozījumi 2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2016 “Par 

Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada budžetu””; 

- Nr.5/2016 “Grozījumi 2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2016 “Par 

Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada budžetu””; 

- Nr.6/2016 “Par nekustmā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu atsevišķām 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām”; 

- Nr.7/2016 “Grozījumi 2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2016 “Par 

Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada budžetu””; 

- Nr.8/2016 “Grozījumi 2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2016 “Par 

Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada budžetu””; 

- Nr.9/2016 “Par sociālo palīdzību Beverīnas novadā”; 
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- Nr.10/2016 “Grozījumi 2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2016 “Par 

Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada budžetu””; 

- Nr.11/2016 “Grozījumi 2012.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2012 

“Beverīnas novada pašvaldības nolikums””; 

- Nr.12/2016 “Grozījumi 2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2016 “Par 

Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada budžetu””. 

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. 

2016. gadā ir notikušas 15 komiteju sēdes, no tām: 

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

apvienotās sēdes – 9; 

- Finanšu un attīstības komitejas sēdes - 4; 

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

Kopumā sēdēs izskatīti 174 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, 

- Medību koordinācijas komisija. 
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Iepirkumu komisijas veiktie iepirkumi un noslēgtie līgumi 2016.gadā 

  

Beverīnas novada pašvaldības domes Iepirkumu komisija 2016.gadā visus iepirkumus 

veikusi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.  

2016.gadā veiktie iepirkumi: 

Četri piegādes līgumi – Degvielas piegādes līgums par kopējo līgumcenu EUR 

59538.00 bez PVN, kurināmās šķeldas piegāde – EUR 14960.00 bez PVN, kurināmo granulu 

piegāde – EUR 12300.00 bez PVN un dārzeņu piegāde pašvaldības izglītības iestādēm EUR 

6479.14 bez PVN; 

Ceļu uzturēšanas iepirkuma līgumi – Asfaltseguma atjaunošanas darbi trijiem novada 

ceļu posmiem par kopējo līgumcenu EUR 28818.18 bez PVN, ceļu greiderēšanas līgums par 

EUR 30.00 bez PVN par 1km, grants seguma atjaunošanas darbi trijiem novada ceļu posmiem – 

EUR 58178.77 bez PVN, kā arī veikta triju ceļa posmu pārbūves ģeotehniskā izpēte, būvprojekta 

izstrāde un autoruzraudzība – EUR 25168.00 bez PVN; 

Būvdarbu līgumi – Trikātas kultūras nama jumta un zāles remonts – kopējā cena EUR 

36730.46 bez PVN, J.Endzelīna Kauguru pamatskolas volejbola un basketbola laukuma 

rekonstrukcija – EUR 29888.85 bez PVN, pašvaldības tiltu remonts – EUR 28123.90 bez PVN 

Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas darbs 2016.gadā 

 

Beverīnas novada pašvaldības domes nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles 

komisija 2016.gadā ir organizējusi pašvaldībai piederošā īpašuma “Motori”, Brenguļu pagastā 

izsoli – zeme un nedzīvojamā ēka. 

Pēc nomas pirmtiesīgo personu ierosinājuma pārdoti 10 zemes gabali, organizēta vienas 

dzīvojamās mājas Brenguļu pagastā atsavināšana dzīvokļu īrniekiem, kā arī viena dzīvokļa 

izveidošana un pārdošana Kauguru pagastā. 
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2.2.2. 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; 

 Juridiskās nodaļas; 

 Kancelejas no daļas; 
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 Brenguļu pagasta bibliotēkas; 

 Kauguru pagasta bibliotēkas; 

 Mūrmuižas bibliotēkas-informācijas centra; 

 Trikātas pagasta bibliotēkas; 

 Kauguru pagasta saimniecības daļas; 

 Trikātas pagasta saimniecības daļas; 

 Brenguļu pagasta saimniecības daļas. 

Pašvaldības centrālā administrācija iedzīvotājiem nodrošina pašvaldības sniegto 

pakalpojumu pieejamību katra pagasta centrā, pašvaldības ēkās: 

 centrā „Kaimiņi” Brenguļu pagastā; 

 „Pagastmājā”, Mūrmuižā, Kauguru pagastā,  

 Nākotnes ielā 3, Trikātā, Trikātas pagastā. 

Beverīnas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2016.gadu Beverīnas novada 

pašvaldības organizatoriskā struktūra 
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Beverīnas novada pašvaldības organizatoriskā struktūra 

Attēls nr.2 
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Beverīnas novada pašvaldības centrālās administrācijas organizatoriskā struktūra 

Attēls nr.3 
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2.2.3. Centrālās administrācijas raksturojums un darbības rezultāti 2016.gadā 

 
2016.gadā mainoties vadībai, tikai izmainīta administrācijas struktūra. Tika izveidota jauna 

nodaļa -juridiskā nodaļa, lai pašvaldība strādātu juridiski korekti. Tā kā kultūras un attīstības un 

nekustamo īpašumu nodaļas jau ilgstoši nepildīja funkcijas, kā nodaļas, šīs nodaļas tika likvidētas. 

Kultūras struktūra tika reorganizētas, Trikātas kultūras nama vadītājam pievienota saieta nama 

“Depo” administrēšana un uzturēšana. Attīstības un nekustamo īpašumu nodaļā ilgstoši 

neaizpildīts nodaļas vadītāja amats, pamatoja šo nodaļu likvidēt. Šobrīd šī amata pienākumus 

pilda projektu vadības speciālists. Kā arī nekustamo īpašumu speciālistes ir pārceltas uz juridisko 

nodaļu. 

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, četras 

grāmatvedes un projektu vadības specialiste, Kauguru un Trikātas pagastu pārvaldēs kases 

funkcijas un atsevišķus grāmatvedības pakalpojumus veic divas lietvedes.  

Juridiskā nodaļa 

Juridiska nodaļa ir izveidota 2016.gadā. Pirms nodaļas izveidošanas bija tikai juriskonsulta 

speciālists. Šobrīd nodaļā ir juridiskās nodaļas vadītājs-jurists, juriskonsults un  divas nekustamo 

īpašumu speciālistes. Lielākā daļa juridiskās nodaļas darbinieki atrodas Brenguļu pagasta, 

Brenguļos, centrā “Kaimiņi”, tikai viena nekustamo īpašumu speciāliste strādā administratīvā 

centrā Mūrmuižā. 

3. Kultūra, sports un tūrisms Beverīnas novadā 

3.1. 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”; 
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 Folkloras kopa „Stutes”; 

 Bērnu popgrupa „Domino”. 

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 Kauguru 

pamatskolas deju kolektīvu mēģinājumi, bet vakaros, pirmdienās un piektdienās, zāli izmanto 

pašdarbības kolektīvi – darbojas jauniešu deju kolektīvs “Trinītis” un vidējās paaudzes deju kolektīvs 

”Mūri”, trešdienu vakaros mēģinājumi notiek amatierteātrim „Vīzija”, otrdienas un ceturdienas 

vakaros mēģina popgrupa ''Domino''. Zāle tiek iznomāta arī privātajiem pasākumiem un 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. 

Kauguru pagasta Mūrmuižā ir estrāde, kur vasaras sezonā notiek pasākumi. Jau gandrīz 30 

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 Jāņu ielīgošanas pasākums, kur tradicionāli notiek amatierteātra 

„Vīzija” pirmizrādes, pēc kuras vienmēr ir zaļumballe. 

VPDK „Mūri” un  JDK „Trinītis” piedalījušies  

 

13.02. Sadancošanās koncerts Kārķos; 

05.03. Koncerts Trikātā; 

12.03. Koncerts Naukšēnos; 

01.04. Joku dienas pasākums un koncerts Kauguru kultūras namā kopā ar amatierteātri “Vīzija”; 



Beverīnas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2016.gadu 
 

23 

 

04.05. Valmieras rajona deju apriņķa skate (Valmieras kultūras centrā). VPDK “Mūri” ieguva 

augstāko pakāpi. JDK “Trinītis” – 1.pakāpi;  

21.05. Sadraudzības koncerts Rīgā; 

28.05. Koncerts Mūrmuižas estrādē; 

04.06. VIII Beverīnas novada Dziesmu un deju svētki, Trikātā; 

20.-22.06. Dalība teatralizētā deju uzvedumā “No zobena saule lēca”, Dikļu estrādē; 

16.09. Beverīnas novada deju kolektīvu uzvedums Valmieras pilsdrupās.  

Amatierteātra „Vīzija” izrādes: 

 

08.04. A.Banka „Bomzis” Naukšēnu kultūras namā; 

03.07. Skulptūru labirintā Cempu pagasta „Arājos''; 

09.07. Brenguļos; 

22.07. Vijciema tautas namā; 

12.08. Kārķu pagasta estrādē; 

25.08. Valmieras pilsdrupu estrādē; 

26.11. Izrāde „Ragana”, Trikātā; 

03.12. Izrāde „Ragana”, skate Rencēnu kultūras namā, tika iegūta augstākā pakāpe.                                                                                                                                   

3.1.1.  2016. gada nozīmīgākie notikumi Kauguru pagastā: 

 

27.02. Blomes amatierteātra viesizrāde „Trīnes grēki” Kauguru kultūras namā; 

28.05. “Auto-Moto-Velo 2016”, koncerts un zaļumballe Mūrmuižas estrādē; 

22.06. Amatierteātra “Vīzija” pirmizrādes A.Upīša viencēlieniem “Dzimumdienas rītā” un “Ragana”. 

Pēc tam notika zaļumballe; 

24.07.-31.07. Radošās darbnīcas bērniem, Kauguru kultūras namā; 

16.09. Dzejas diena, Kauguru kultūras namā; 
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18.12. Ziemassvētku pasākums Kauguru pagasta senioriem, Mūrmuižā; 

26.12. 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. 

12.02. Meteņu šļūciens Kauguru kultūras namā; 

20.03. Lielā diena Brenguļu alus dārzā; 

08.05. Ūsiņdiena Pekas kalnā; 

22.06. Jāņu ielīgošana Mūrmuižas estrādē; 

22.09. “Baltu vienības diena” Pekas kalnā; 

08.11. Mārtiņvakars Mūrmuižas bibliotēkā; 

20.12. Bluķa vakars Ziemsvētkos Mūrmuižas centrā; 

Bērnu folkloras kopa „Pasaciņa” piedalījās: 

 

26.02. PEPT Tālās Gaujmalas novada sarīkojums „Bij’ manam kumeļam zvaigžņu deķis mugurā” 

Kauguru kultūras namā; 

21.-22.05. PEPT Nacionālais sarīkojums, Saldus pilsētā. 
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Bērnu popgrupa „Domino” 

 

Bērnu popgrupa ''Do-mi-no'' savu darbību uzsāka 2016. gada septembrī un vadītājas Aigitas  

Lapiņas-Goģes vadībā  ir sasniegti  labi rezultāti. Skatē iegūta pirmā pakāpe. 

Bērnu popgrupa ''Domino” piedalījās: 

08.12. Egles iedegšanas pasākumā Mūrmuižā; 

18.12. Uzvedumā “Sidraba egle” Kauguru pagasta pensionāru pasākumā, Mūrmuižā; 

26.12. Uzvedumā “Sidraba egle” Ziemsvētku pasākumā Kauguru pagasta pirmsskolas vecuma 

bērniem, Kauguru kultūras namā; 

10.12. Sadraudzības koncertā ''Ziemas skaņu festivāls”, Strenčos. 

 

3.2. 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; 

 Etno mūzikas grupa “Vairogi” – vadītājs Ando Krūze; 

 Amatierteātris (no 01.10.2016.) – vadītāja Ilze Dauvarte 

2016. gadā Trikātā pavisam notikuši 37 dažāda veida kultūras pasākumi, no kuriem 10 valsts, 

tradicionālie un novada svētki, 5 pašdarbības kolektīvu koncerti, 5 teātra izrāde, 7 izklaides pasākumi, 

divi koncerti – konkursi, desmit izglītojošas lekcijas un 5 informatīvas sanāksmes. Kultūras nama 

pašdarbības kolektīvi devušies 19 izbraukuma koncertos. 
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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, 

Ziemas saulgrieži – bluķa vilkšana. Jau daudzus gadus 22. septembrī pilskalnā, aizdedzot baltu 

vienības ugunis, tiek atzīmēta Baltu vienības diena. 

Etnomūzikas grupa "Vairogi" ir pievērsusies etnofolka stilam un 2016. gada sākumā jau 

uzstājās Smiltenē. Lieldienās klausītājiem tika nodota jauna koncertprogramma "Pacel acis uz austošo 

sauli". Koncerts "Kēniņa Tālivalža svētkos" Trikātā 2. jūlijā un Brenguļos 6. novembrī.  

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Abuls” piedalījās Latvijas deju kolektīvu festivālā – „Sasala 

jūriņa” Saulkrastos, 19.martā, draudzības koncertos Gulbenē – 30. janvārī, Amatā – 6. februārī, 

Dikļos deju uzvedumā "No zobena saule lēca" 20.-22. jūnijā, Saulkrastos – 9. jūlijā. No 11.-16. 

jūlijam dejotāji devās koncertceļojumā uz Ungārijas pilsētu Sedenu, kur piedalījās 27. starptautiskā 

folkloras deju festivālā Kopā ar visiem novada deju kolektīviem piedalījās teratralizētā deju 

uzvedumā "Senas pamācības mīlēšanā" Valmieras pilsdrupu estrādē 16. septembrī. Kolektīvs regulāri 

koncertē sava novada pasākumos – valsts svētkos, sporta laureāta pasākumā, novada deju svētkos. 

Koris ir piedalījies visos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos.  

2016.gads iesākās ar koru draudzības koncertu "Zvaigznēm līdzi" savās mājās 2. janvārī, kur 

piedalījās visi diriģenta Ērika Deruma vadītie kori. Pavasarī, 4. maijā, koris piedalījās "Baltā galdauta 

svētkos" kaimiņu novadā Strenčos. Turpmākie pasākumi – “Vidzemes un Latgales dziesmu diena” 

Alūksnē, 28. maijā, J. Vītola mūzikas dienas Gaujienā, 23. jūlijā, Latvijas valsts svētku koncerts, 

Trikātā, sporta laureāta pasākums Brenguļos un koncerts Plāņu tautas namā. 

Vīru ansamblis priecē klausītājus savā un kaimiņu novados. 

2016. gadā vīru ansamblis koncertēja koru draudzības koncertā "Zvaigznēm līdzi" Trikātā, valsts 

svētku koncertos Trikātā un Plāņos.  

Deju grupa “Sapnis” ir viens no Trikātas aktīvākajiem kolektīviem, kas divas reizes gadā, 

februārī un jūlijā, rīko sadancošanas koncertus Trikātā, kā arī piedalās Beverīnas novada Dziesmu un 

deju svētkos un valsts svētku koncertā savās mājās. Kolektīvs ir devies izbraukuma koncertos pie 

draugu kolektīviem Dikļos, Alojā, Gaujienā, Strenčos, Naukšēnos un Smiltenē. 

No 1. oktobra kultūras namā sāka darboties amatierteātris. Senioru Ziemassvētku pasākumā 

kolektīvs jau priecēja skatītājus ar iestudētiem skečiem. 



Beverīnas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2016.gadu 
 

27 

 

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

jau šajos svētkos ir kļuvusi iespēja piedalīties loka šaušanā un izmēģināt spēkus “Tālivalža spēka 

takā”. Jaunums tika piedāvāta iespēja noklausīties Latvijas dziesminieku koncertu, kurā piedalījās 

tautā pazīstami dziesminieki – Valdis Atāls, Dinārs Gulbis, Uldis Kākulis, Egons Pičners u.c. 

dalībnieki. Dažādas aktivitātes tika piedāvātas visu vecumu iedzīvotājiem – 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.  

3.2.1. 2016. gada nozīmīgākie notikumi Trikātas pagastā: 

 

 02.01. Ziemassvētku atskaņu koncerts „Zvaigznēm līdzi”; 

 18.02. Senioru dāmu deju grupu sadancošana koncertā „Puteņu valsis”; 

 05.03. Sadancošana koncertā „Sieviete – visskaistākā starp puķēm”; 

 11.03. Vecvecāku pēcpusdiena „Ar mīļumu sirdī...”; 

 16.04. Lieldienu lustes; 

 16.04. Etno mūzikas grupas koncerts „Pacel acis uz austošo sauli”; 

 22.04. Mazo vokālistu konkurss Beverīnas novada konkurss „Cālis 2016”; 

 06.05. Koncerts „Paldies saku māmiņai”; 

 30.05. Starptautiskai bērnu aizsardzības dienai veltīti bērnu svētki; 

 04.06. Beverīnas novada dziesmu un deju svētki un zaļumballe; 

 02.07. „Ķēniņa Tālivalža svētki”; 

 30.07. Sadancošana koncertā „Vasaras ziedu krāšņumā”; 

 22.09. Baltu vienības dienas atzīmēšana tikšanās;  

 28.10. Pašdarbnieku rudens ballīte; 

 11.11. Mārtiņdienas svinības; 
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 17.11. Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums; 

 26.11. Teātra izrāde; 

 09.12. Ziemassvētku rotājumu darbnīca, egles iedegšana; 

 16.12. Ziemassvētku atpūtas vakars novada senioriem; 

 21.12. Bluķa vakars; 

 26.12. Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem; 

 30.12. Vecgada atpūtas vakars. 

3.3. Kultūras dzīves organizācija Brenguļu pagastā 
 

2016.gads Brenguļu pagastā paskrējis nemanot, ir notikuši 16 pasākumi. Esam atgriezušies pie 

piemirstām tradīcijām, kā, piemēram, pasākuma “Ražas balle” novada uzņēmējiem, lauksaimniekiem 

un pašnodarbinātām personām. Brenguļu pagastā ir uzbūvēta āra skatuve un deju grīda. Ir ierakstīts un 

izdots Tautas mūzikas kapelas “Abulmalas Burlakas” disks “Laika vīra pieZīmes”. 2016.gadā 

notikušie pasākumi: 

01.01.  Jaungada balle; 

12.03. Brenguļu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīva “Dzieti” 5 gadu jubilejas   koncerts pēc 

R.Blaumaņa darba motīviem “Sena pamācība mīlēšanā”; 

27.03. Lieldienu pasākums; 

08.04. Beverīnas novada 1.-4.klašu skolēnu vokālais konkurss “Lakstīgala 2016”; 

23.05. Beverīnas novada skolu olimpiāžu laureātu sveikšana; 

30.05. Bērnu aizsardzības diena; 

09.06. Brenguļu pagasta senioru ekskursija; 

09.07. Kauguru pagasta amatierteātra “Vīzija” viesizrāde A Upīša viencēlieni “Dzimumdienas rītā” un 

“Ragana”; 

16.09. Beverīnas novada deju kolektīvu deju uzveduma pēc R.Blaumaņa darba motīviem “Sena 

pamācība mīlēšanā”, Valmieras pilsdrupu estrādē; 
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27.08. Beverīnas novada sporta spēles “Atvadas vasarai” un novada svētki; 

29.10. Ražas balle novada uzņēmējiem, lauksaimniekiem un pašnodarbinātām personām; 

11.11. Lāčplēša dienai veltīts pasākums “Tilta izgaismošana”; 

12.11. Mārsnēnu amatierteātra viesizrāde M. Hornas komēdija “Biznesa sievietes nedienas”; 

18.11. Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts svinīgs svētku sarīkojums un “Beverīnas 

lepnuma” sveikšana; 

09.12. Beverīnas novada sporta laureāta sveikšana un pašdarbnieku balle; 

26.12. Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem. 

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

Degle), kuriem aizvadītais gads ir notikumiem bagāts. Kolektīvs ir piedalījies izrādē “No zobena saule 

lēca”, Kocēnu novada, Dikļu pagasta dabas koncertzālē, izdejojot Agra Daņiļēviča dejas – “Lielais 

Rits”, “Jāņu polka”, “Graudi”, “Kāzas”, “Veļu māte” un “Veļu Ziemassvētki”. Deju kolektīvu skatē 

ieguva augstāko pakāpi, izdejojot Aijas Rūlietes deju “Lai rīb zeme dancojot” un Baibas Sokolovas 

deju “Tumša nakte”.  

Kolektīvs piedalījies vairākos pasākumos/ koncertos: 

 

12.03. Brenguļu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīva “Dzieti” 5 gadu jubilejas koncerts pēc 

R.Blaumaņa darba motīviem “Sena pamācība mīlēšanā”, Brenguļu sākumskolas aktu zālē; 

09.04. Koncerts “Sadancāšana Rūvenā” ar uzvedumu pēc R.Blaumaņa darba motīviem “Senas 

pamācības mīlēšanā”, Rūjienas kultūras namā; 

04.05. Deju kolektīvu koncerts / skate, Valmieras kultūras centrā; 

21.06. Izrāde “No zobena saule lēca”, Dikļu dabas koncertzālē; 

03.07. “Kaimiņu būšana 2016”, Cempu koka skulptūru parka; 

16.09. Beverīnas novada deju kolektīvu koncerts pēc R.Blaumaņa darba motīviem “Senas pamācības 

mīlēšanā”, Valmieras pilsdrupu estrādē. 

3.4. Darbs ar jaunatni 2016. gadā 
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Jauniešu 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.  

2016.gadā pašvaldība pirmo reizi izveidoja programmu jauniešu vasaras nodarbinātībai. Šajā 

programmā tika nodarbināti 33 jaunieši vecumā no 13-18 gadiem. Katram jaunietim bija iespēja 

strādāt divu nedēļu garu periodu.  

Pašvaldība 2016.gadā Mūrmuižas jauniešu centra telpas tika nodotas biedrības “Labāka 

rītdiena” nomā, lai realizētu dienas centra funkcijas. Šī biedrība pildīja arī daļējas jauniešu centra 

funkcijas.   

3.5. Nozīmīgākie notikumi un veikumi Beverīnas novadā sporta jomā 2016. gadā 

3.5.1. Novada  komandas un dalībnieki piedalījās: 

 

1. Beverīnas novada komanda (33 dalībnieki)  startēja  Latvijas IV  olimpiādē (2. vieta rebijā 7 

sieviešu komandai „Beverīna”, 3. vieta Krišam Meļņikonim airēšanas slalomā); 

2. Beverīnas novusa komanda izcīnīja 4. vietu LSVS 53. Sporta spēļu sacensībās novusā; 

(individuāli trīs 1. vietas – Dainim Ķellem (V70), Aldim Mednim (V40) un Evijai Papardei 

(S40); 

3. Sieviešu novusa komanda „Beverīna” izcīnīja 3. vietu Latvijas komandu čempionātā novusā, 

Pasaules Kausa izcīņas posmā  Megijai Ķellei 1. vieta  jauktajās dubultspēlēs; 

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

Spīdmintona līgas čempionātā, Latvijas čempionātā, kā arī individuāli Santai Paeglei 9. vieta 

Eiropas čempionātā, 5. vieta Nāciju kausā Latvijas izlases sastāvā, 3. vieta Hungarien Open; 

5. Regbija komanda “Beverīna/Fēnikss” cīnījās Latvijas kausa izcīņā „regbijā 7” un Prezidenta 

kausa izcīņā „Regbijā 7”; 

6. LSVS 53. Sporta spēlēs pludmales volejbolā Jūrmalā sekmīgi startēja Beverīnas novada 

vīriešu volejbola komanda vecuma grupā K50+; 

7. Florbola komanda „Brenguļi” piedalās Kocēnu novada atklātajā čempionātā florbolā. 

3.5.2. Sarīkotās sacensības, sporta un tūrisma pasākumi: 

 

14.-15.01. Pasaules sniega diena Brenguļu s/skolā (SC „Kaimiņi)”, Kauguru un Trikātas p/skolās, PII 

„Pasaciņa” 
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29.01. Sporta centram „Kaimiņi” – 7 gadi  (Beverīnas novada  skolu sacensības tautasbumbā un 

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

23.01. Slēpju pārgājiens “Strenči- Torņa kalns-Strenči” (veltīts olimpieša Voldemāra Vītola piemiņai); 

28.02. Beverīnas novada atklātais zolītes čempionāts Brenguļos; 

12.03. Spīdmintona turnīrs “Brenguļi OPEN 2016” Brenguļos (“Zaļā pēda” – Santa Paegle); 

02.04. Beverīnas novada atklātais novusa čempionāts Brenguļos; 

 28.05. Sporta spēles “Auto-Moto-Velo” Mūrmuižā; 

23.07. Brenguļu/A.R.D. kausa izcīņa futbolā Brenguļos; 

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

27.08. Beverīnas novada sporta spēles “Atvadas vasarai” (8 sporta veidi) Brenguļos; 

02.-04.09. „Velosēņošana – 2016” (3 dienu velotūrisms ar devīzi „Iepazīsti Beverīnas novadu!”); 

23.09. Latvijas Olimpiskā diena (Brenguļu sākumskola, Trikātas pamatskola, Kauguru pamatskola, 

PII „Pasaciņa”) 

22.10. Brenguļu kauss spīdminotā 2016 Brenguļos (“Zaļā pēda” – Santa Paegle); 

05.11. Jāņa Daliņa piemiņas skrējiens (Valmiera-Daliņi-Jaunbrenguļi-Brenguļi); 

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

09.12. Beverīnas novada „Sporta laureāts 2016” (SC „Kaimiņi”, Brenguļi). 

3.6. Mūrmuižas Tautas universitāte 

 

2016. gads Mūtmuižas Tautas universitātē iesākās kā 28. mācību gada (2015/2016)                             

otrais pusgads un 29. mācību gada (2016/2017) pirmais pusgads. Mācību gadi tiek skaitīti pēc 

Mūrmuižas Tautas universitātes atjaunošanas, kas notika 1988.gadā. 

2016.gada pirmā nodarbība bija attiecīgā mācību gada 4.nodarbība 9.janvārī, kas bija veltīta 

sarunai par Rūdolfa Blaumaņa darbiem. Pie mums viesojās R. Blaumaņa memoriālā muzeja “Braki” 

vecākā speciāliste un mācītājs Valdis Zilgalvis. Šo universitātes nodarbību apmeklēja 36 cilvēki.   
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5. nodarbībā 6. februārī tikāmies ar kultūrvēsturnieku un filozofu Edgaru Mucenieku sarunā 

par Pēteri Birkertu. Pēc sarunas mūs priecēja pianiste Lelde Tīrele. Piedalījās 14 cilvēki 

6. nodarbībā 12.martā mēs tikāmies ar vēsturniekiem Gintu Skutānu un Edgaru Žīguru 

diskusijai par Beverīnas pilskalna dislokāciju. Apmeklēja 35 cilvēki. 

7.nodarbība 9.aprīlī noslēdza 27.mācību gadu ar viesošanos pie TV šova “Īstās latvju 

saimnieces” uzvarētājas un mūsu novadnieces Zandas Žentiņas. Apmeklētāju skaits bija 18 cilvēki. 

29.mācību gads iesākās 1.oktobrī ar braucienu uz Latvijas Nacionālo bibliotēku un Latvijas 

Nacionālo mākslas muzeju. Apmeklētāju skaits sasniedza 34 personas. Šī mācību gada otrā nodarbība 

bija veltīta Latīņamerikas mūzikai. Pie mums viesojās Laimis Rācenājs un Ivars Hermanis ar 

programmu “Besame Mucho”. Šoreiz bija 19 apmeklētāju. 

Gada pēdējā nodarbība notika 3.decembrī, kurā tikāmies ar kultūrvēsturnieku un filozofu 

Edgaru Mucenieku. Saruna bija par zinātnieku un diplomātu Arnoldu Spekki. Nodarbības turpinājumā 

uzstājās pianiste Lelde Tīrele. Bija ieradušies 19 apmeklētāji.                                                                                                        

2016.gadā septiņu Mūrmuižas Tautas universitātes pasākumu norisei iztērēti 1501,48 EUR, 

kas galvenokārt sastāda lektoru pakalpojuma apmaksu.                               

4. Lietvedības darbs 

 
Lietvedības darbu Beverīnas novada pašvaldības administrācijā veic Beverīnas novada 

pašvaldības sekretāre, Kauguru, Brenguļu un Trikātas pagastu lietvedes:  

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

uzdoto uzdevumu izpildi; 

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

tehnisko un organizatorisko apkalpošanu; 

 Nodrošina personu deklarēšanas funkcijas izpildi visos novada pagastos; 

 Nodrošina kases funkcijas pieejamību Kauguru un Trikātas 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; 

 Reģistrē līgumus; 

 Uzskaita novada administratīvajā teritorijā dzīvojošos bērnus. 
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Beverīnas novada pašvaldības administrācijā dokumentu apritē tiek izmantota elektronisko 

dokumentu aprites sistēma EDUS.  

2016.gadā Beverīnas novada pašvaldības administrācijā saņemti un reģistrēti 373 fizisko 

personu iesniegumi un 957 juridisko personu iesniegumi un dokumenti. Ar drošu elektronisko 

parakstu saņemti 594 dokumenti. Izsniegtas 186 izziņas. Fiziskām personām nosūtītas 534 vēstules, 

443 vēstules nosūtītas juridiskām personām. Ar drošu elektronisko parakstu nosūtīti 155 dokumenti. 

2016.gadā Beverīnas novada pašvaldībā  pagastu lietvedes reģistrējušas dzīvesvietu 70 personām.  

Reģistrēti noslēgtie līgumi: 1 – par būvniecību, 99 – uzņēmuma un autorlīgumi, 197 – saimnieciskie 

līgumi, 47 – līgumi par savstarpējiem norēķiniem, 13 – iepirkuma līgumi, 12 – sadarbības līgumi. 

5. Tūrisma aktualitātes 2016.gadā 

 

Izveidota tūrisma sadaļa Beverīnas novada mājas lapā – vidēji dienā lapa tiek apmeklēta no 40 

dažādiem apmeklētājiem. Populārākās sadaļas tūrisma lapā ir – galvenā lapa, ziņas par novadu, 

pasākumi un tūrisma karte. Novada tūrisma lapa tiek apmeklēta izmantojot dažādas sociālās vietnes 

un serverus, bet visbiežāk – www.google.lv, www.beverinasnovads.lv un www.valmiera.lv. 

2016.gada nogalē tika attīstītas novada aktīvās atpūtas iespējas, nomarķējot Miegupes takas 

posmu no Mūrmuižas līdz „Vīnkalniem”, kā arī iztīrot un nomarķētajot „Abula taku”. 

Kopā ar Valmieru un apkārtējiem novadiem, kā arī Cēsīm un Vīlandi pieci mūsu novada 

objekti („Abullāči”, Brenguļu alus, Inga Logina, „Vīnkalni”, R-Chocolate) piedalījās vasaras tūrisma 

akcijā „Ceļo līdz 100”! 

Vairāki tūrisma uzņēmumi aktīvi iesaistījušies dažādos projektos, kā arī guvuši atpazīstamību 

plašsaziņu līdzekļos. Tāpat uzņēmumi ir saņēmuši godalgas un panākumus. Piemēram, Vidzemes 

plānošanas reģiona organizētā uzņēmēju godināšanas tradīcijā “Vidzemes veiksmes stāsti” ieguva 

Beverīnas koka skulptūru un labirintu īpašnieks. Arī “Brenguļu alus darītava” par tautas iemīļotāko 

tumšo alu ieguva apbalvojumu. 

2016.gadā turpinājās sadarbība ar Valmieras pilsētu un apkārtējiem novadiem, tūrisma tirgū 

ejot kā vienotam galamērķim. Šādi sevi pozicionējot gan “Balttour” izstādē, gan dažādās 

starptautiskajās izstādēs. 

http://www.google.lv/
http://www.beverinasnovads.lv/
http://www.valmiera.lv/
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Pagājušā sezonā Valmieras tūrisma informācijas centrs sāka organizēt atvērtos pārgājienus un 

velobraucienus, kuros varēja piedalīties ikviens interesents. Divi no šādiem velobraucieniem 

norisinājās arī Beverīnas novadā – pavasarī, iepazīstot Mūrmuižas – Brenguļu loku, un rudenī –

Trikātas pusi.  

6. Bibliotēkas 

6.1. Brenguļu bibliotēka 

Attēls nr. 4 

 
 

 

 

6.1.1. 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.  
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Pagasts, kopā ar Kauguru un Trikātas pagastu veido Beverīnas novadu. Pagasts robežojas ar 

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

atrodas 5 km no Valmieras un 119 km no Rīgas. Teritoriju šķērso valsts 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.gadā) un atrodas Cempu 

ciematā. 

Bibliotēkas mērķis – klientorientēta demokrātiska bibliotēka, kas nodrošina brīvu plašas informācijas 

pieejamību, sekmē mūžizglītības iespējas un kultūras mantojuma apzināšanu un popularizēšanu. 

Bibliotēkas misija - ir izglītotas un kulturālas sabiedrības veidošana. 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 
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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. 

2016.g.5.septembrī saņemta akreditācijas apliecība, ka bibliotēkai piešķirts vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. 

6.1.2. Finansiālais nodrošinājums 

 

Tabula nr.5 – “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2014 2015 2016 

Kopā (EUR) 24589 25712 26933 

Pašvaldības finansējums 24539 25673 26823 

Citi ieņēmumi:   110 

t. sk. maksas pakalpojumi 50 39 81 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi   29 

 

Tabula nr.6 – “Bibliotēkas izdevumi” 

 2014 2015 2016 

Izdevumi kopā (EUR) 24539 25673 26852 

Darbinieku atalgojums (bruto) 8396 8590 7945 

Krājuma komplektēšana 2276 2655 3058 

 

6.1.3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
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Bibliotēka atrodas Informācijas, izglītības, sporta un sociālās aprūpes dienas centrā 

„Kaimiņi” 1.stāvā. Bibliotēkas materiāli tehniskā bāze ir laba. 

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

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

Tabula nr.7 – “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Vērtējums (teicams/labs/ 

apmierinošs/neapmierinošs) 

Piezīmes 

Datori 2 11 labs  

Plānie klienti     

Multifunkcionālās 

iekārtas 

    

Printeri     

Kopēšanas iekārtas 3  apmierinošs, labs  

Skeneri 1  labs  

Citas iekārtas  3 labs Laminators, 

grāmatu 

vākotājs, 

brošētājs 

 

Darbā ar bērniem un jauniešiem materiālais un tehniskais stāvoklis ir labs. Budžetā ir ielikti 

līdzekļi jaunas krāsainās kopēšanas iekārtas iegādāšanai. 

6.1.4. Personāls 

 

Beverīnas novada Brenguļu pagasta bibliotēkā strādā viena darbiniece – bibliotēkas vadītāja 

(1 slodze). Bibliotēkas vadītājai ir vidējā speciālā izglītība citā jomā. Apgūta programma Informācijas 

un bibliotēku zinību pamati” Finansējums personāla attīstībai Pašvaldība profesionālajai pilnveidei, 

pieredzes apmaiņas braucieniem piešķir 200 EUR/gadā. Uzsāktas mācības LNB “Informācijas un 

bibliotēku zinībās” 960 stundas par saviem līdzekļiem. 

6.1.5.  Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 

• Galvenie rādītāji (lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums u. c.): 
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Tabula nr.8 – “Bibliotēkas pamatrādītāji” + rādītāju vērtējums, skaidrojums, analīze 

 2014 2015 2016 % salīdzinot 

ar iepr. gadu 

Lietotāju skaits 230 258 298 +1.15% 

t. sk. bērni 50 56 66 +1.18  % 

Fiziskais apmeklējums 3422 2830 2730 -0.96% 

t. sk. bērni 520 530 530 +1% 

Virtuālais apmeklējums 2010 2300 3400 +1.48% 

Sociālo tīklu apmeklējums 

(skatījumi) 

  300  

Izsniegums kopā 5962 7357 6523 -0.89% 

t. sk. grāmatas 1463 1777 1323 -0.74% 

t. sk. periodiskie izdevumi 5400 5580 5200 -0.93% 

t. sk. bērniem 220 230 530 +2.3% 

Lietotāji % no iedz. skaita 

apkalpes zonā 

25 29 32 +1.10% 

Iedzīvotāju skaits 905 905 910 +5 

 

Brenguļu pagastā iedzīvotāju skaits ir pieaudzis +5, kā arī lietotāju skaits. To veicina 

Valmieras pilsētas tuvums. Mūsu lietotāji izmanto elektronisko katalogu un pēc tā atrod sev tuvākās 

bibliotēkas, lai saņemtu sev interesējošo grāmatu. Apmeklējumu skaits samazinās, jo aktīvie lasītāji ir 

gados vecāki cilvēki un viņiem daiļliteratūru un periodiku piegādā bērni un mazbērni. Tas izskaidro, ka 

grāmatu un periodikas izsniegums pieaudzis. Periodikas izsnieguma pieaugums ir izskaidrojams ar cenu 

kāpumu seriālizdevumiem. Bērnu un jauniešu apmeklējums un grāmatu izsniegums ir audzis, jo, nākot 

uz sporta centru vingrot, pamatskolas bērni un jaunieši grāmatas paņem, pie reizes ienākot bibliotēkā.   

Grāmatu jaunieguvumu skaits pieaug, jo palielinājies finansējums krājumu komplektēšanai.  

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

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

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

vajadzībām un vēlmēm. Apmeklētāji labprāt lasa žurnālus, tā izskaidrojums izsniegumu palielinājums. 
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Apkalpošanas pamatdarbība tiek plānota un realizēta: 

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

attīstīšanai; 

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

vēsturiskas liecības; 

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

strādājošiem, bezdarbniekiem, mājsaimniecēm, pensionāriem; 

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

vietējās tradīcijas. 

Bibliotēkā ir plašs uzziņu izdevumu krājums universālās un nozaru enciklopēdijas, 

skaidrojošās, tulkojošās, biogrāfiskās vārdnīcas, statistikas informācijas. Salīdzinoši daudz uzziņu bija 

par darbu ar interneta resursiem, datoru, e-pakalpojumiem, dabu, rokdarbiem un ciltskoku izpēti.  

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

Bibliotēkai nav īpašs aprīkojums. Apmeklētāju konsultēšana un apmācība tradicionālo un elektronisko 

informācijas resursu izmantošanā notiek gan ikdienas darbā, darba procesā, gan bezmaksas 

individuālā apmācību veidā.  

Šogad turpinājām sadarboties ar lauku atbalsta dienestu kopā organizējām novada 

zemniekiem par elektronisko datu ievadīšanu Lauku atbalsta dienesta mājaslapā. Sekmīgai bibliotēkas 

funkciju un uzdevumu realizācijai izmantots plašs sadarbības tīkls, kura partneri ir visas novadu 

bibliotēkas. 

• Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs; 

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

dažādas datu bāzes, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; 

• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība iedzīvotājiem. 

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

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

mājaslapā. 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 ir sniegts pagasta pārvadē. Ir ļoti svarīgi 
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informēt sabiedrību par to, ko mēs darām, par savu pieredzi, par to, kas labs ir noticis un notiks 

bibliotēkā. Tas rada pozitīvu attieksmi un sabiedrības ieinteresētību apmeklēt bibliotēku.  

Elektroniskais katalogs ir kā pakalpojums – bibliotēka BIS ALISE reģistrē jaunus bibliotēkas 

lietotājus, pēc nepieciešamības veic lietotāju datu rediģēšanu vai papildināšanu. Bibliotēka SBA kārtā 

pieprasa un izsniedz grāmatas lietotājiem, ja nepieciešams, pagarina grāmatu atdošanas datumu. Plaši 

tiek izmantots grāmatu meklēšanas modulis un cirkulācijas modulis, lai precizētu vai lietotājs izvēlēto 

dokumentu ir jau lasījis.  

Šajā gadā nav uzsākta digitalizācija. Ir iekšzemes un starptautiskais SBA. 

Tabula nr.9 – “SBA rādītāji” 

SBA 2014 2015 2016 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

8 30 35 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

10 20 11 

 

• Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti (pētījumi, 

aptaujas, anketas u. tml.) 

• Bibliotēkas lasītāju un iedzīvotāju aptaujas, datu analīze; 

2016. gada sākumā un tika veikta bibliotēkas lietotāju aptauja par bibliotēkas darba 

vērtējumu un kvalitāti, kādus pakalpojumus vēl vēlētos bibliotēkā, kādas grāmatas un periodiskos 

izdevumus vēlētos lasīt, vai apmierina bibliotēkas darba laiks, u.c. lietas. 90% no aptaujātajiem 

izmanto iespēju ņemt grāmatas un periodiskos izdevumus uz mājām, bet 15 % izmanto datoru un 

internetu. Pēc atrašanās vietas bibliotēka ir novērtēta 100% pozitīvi. 80% aptaujāto apmierina 

pašreizējais bibliotēkas darba laiks. 95% aptaujāto apmierina telpu iekārtojums, 5% drīzāk jā, nekā nē. 

63% atzīst, ka bibliotēkā ir viegli orientēties, 37% drīzāk jā, nekā nē. Grāmatu un periodikas klāsts 

75% apmierina, 20% drīzāk jā ,nekā nē, 5% drīzāk nē, nekā jā. Pakalpojumu maksa 95% no 

aptaujātiem apmierina, 5% nezinu neesmu izmantojis. Elektroniskā kataloga un datu bāzu 

izmantošanas iespējas 55% lietotāju apmierina, 45% nezinu neesmu izmantojis, piebilde – patīk jautāt 

bibliotekārei. Personāla atsaucība 95% aptaujāto minēts ļoti labi, labi 5%. 90% aptaujāto bibliotēkā 

jūtas ļoti ērti un brīvi, 10% – labi. 62% aptaujāto ļoti labi bibliotēkā var sameklēt vajadzīgo, 25% – 
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labi, 13% – vidēji. Uz jautājumu “Vai izmantojat elektronisko katalogu?” 38% atbild jā, 25% - 

reizēm, 15% – reti, 10% – nē neizmantoju, jautāju bibliotekārei. Kādus pakalpojumus vēl vēlētos 

bibliotēkā 50% apmierina esošie, 12% nemāk ieteikt, 10% – elektronisko grāmatu izmēģināt palasīt, 

37% apmierina piedāvātie preses izdevumi, 25% vēlētos vairāk bērniem un pusaudžiem domātos 

preses izdevumus. Uz jautājumu “Kādas nozares grāmatas būtu vēlams iegādāties bibliotēkā?’’ 42% 

min jaunākās, 28% bērnu un pusaudžu, 13% par ainavu, dārza labiekārtošanu, augu audzēšanu, 17%  

par māju un telpu būvniecību, remontiem. Katru gadu ir plānots veikt šādu aptauju. 

6.1.6.  Krājums 

 

Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

• informācija par krājuma komplektēšanas politikas dokumentu (sniedzot saiti uz dokumentu 

tiešsaistē vai pievienojot dokumentu pielikumā); 

• ja ir jauns komplektēšanas politikas dokuments – secinājumi par iepriekšējo dokumentu; 

• krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata period. 

Brenguļu bibliotēkas krājuma attīstības politikas pamatā – 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. 

Krājuma komplektēšanas pamatā ir pašvaldības piešķirtie naudas līdzekļi un finansējums –

33058 EUR apjomā, kas nodrošina periodikas un grāmatu iegādi. Tika iegādātas 202 grāmatas par 

2029 EUR, pasūtīti preses izdevumi par 1029 EUR (40 nosaukumi) 2 preses izdevumi dāvināti no 

vietējiem uzņēmējiem. 

Tabula nr.10 – “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2014 2015 2016 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai 

2276 2655 3058 

t. sk. pašvaldības finansējums 2276 2655 3058 

grāmatām 1421 1800 2029 

t. sk. bērnu grāmatām 220 200 323 
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periodiskajiem izdevumiem 855 855 1029 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

apkalpes zonā (pašvaldības 

finansējums) 

2.51% 2.93% 3.36% 

 

Bibliotēkas krājuma rekataloģizētie eksemplāri ir 100%, bet 2016.gada rudenī notika bibliotēkas 

krājuma pārbaude (inventarizācija), kurā  papildus tika vēl atlasītas bojātas un mazpieprasītas 

grāmatas.  

Tabula nr.11 – “Krājuma rādītāji” 

 2014 2015 2016 

Jaunieguvumi 919 817 823 

Grāmatas 220 227 202 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 22 17 22 

t. sk. bērniem 39 32 44 

Izslēgtie dokumenti 500 867 1693 

Krājuma kopskaits 9527 9586 9478 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.15 0.19 0.21 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 

7.72 9.37 9.47 

  

Tabula nr.12 – “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2014 2015 2016 

Letonika 47 56 63 

News 24 32 19 

 

Krājuma un datubāzu popularizēšana notiek uzrunājot apmeklētāju individuāli. Darbs ar 

parādniekiem īpaši netiek veikts. Krājuma veidošana notiek atbilstoši bibliotēkas izstrādātajai 

“Beverīnas novada Brenguļu pagasta bibliotēkas krājuma attīstības politikai” 
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6.1.7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 

Lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšana  

Trīs gadu laikā bērnu un jauniešu skaits ir nedaudz pieaudzis, bet ne pietiekami. Brenguļu 

sākumskolā ir 53 bērni (kopā ar bērnudārza divām grupiņām). Pamatskolas bērni bibliotēku apmeklē 

pirms sporta nodarbībām hallē, bet tas nav pietiekami. Tāpēc daudz pasākum tiek organizēti konkrētās 

dienās, apvienojot sportošanu ar kultūras pasākumu.  

Maziem lasītājiem tiek organizētas grāmatu pēcpusdienas, kur mēs kopā lasām, zīmējam, 

spēlējam spēles. Bibliotēka iegādājas Bērnu žūrijas grāmatas, bet pati nepiedalās Bērnu žūrijā, jo 

nevar pilnvērtīgi nodrošināt lasītājus visās grupās.  Aktīvākie pamatskolas bērni ir iesaistījušies savas 

skolas bibliotēkas žūrijā, satiekoties mēs pārrunājam un diskutējam par šīm grāmatām.  

Informācijpratības pasākumi, DB popularizēšana (Letonika) 

Turpinām iesākto, ka reizi nedēļā sākumskolas bērni nāk uz datorapmācību ”Mans draugs 

dators”, kur apgūst datorzinības, runājam par drošību internetā, mācāmies meklēt informāciju datu 

bāzēs, rakstīt un kopā skatīties Latvijas filmu portālā www.filmas.lv. Bērni iesaistās arī e-prasmju 

nedēļā.  

Sadarbība ar pirmsskolas iestādēm, skolām, skolu bibliotēkām u.c. struktūrvienībām 

Bibliotēkai ir laba sadarbība sākumskolu un pirmsskolas izglītības iestādi. Skolēni bibliotēku 

apmeklē katru dienu, bet projektu nedēļā tiek meklēta vajadzīgā informācija, gatavojoties konkursiem 

un pasākumiem tiek gatavoti materiāli. Laba sadarbība ar izglītības iestāžu pedagogiem. Kopā tiek 

rīkoti tematiskie un gadskārtu pasākumi. 

Organizējot pasākumus, izstādes, tematiskas pēcpusdienas vienmēr tiek domāts par radošām 

nodarbībām, jo bērniem patīk izzināt, iepazīt un iemācīties ko jaunu. Par tradīciju ir kļuvis Lāčplēša 

dienas ietvaros lukturīšu izgatavošana, šogad no pērlītēm Latvijas karoga krāsās vērām piespraudes, 

apgleznojām lukturīšus. Ar tiem izgaismojām tiltu. Vēlāk pie ugunskura dzerot tēju priecājamies par 

paveikto un rodam ierosmes jauniem darbiem. Zemes stundā – spēlējam galda spēles, ir foto-

orientēšanās tumsā ar lukturīšiem. Radošās pēcpusdienās gatavojām dažādas interesantas lietas. Bērni 

izsaka vēlmes, ko bibliotēkas vadītāja cenšas palīdzēt un realizēt. Ja izdodas, tad prieks ir abpusējs. 

6.1.8. Novadpētniecība 

 

http://www.filmas.lv/
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Darbs turpinās arhīvos pie vēstures materiālu izpētes un materiālu vākšanas un dokumentu 

skenēšanas, apkopošanas. Izglītības attīstība Brenguļos, pagasta cilvēki – novadnieki, biedrības, 

pašdarbības kolektīvi, kolhoza laiki pagastā u.c. novadpētniecības resursu popularizēšana tiešsaistē. 

Par novadniekiem ir izveidota mājaslapa http://www.trikatasvesture.beverina.lv/, ko ir 

izveidojusi Trikātas skolas skolotāja Inga Boškina. Bibliotēkā darbs turpinās pie dokumentu 

digitalizācijas un kopu veidošanas. Iesāktas veidot mapes (datorā) par pagasta skolām, skolēniem, 

skolotājiem, darbiniekiem, pagasta cilvēkiem, objektiem u.c. lietām. Vēl ir nepieciešams precizēt un 

pievienot. 

6.1.9. Projekti 

 

Pārskata gada laikā bibliotēkas vadītāja nepiedalījās nevienā projekta izstrādē. Veicot aptauju 

bērnu vidū par dalībniekiem, lai piedalītos „Bērnu žūrijā”, nolēma šogad iesaistīties. Bērni un jaunieši 

cītīgi lasa, bet nelabprāt aizpilda anketas. 

Tabula nr.13 – “Projektu apkopojums” 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

“Bērnu žūrija”   Popularizēt lasīšanu bērnu 

un viņu vecāku vidū 

Atbalstīts 

 

6.1.10. Publicitāte 

 

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

informēti novada informatīvajā izdevumā „Beverīnas Vēstis”, mājaslapās –

www.brengulubiblioteka.wordpress.com, www.beverinasnovads.lv, www.kulturaskarte.lv (šajā 

mājaslapā informācija tiek aktualizēta reizi gadā. Informācija tiek izlikta ziņojuma stendos. 

Bibliotēkai ir sociālās vietnes “Twitter” konts, kur tiek ievietota informācija par notiekošo. 

Bibliotēkas apmeklētājiem ir pieejama informācija par – Beverīnas novada pašvaldības domes 

lēmumiem un jaunumiem novada dzīvē, kas atspoguļoti novada informatīvajā izdevumā „Beverīnas 

Vēstis”. Visbiežāk informācija atjaunota informācijas stendos Brenguļu, Cempu ciematos, 

Informācijas, izglītības, sporta un sociālās aprūpes dienas centrā “Kaimiņi” un bibliotēkā. Bibliotēka 

ir aktīvs starpnieks starp bibliotēkas lietotājiem un informācijas resursiem. 

http://www.trikatasvesture.beverina.lv/
http://www.brengulubiblioteka.wordpress.com/
../../../../aiga/AppData/Local/Temp/www.beverinasnovads.lv
http://www.kulturaskarte.lv/
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6.1.11. Sadarbības tīkla raksturojums 

 

Sadarbība ar citām iestādēm, biedrībām, pašvaldību u.c. organizācijam (kādas iestādes 

atrodas); 

Brenguļu pagasta bibliotēkai ir plašs sadarbības loks. Bibliotēka sadarbojas ar pagasta 

pārvaldi, sporta centru “Kaimiņi”, pasta nodaļu, Brenguļu sākumskolu un bērnudārza divām grupiņām 

“Knīpas un knauķi”, ‘’Kāpēcīši’, Brenguļu kultūras dzīves organizētāju, Beverīnas novada jauniešu 

lietu speciālisti, veikalu ‘’Blāzma”, Brenguļu alus darītavu, STK‘’Zaļā pēda”, novada un reģiona 

bibliotēkām, Brenguļu pagasta komunālo daļu, Beverīnas novada pašvaldību, kā arī ar novada 

zemniekiem un uzņēmējiem.  

Beverīnas novada pašvaldība bibliotēku atbalsta un nodrošina ar tai nepieciešamajiem 

materiāliem un transportu uz semināriem, pasākumiem un saimniecisko jautājumu risināšanā. 

Brenguļu sākumskolas un pirmsskolas grupu izglītojamiem tiek organizētas bibliotekāras stundas un 

pasākumi. Sākumskolas skolēni nāk uz bibliotēku apgūt datorzinības nozari. Ar kultūras darba 

organizatori kopā vadīti pasākumi, palīdzēts veidot noformējumu un dāvanas bērniem. Sporta centrā 

‘’Kaimiņi“ regulāri tiek organizētas izstādes, rūpējos par ēkas noformējumu uz svētkiem un ikdienā. 

Saņemts atbalsts no novada un reģionālās bibliotēkas un citiem sadarbības partneriem. Kopā ar STK 

“Zaļā pēda’’ tiek organizēti pasākumi brīvā dabā, notiek informatīva ideju un padomu apmaiņa. 

6.2. Kauguru pagasta bibliotēka 

 

Kauguru pagasts ir viena no Beverīnas novada administratīvajām teritorijām tā rietumos. 

Robežojas ar sava novada Brenguļu pagastu, Kocēnu novada Kocēnu pagastu, Priekuļu novada Liepas 

un Mārsnēnu pagastiem un Valmieras pilsētu. 

Kauguru bibliotēkas apkalpojamā teritorijā ir J.Endzelīna Kauguru pamatskola, Kauguru 

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

skolēni, skolotāji, strādājošie, pensionāri. Bibliotēkas pakalpojumus izmanto Kauguru pagasta 

iedzīvotāji, Brenguļu pagastā un Valmieras pilsētā dzīvojošie un strādājošie. 

2016. gada prioritātes – bibliotēkas telpas paplašināšana un remonts, krājuma atlasīšana no 

novecojošiem un mazpieprasītiem dokumentiem, darbs ar bērniem un jauniešiem. Pārskata periodā 

nomainīts bibliotēkas nosaukums – Beverīnas novada Kauguru pagasta bibliotēka. 
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Kauguru pagasta bibliotēkā akreditācija notika 2016. gada 31. augustā un Kauguru pagasta 

bibliotēkai akreditācijā piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss, bibliotēka akreditēta līdz 31. 

augustam 2021. gadam. 

6.2.1. Finansiālais nodrošinājums 

Tabula nr.14 – “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2014 2015 2016 

Kopā (EUR) 20309 19969 22821 

Pašvaldības finansējums 20179 19969 22821 

Citi ieņēmumi: 130   

t.sk. maksas pakalpojumi    

t.sk. ziedojumi un dāvinājumi 130   

t.sk. VKKF finansējums    

t.sk. citi piešķīrumi    

 

Tabula  nr.15 – “Bibliotēkas izdevumi” 

 2014 2015 2016 

Izdevumi kopā (EUR) 12111 19969 22821 

Darbinieku atalgojums 

(bruto) 

9832 10210 10255 

Krājuma komplektēšana 2279 2891 2998 

 

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un attīstību. 

6.2.2.  Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 

Pārskata periodā Kauguru pagasta bibliotēkā veikta telpu paplašināšana (16 m
3
) un veikts 

kosmētiskais remonts paplašinātajā platībā. Iegūtajā platībā tiks izveidota klusā lasītava un izkārtoti 

periodikas plaukti. 

6.2.3.  Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
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Galvenie rādītāji ir lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums u. c., tabulā ir apkopoti 

“Bibliotēkas pamatrādītāji”, kā arī rādītāju vērtējums, skaidrojums un analīze. 

Tabula nr.16 – “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2014 2015 2016 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 175 168 200 -4%; 19% 

t.sk. bērni 97 96 117 -1%; 22% 

Fiziskais apmeklējums 4894 4853 4865 -0,8%; 0,2% 

t.sk. bērni 3077 2960 2968 -3,8%; +0,3% 

Virtuālais apmeklējums  812 855 +5,2% 

Sociālo tīklu 

apmeklējums (skatījumi) 

    

Izsniegums kopā 5718 5447 5475 -4,7%; +0,5% 

t. sk. grāmatas 1746 1576 1567 -9,7%; -0,6% 

t.sk. periodiskie izdevumi 3972 3865 3878 -2,7%; +0,3% 

t.sk. bērniem 2785 2438 2400 -12,5%; -1,6% 

Lietotāji % no iedz.skaita 

apkalpes zonā 

12 11 13  

Iedzīvotāju skaits 1498 1480 1486  

 

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata periodā pieaudzis par 19%, salīdzinot ar 2015. gadu. 

Apmeklējums un izsniegums īpaši nemainās. Kauguru bibliotēkas lietotāji 58% ir bērni un jaunieši 

līdz 18 gadiem. Kauguru pagastā ir divas bibliotēkas. Bibliotēka nodrošina pieejamību un 

pakalpojumus personām ar īpašām vajadzībām. Apmācības darbam ar datoru un internetu notiek 

individuāli darba procesā – dokumentu printēšanā, skenēšanā, Word, Excel, Power Point dokumentu 

noformēšanā, saglabāšanā, sūtīšanā, e-pasta izveidē u.c. darbībām. 

Tiek izmantotas interneta vietnes www.manslatteecom.lv (rēķinu printēšana), internetbanku 

pakalpojumi (rēķinu maksāšana, reģistrēšanās drošiem pirkumiem internetā u. c.), www.octa.lv 

(automašīnas apdrošināšana), www.latvija.lv (nekustamā īpašuma nodokļa nomaksa, dzīvesvietes 

deklarēšana) un www.eds.vid.gov.lv (deklarāciju iesniegšana). 

http://www.manslatteecom.lv/
http://www.octa.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.eds.vid.gov.lv/


Beverīnas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2016.gadu 
 

48 

 

Kauguru pagasta bibliotēka strādā ar katalogu “ALISE’. Notiek izsniegšana, saņemšana, SBA 

meklēšana, rezervēšana, pagarināšana, lietotāju reģistrēšana un datu rediģēšana, paroļu piešķiršanu 

lietotājiem sava konta skatīšanai. Kauguru pagasta bibliotēkā SBA apmaiņa notiek starp novada 

bibliotēkām un Valmieras bibliotēku. Iekšzemes un starptautiskais SBA rādītāji ir apkopoti tabulā (arī 

secinājumi), kā arī pieprasījumu analīze pēc izvēles. 

Tabula nr.17 – “SBA rādītāji” 

SBA 2014 2015 2016 

No citām Latvijas bibliotēkām 

saņemto dokumentu skaits 

28 18 23 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 

nosūtīto dokumentu skaits 

36 23 32 

 

6.2.4.  Krājums 

 

Pārskata periodā, saistībā ar krājuma komplektēšanas politiku un organizāciju, ir strādāts pie 

fiziskās un saturiskās krājuma kvalitātes izvērtēšanas, atlasot saturā novecojušus, maz izmantotus, 

fiziski nolietojušos dokumentus. Budžeta robežās krājums atjaunots ar latviešu autoru darbiem, nozaru 

literatūru, grāmatas bērniem un jauniešiem.  

Tabula nr.18 – “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2014 2015 2016 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai 

2279 2891 2998 

t.sk. pašvaldības finansējums 2149 2891 2998 

grāmatām 1426 2036 2999 

t.sk. bērnu grāmatām 232 299 197 

periodiskajiem izdevumiem 853 855 999 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz. apkalpes zonā 

(pašvaldības finansējums) 

1,52 1,95 2,02 
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Krājuma komplektēšanai piešķirtais finansējums 2016. gadā sastādīja 2,02 EUR uz vienu 

pašvaldības iedzīvotāju. Pārskata periodā Kauguru pagasta bibliotēkā veikta krājuma pārbaude 

(inventarizācija). Komisijas secināja, ka Kauguru bibliotēkas krājuma uzskaite tiek veikta atbilstoši 

MK noteikumiem Nr. 317, 2010.g.30.03. 

Tabula nr.19 – “Krājuma rādītāji (jaunieguvumi, apgrozība)” 

 2014 2015 2016 

Jaunieguvumi 636 677 702 

Grāmatas 204 257 239 

t.sk. latviešu daiļliteratūra 51 74 69 

t.sk. bērniem 33 55 30 

Izslēgtie dokumenti 408 1208 1477 

Krājuma kopskaits 5965 5434 4685 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,33 0,32 0,39 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 

6,43 6,43 5,98 

 

Ir abonētās tiešsaistes datubāzes (t.sk. ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām) www.letonika.lv 

un www.news.lv, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) katalogi, Valmieras bibliotēku un Vidzemes 

augstskolas bibliotēkas elektroniskajā kopkatalogā “ALISE”. 

Tabula nr.20 – “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums un secinājumi” 

Dabubāze 2014 2015 2016 

Letonika 19 8 16 

News 1 2 21 

 

“Lursoft” laikrakstu bibliotēkas datu bāzes izmantošana pārskata periodā ievērojami 

palielinājusies. Pēc saviem vērojumiem un lietotāju mutiskas aptaujas, apmeklētāji tomēr labāk lasa, 

izšķirsta papīra formāta presi. To arī parāda samērā augstais periodisko izdevumu izsniegums. 

  

http://www.letonika.lv/
http://www.news.lv/
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6.2.5.  Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 

• Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji. 

Bibliotēkas lietotāju bērnu, jauniešu skaits līdz 18 gadiem, būtiski nav mainījies no 55% līdz 

57% robežās no kopējo lietotāja skaita. Ir palielinājies bērnu lietotāju skaits par 22%, nedaudz arī 

apmeklējumu skaits, samazinājies izsniegums par 1,6%. Vidēji 20% no jaunieguvumiem ir bērnu un 

jauniešu literatūra.  

Informācijas pakalpojumi darbā ar bērniem ir ikdienas darbs, tiek sniegtas uzziņas, kas palīdz 

mācību procesā, gan uzziņas interešu izglītībai. Lietotāji ir informēti par bibliotēkā pieejamām datu 

bāzēm, e–prasmju nedēļas laikā notika pasākums par “Letonika” piedāvātajām iespējām, apmeklēja 

septiņi lietotāji.  

Bērnu un 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. Gaidīti ir noslēguma pasākumi, pārskata 

periodā paši eksperti rīkoja pasākumu, ar grāmatu tēlu attēlošanu, zīmējumu izstādi un kopīga cienasta 

baudīšanu. Bērni un skolēni lasa un daļa arī labprāt veic eksperta lomu grāmatu vērtēšanā.   

Sadarbībā ar J.Endzelīna Kauguru pamatskolas latviešu valodas skolotāju un 5.-9. klases 

skolēniem, ir uzdevums mēneša laikā izlasīt vienu grāmatu un par to pastāstīt stundā. 1.-4. klases 

skolēni kopīgi lasa klasē vai bibliotēkā. 

Veidojot tīklu bērnu un jauniešu apkalpošanā, notiek sadarbība ar šo pamatskolu katru gadu 

septembra mēnesī 1. klase ar audzinātāju ciemojas bibliotēkā. Lielākajā daļā pasākumu tiek iesaistīti 

skolēni un skolotāji. Iepērkot jaunās grāmatas, raugāmies, lai nedublētos ar skolas bibliotēkas 

grāmatām. 

Darbojoties ar bērniem un jauniešiem bibliotēkas vadītājai jābūt gatavai jebkurā laikā 

atrisināt dažādas konfliktsituācijas, kas notiek starp bērniem. 

6.2.6.  Novadpētniecība 

 

Bibliotēkā tiek vākti un apkopoti novadpētniecības materiāli par novada vēsturi, par 

notikumiem un cilvēkiem, kas saistīti ar Kauguru vārdu. Tās ir publikācijas no preses izdevumiem, 

cilvēku atmiņas, dokumentu kopijas. Novadpētniecības darbs Kauguru bibliotēkā virzīts uz to, lai 

savāktu, apkopotu materiālus par šodienu un saglabātu tos nākamajām paaudzēm.  
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Novadpētniecības krājumā ir pieejamas mapes ar šādiem nosaukumiem – Kauguru 

bibliotēkas biedrība, Kauguru pagasts, kolhozs “Kaugurieši”, Kauguru deju kolektīva vesture, novada 

cilvēki un Beverīnas novads. Novadpētniecības mapes ar atbilstošiem materiāliem tiek papildinātas no 

laikraksta „Liesma”, kā arī no citiem izdevumiem. Iespēju robežās tiek vākti materiāli un fotogrāfijas 

no gada pasākumiem. 

Novadpētniecības darba popularizēšana notiek Beverīnas novada pašvaldības mājaslapā 

www.beverinasnovads.lv .Sadarbība novadpētniecības jomā 2016. gadā bibliotēka sadarbojās ar J. 

Endzelīna Kauguru pamatskolas vēstures skolotāju Inesi Ločmeli. Kopīgs pasākums notika janvārī 

“Barikādēm – 25”. Gatavojoties skolas salidojumam “Izglītībai Kauguros 190” bijušo skolas 

absolventu atmiņu pierakstīšana un saglabāšana. 

6.2.7.  Publicitāte 

 

Bibliotēkas tēla veidošana, sabiedrības informēšana par bibliotēkas aktivitātēm ir ikdienas 

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

informatīvajā izdevumā “Beverīnas Vēstis” un mājaslapā www.beverinasnovads.lv. Iesaistamies 

novada sabiedriskajā dzīvē un norisēs, bibliotēkas vadītāja regulāri piedalās pašvaldības organizētajās 

darbinieku sapulcēs un semināros. 

Ir pasākumi, kas notiek katru gadu – bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas noslēguma pasākums, 

Dzejas dienas – 2016. gadā viesojās dzejniece Daina Sirmā un viņas audzēkne Zelma Jēgere, kas 

plašāk pazīstama ar skatuves vārdu Viņa. Ziemassvētku pasākums ar eglītes iedegšanu, dziesmām, 

rotaļām. Tie ir tradicionālie pasākumi, kas notiek katru gadu. 

Tradicionāli bibliotēkā ir apskatāmas dažādas izstādes, 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 darbi.  

6.2.8.  Sadarbības tīkla raksturojums 

 

Kauguru pagasta teritorijā atrodas Kauguru kultūras nams, J. Endzelīna Kauguru pamatskola, 

Mūrmuižas bibliotēka-informācijas centrs, PII “Pasaciņa”, novada administrācijas centrs 

“Pagastmāja”, biedrība “Līgotnes saime”. Kauguru bibliotēka atrodas vienā ēkā ar Kauguru kultūras 

namu. Bibliotēkā tiek meklēti materiāli, ierosmes pasākumu veidošanai, meklējam lugas amatierteātra 

“Vīzija” repertuāram, pasākumi tiek papildināti ar izstādēm bibliotēkā (valsts svētki, dzejas dienas, 

putnu dienas, u.c. pasākumi). Jūlija mēnesī notika mākslinieka J. Anmaņa bērnu mākslas plenērs, 

http://www.beverinasnovads.lv/


Beverīnas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2016.gadu 
 

52 

 

bibliotēka ir vieta, kur mazie mākslinieki grāmatās, žurnālos meklē iedvesmu. Kultūras nama 

direktors tehniski palīdz ar mūzikas aparatūru bibliotēkas pasākumos – bērnu un jauniešu žūrijas 

noslēguma pasākumi, dzejas dienas, Ziemassvētku pasākums. Biedrība “Līgotnes saime” izmanto 

bibliotēkas pakalpojumus printēšanā, skenēšanā un gada atskaites sagatavošanā. 

6.3. 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 un nodrošinot piekļuvi informācijas tehnoloģijām.  

Mūrmuižas bibliotēka-informācijas centrs 2016.gada 19.maijā izgāja akreditācijas procesu un 

akreditācijā tika piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss, apliecība Nr. 668A. Bibliotēkas 

akreditācijas termiņš – 5 gadi. Bibliotēku finansē Beverīnas novada pašvaldība budžeta ietvaros. 

Pārskata periodā bibliotēkas budžets 18127 EUR. No tā – atalgojums EUR 8992, sociālās iemaksas 

EUR 2311, krājuma komplektēšana Eur 2963 (grāmataām EUR 1968, periodikai EUR 995), preces un 

pakalpojumi EUR 2378, informācijas tehnoloģiju pakalpojumi EUR 313, pārējie kārtējie izdevumi 

EUR 870, bet kapitālie izdevumi EUR 300. 

Tabula nr.21 – “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2016 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 254 100% 

t. sk. bērni 61 +3% 

Fiziskais apmeklējums 3435 -3% 

t. sk. bērni 1195 +2% 

Virtuālais apmeklējums 597 +1% 

Sociālo tīklu apmeklējums 

(skatījumi) 

- - 
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Izsniegums kopā 4416 +5% 

t. sk. grāmatas 1906 +12% 

t. sk. periodiskie izdevumi 2510 100% 

t. sk. bērniem 306 +16% 

Lietotāji % no iedz. skaita 

apkalpes zonā 

17% 100% 

 

Komplektējot bibliotēkas krājumu, tiek ievēroti likumi un MK noteikumi, kas tieši vai 

pastarpināti nosaka bibliotēkas krājumu veidošanas procesus un ar to saistītus procesus. Grāmatu 

iepirkumam atvēlēto naudu cenšamies vienmērīgi sadalīt starp uzziņu literatūru, daiļliteratūras 

dažādiem žanriem, kā arī īpaša vērība tiek veltīta bērnu grāmatu iepirkšanai.  

Tabula nr.22 – “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2016 

Finansējums krājuma komplektēšanai 2963 

t. sk. pašvaldības finansējums 2963 

grāmatām 1968 

t. sk. bērnu grāmatām 174 

periodiskajiem izdevumiem 995 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. apkalpes zonā 

(pašvaldības finansējums) 

1,9 

 

No pašvaldības finansētā grāmatu iepirkuma bērnu literatūra ir 10%. Šajos 10% grāmatu 

ietilpst tikai tās, kas attiecas uz maziem bērniem (B un J). Jauniešu (līdz 18 gadu vecumam) 

interesējošā literatūra nav uzskaitīta atsevišķi no pārējā grāmatu kopskaita, tātad, procentuālā attiecība 

pieskaitot jaunatnes literatūru pieaug par labu tieši bērnu un jaunatnes literatūrai. Bērni un jaunieši 

līdz 18 gadiem sastāda 24% no Mūrmuižas bibliotēkas lietotāju kopskaita. Tas nozīmē, ka Mūrmuižas 

bibliotēka iepērk proporcionāli atbilstošu bērnu literatūras klāstu saviem lasītājiem.    

Ņemot vērā, ka Mūrmuižā ir pirmsskolas izglītības iestāde, ar kuru bibliotēkai ir cieša 

sadarbība, vairāk tiek uzmanība pievērsta pirmskolas vecuma bērnu literatūras iegādei, lai gan 

pamazām tiek atjaunots un papildināts arī vecāku bērnu literatūras klāsts. 
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Lai labāk nodrošinātu klientu vajadzības, bibliotēkā ir iespēja pasūtīt grāmatas no citām 

bibliotēkās, kas notiek starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtībā. Klientiem ir iespēja izmantot 

datubāzi “Letonika” un laikrakstu datubāzi “Lursoft News”. 

Lai veidotu bibliotēkas tēlu, informētu sabiedrību par tās funkcijām un pakalpojumiem, 

pārskata gadā Mūrmuižas bibliotēka-informācijas centrs pasūtīja un ieguva amatnieka darinātu koka 

uzrakstu “BIBLIOTĒKA”, kas Mūrmuižas apmeklētājiem nekļūdīgi norādīs bibliotēkas atrašanās 

vietu. Regulāri par Beverīnas novada bibliotēkām tiek publicēta informācija Beverīnas novada 

mājaslapā www.beverinasnovads.lv un informatīvajā izdevumā „Beverīnas Vēstis”. 

Informācija par bibliotēkas darba laikiem ir novietota pie bibliotēkas ārdurvīm. Informācija par 

pieejamiem pakalpojumiem ir redzama pie datoriem. Informācija par bibliotēku katru gadu tiek 

atjaunota arī datu bāzē www.kulturaskarte.lv. 

6.4. Trikātas bibliotēka 

 

Trikātas pagasta bibliotēka ir Beverīnas novada pašvaldības dibināta kultūras, izglītības un 

informācijas struktūrvienība. Bibliotēka atrodas pagasta centrā vienā ēkā ar pagasta pārvaldi, blakus 

kultūras nams, pagasta saieta nams, pavisam netālu pamatskola, līdz ar to bibliotēkas darbība cieši 

saistīta ar šīm iestādēm, sadarbojoties bibliotēkas darbā tiek izmantotas inovatīvas bibliotēkas darba 

formas.  

2016. gada 19. maijā bibliotēkā notika akreditācija. Bibliotēkai izsniegta Bibliotēkas 

akreditācijas apliecība Nr. 346A un piešķirts vietējās nozīmes statuss (Rīga, 2016. gada 5. septembrī). 

Bibliotēka akreditēta uz pieciem gadiem. Saņemts atzinums (Apstiprināts ar Latvijas Bibliotēku 

padomes 2016. gada 31. augusta lēmumu) par ieteikumu izpildi iepriekšējā periodā un norādīti 

ieteikumi bibliotēkas turpmākā darbā. 

Aizvadītajā gadā bibliotēkas krājumu komplektēšanai no pašvaldības līdzekļiem tika izmantots 

2966 EUR (t.sk. 2000 EUR grāmatu iegādei un 996 EUR periodikai). Salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, 

summa grāmatu iegādei ir augusi gandrīz par 200 EUR. Finansējums nodrošina bibliotēkas funkciju 

veikšanu. 

Tabula nr.23 – “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2014 2015 2016 

Kopā (EUR) 16731 18466 19432 

http://www.beverinasnovads.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/
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Pašvaldības finansējums 16605 18463 19428 

Citi ieņēmumi: - - - 

t. sk. maksas pakalpojumi 4 3 4 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi 122 - - 

 

Tabula nr.24 – “Bibliotēkas izdevumi” 

 2014 2015 2016 

Izdevumi kopā (EUR) 10118 10775 10486 

Darbinieku atalgojums (bruto) 7839 7999 7490 

Krājuma komplektēšana 2279 2776 2996 

 

Bibliotēka atrodas vienā ēkā ar Trikātas pagasta pārvaldi, tā pieejama arī cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem. Bibliotēkā strādā viens darbinieks – bibliotēkas vadītāja (1 slodze). Vadītājai vidējā 

profesionālā izglītība. Vadītāja regulāri papildina savas zināšanas dažādos kursos, semināros, 

pieredzes apmaiņas pasākumos, papildina zināšanas virtuālos vebināros. Papildus tiešajiem 

pienākumiem bibliotēkas vadītāja pilda valsts un pašvaldību vienotā klienta apkalpošanas centra 

(VPVKAC) speciālistes pienākumus. 

2016. gadā bibliotēkā reģistrēti 323 lasītāji, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu lasītāju skaits 

nedaudz samazinājies. Iedzīvotāju skaits katru gadu samazinās, līdz ar to sarūk bibliotēkas lietotāju 

skaits. 

Tabula nr.25 – “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2014 2015 2016 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 340 347 323 93 

t. sk. bērni 82 109 68 62 

Fiziskais apmeklējums 6051 5048 4246 84 

t. sk. bērni 1515 1418 748 52 

Virtuālais apmeklējums  719 615 85 
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Izsniegums kopā 6902 7097 7138 100 

t. sk. grāmatas 1675 1467 1683 114 

t. sk. periodiskie izdevumi 5225 5630 5455 97 

t. sk. bērniem 594 375 339 90 

Lietotāji % no iedz. skaita 

apkalpes zonā 

35 36 35 97 

Iedzīvotāju skaits 970 952 932 98 

 

Grāmatu popularizēšana notiek izmantojot uzskatāmas darba formas (izstādes veltītas 

jubilejām un svarīgākiem notikumiem) un „dzīvo vārdu”. Tomēr arvien vairāk literatūras atlasē 

apmeklētāji izmanto izvēles tiesības (literatūru sameklē paši vai atrod grāmatu jaunumu izstādēs).  

Arvien biežāk bibliotēka veic arī sociālās funkcijas. Tā veidojas par sociālās palīdzības 

koordinācijas centru – brīvā laika pavadīšanas vieta (nav citur kur palikt, ja jāgaida autobuss), 

komunikācija starp personībām (apmeklētāji sarunājas savā starpā), informatīvās dienās tiekas ar 

novada priekšnieku, izpilddirektori. Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē lasītāju intelektuālo un 

emocionālo attīstību.  

Tabula nr.26 – “SBA rādītāji” 

SBA 2014 2015 2016 

No citām Latvijas bibliotēkām 

saņemto dokumentu skaits 

6 18 32 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 

nosūtīto dokumentu skaits 

3 7 1 

 

SBA kārtā izsniegto grāmatu skaits divkāršojies. Ir izveidojusies laba sadarbība ar Valmieras 

bibliotēku (grāmatu apmaiņa). Bibliotēkā jau otro gadu pēc kārtas kāda apmeklētāja vēlas lasīt 

grāmatas tikai krievu valodā. Tādēļ izdevīgāk paņemt grāmatas SBA kārtā nekā pirkt. Sabiedrības un 

bibliotēkas lasītāju viedokli tā īsti izpētījuši neesam, bet ikdienas tikšanās reizēs pārrunājam 

aktuālākos jautājumus un uzklausam viņu viedokļus. 

Bibliotēkas krājumā uz 2016.gada 31.decembri ir 6396 vienības, no tām – 5474 grāmatas, 

904 seriālizdevumi, 8 audiovizuālie, 7 elektroniskie, 3 nošizdevumi. Bibliotēkai grāmatu iegādei no 

pašvaldības budžeta 2016.g. piešķirti EUR 2031,69, presei EUR 996. Bibliotēkā 2016.gadā ienākušas 
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261 jaunas grāmatas. No tām 230 iegādātas no pašvaldības budžeta. Grāmatas tiek komplektētas 

atbilstoši lasītāju interesēm un vajadzībām, veidojot krājumu, vairāk tiek iegādāta literatūra, kas 

sniedz atbildes uz šodienas aktualitātēm. Regulāri tiek kompektēta uzziņu literatūra. No daiļliteratūras 

prioritāte tiek piešķirta oriģinālliteratūrai. Bibliotēkas piedāvātais grāmatu klāsts ir atbilstošs publiskās 

bibliotēkas statusam.  

Tabula nr.27 – “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2014 2015 2016 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai 

2279 2776 2996 

t. sk. pašvaldības finansējums 2279 2776 2996 

grāmatām 1425 1921 2000 

t. sk. bērnu grāmatām 312,67 337,61 262,15 

periodiskajiem izdevumiem 854 855 996 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz. apkalpes zonā 

(pašvaldības finansējums) 

2,35 2,92 3,20 

 

Bibliotēkas grāmatu fonda inventarizācija bijusi 2014.g. oktobrī. Bibliotēkas krājuma rekatalo-

ģizācija pilnībā pabeigta 2015. gada oktobrī.  

Tabula nr.28 – “Krājuma rādītāji” 

 2014 2015 2016 

Jaunieguvumi 226 240 261 

Grāmatas 226 240 261 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 50 71 81 

t. sk. bērniem 57 51 40 

Izslēgtie dokumenti 1459 655 829 

Krājuma kopskaits 5786 6484 6396 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.3 0.3 0.3 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 

8.0 7.1 6.0 
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2016.gadā lietotājiem bija bezmaksas pieeja datubāzēm “Letonika” un “Lursoft” laikrakstu 

bibliotēka www.news.lv. Par bibliotekā izmantojamām datubāzēm informējam bibliotēkas lietotājus 

mutiski, gan informatīvajos materiālos. 

Bibliotēkas ikdienas darbs pakārtots, lai bērniem un jauniešiem gribētos nākt uz bibliotēku, lai 

viņi vairāk iemīlētu grāmatu, lai gribētu spēlēt spēles un ilgāku laiku gribētu pakavēties bibliotēkā.  

Jau sesto gadu Trikātas bibliotēka piedalās „Bērnu žūrijā”. Ekspertu tikšanās parasti 

organizējam pirms žūrijas sākšanās un pēc grāmatu izlasīšanas. Tad neformālā gaisotnē tiek 

pārrunāta izlasītā literatūra. Reizi mēnesī bibliotēkā ir tematiska izstāde, domāta tieši jauniešu 

auditorijai. Tika veikts individuālais darbs ar lasītājiem ar mērķi attīstīt lasīšanas kultūru, atklāt un 

attīstīt viņu intereses, apmierināt pieprasījumu pēc iespieddarbiem. Var secināt, ka interese par 

grāmatu lasīšanu ar katru gadu samazinās. Ir jāmeklē jaunas darba formas, lai interese par grāmatu 

nezustu. Komplektējot grāmatu fondu jaunākajai bibliotēkas auditorijai, vienmēr iepriekš izpētam 

viņu intereses un cenšamies uzzināt viņu viedokli. Krājums papildināts ar četrdesmit grāmatām 

bērniem un jauniešiem (t.sk. septiņi no projekta „Bērnu žūrija”). 

Bibliotēkā novadpētniecības darbs vienmēr bijis aktuāls, lielu nozīmi pievēršot 

novadpētniecības resursu apzināšanai, apstrādei un sistematizēšanai. Novadpētniecības darba virzieni 

– vākt, apkopot un popularizēt grāmatas, periodiku, elektroniskos dokumentus u.c. dokumentus par 

Trikātas pagastu, iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem, esošajiem un bijušajiem. Komplektējot 

grāmatas, Trikātas bibliotēka cenšas papildināt arī novadpētniecības literatūras krājumu. Pēdējos 

gados esam iegādājušies vērtīgas grāmatas par ģenerāli Jāni Balodi –A. Auziņa “Ģenerālis Jānis 

Balodis”, A.Caune “Ģenerālis Jānis Balodis Krievijas izsūtījumā un cietumā 1940.-1960.”, 

“Ģenerāļa Jāņa Baloža beidzamie mūža gadi Latvijā 1956.-1965.”. Tiek papildinātas tematiskās 

mapes „Trikātas baznīca”, „Trikātas pilskalns”, „Kultūras dzīve Trikātā” u.c. Visi novadpētniecības 

materiāli pieejami ikvienam interesentam.  

2016. gadā bibliotēka piekto gadu pēc kārtas piedalījās KKF rīkotajā lasīšanas veicināšanas 

programmā “Bērnu žūrija”. Programmas ietvaros saņēmām septiņas grāmatas par 52.25 EUR.  

Par aktualitātēm un notikumiem bibliotēkā informācija pieejama Beverīnas novada 

pašvaldības mājaslapā www.beverinasnovads.lv. Šeit arī cita aktuāla informācija par bibliotēku. Saite 

uz elektronisko katalogu www.biblioteka.valmiera.lv. 

Informācija vietējā reģiona laikrakstā „Liesma” un pašvaldības informatīvajā izdevumā 

„Beverīnas Vēstis”. Sadarbība ar pašvaldību ir ļoti laba. 

http://www.news.lv/
http://www.beverinasnovads.lv/
http://www.biblioteka.valmiera.lv/
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Visciešākā sadarbība bibliotekārajos un BIS “ALISE” jautājumos ir izveidojusies ar Valmieras 

bibliotēku. Sazināmies gan elektroniski, gan telefoniski, apmeklējam rīkotos seminārus. Valmieras 

reģiona pašvaldību publisko bibliotēku darbinieki piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz 

Limbažu un Salacgrīvas novada bibliotēkām, kas deva lielisku iespēju salīdzināt publiskās bibliotēkas, 

dalīties pieredzē ar kolēģiem un smelties idejas un ierosmi turpmākajam darbam. Ļoti laba sadarbība 

ar citām Beverīnas novada bibliotēkām.  

7. Beverīnas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas 

centrs 

 

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) Beverīnas novadā 

iedzīvotājiem nodrošina iespēju vienkopus izmantot valsts un pašvaldības pakalpojumus pēc iespējas 

tuvāk savai dzīvesvietai.  

2016.gadā sniegti 107 pakalpojumi fiziskām un juridiskām personām no Beverīnas, Smiltenes, 

Strenču, Valkas novadiem, Jelgavas un Valmieras pilsētām. Vislielākā interese izrādīta par Valsts 

ieņēmumu dienesta pakalpojumiem. Iedzīvotāji izmantojuši iespēju:  

• reģistrēt elektronisko algas nodokļu grāmatiņu (1); 

• iesniegt gada ienākumu deklarācijas (35); 

• pieteikties elektroniskās deklarēšanās sistēmas lietošanai (5); 

• reģistrēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus vai saņemt konsultāciju saistībā ar 

nodokļu nomaksu (2).  

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pakalpojumus iedzīvotāji izmantojuši, lai 

iesniegtu darbnespējas lapas, iesniegumus bērna piedzimšanas, maternitātes, paternitātes vai ģimenes 

pabalsta piešķiršanai, kā arī miršanas pabalsta piešķiršanai. Kopā pieņemti un tālāk nosūtīti VSAA 

Valmieras reģionālajai nodaļai iedzīvotāju iesniegumi (27), sniegtas vairākas konsultācijas (3) par 

pieejamiem VSAA pakalpojumiem. 

Izmantoti arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtie pakalpojumi. Par iespēju 

elektroniski deklarēt savu dzīvesvietu un uzzināt savā īpašumā deklarētās personas bija ieinteresētas, 

konsultāciju saņēma divi iedzīvotāji.  

Lauku atbalsta dienestam nosūtīts viens iesniegums un sniegta konsultācija diviem 

iedzīvotājiem par platību maksājumiem. Nodarbinātības valsts aģentūras e-pakalpojumus un palīdzību 
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e-pakalpojumu lietošanā izmantojuši 2 iedzīvotāji. Valsts zemes dienesta klientiem sniegtas 2 

konsultācijas par e-pakalpojumiem un to lietošanu, bet 25 iedzīvotāji saņēmuši konsultācijas par valsts 

iestāžu un pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem. Valsts darba inspekcijas un Uzņēmumu reģistra 

pakalpojumus iedzīvotāji nav izmantojuši. 

Uzkrājot un izvērtējot valsts iestāžu un pašvaldību sadarbības pieredzi, Valsts un pašvaldību 

vienotajos klientu apkalpošanas centros pieejamo valsts pakalpojumu klāstu plānots papildināt. 

8. Saimniecības daļas 

 

Katrā Beverīnas novada pagastā ir izveidota saimniecības daļa. Kauguru saimniecības daļā 

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

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

tehniķis, apkopēja, sētniece un 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 (t.sk. 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 u.c. 

teritorijas labiekārtošanas darbi. 

Ir noteikti arī uzdevumi saistībā ar pašvaldībai piederošo nekustamo un kustamo īpašumu 

uzturēšanu – pašvaldības administratīvo ēku, pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu namu, 

savrupmāju, atsevišķu dzīvokļu, sociālo māju un dzīvokļu apsaimniekošana, ielu apgaismojuma 

ierīkošana un uzturēšana, zemes gabalu, mežu, ceļmalu kopšana un ceļu uzturēšana, kā arī kapsētu 

apsaimniekošana; 
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Pārējie saistītie uzdevumi ir sagatavot 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. 

8.1. Brenguļu pagasta saimniecības daļa 

 

Brenguļu sākumskolā veikti remontdarbi – izremontētas skolas virtuves noliktavas telpa, 

avārijas izejas kāpņu telpa, virtuves telpām veikts kosmētiskais remonts, iekārtota veļas mazgāšanas 

telpa un žāvētava, veikts kāpņu telpas remonts uz 2.stāvu, skolas telpās veikts gaiteņa kosmētiskais 

remonts. Skolas katlu mājai uzstādīts granulu deglis ar automātisko granulu padevi un attālinātu 

vadību caur internetu. 

Komunālā saimniecība ir veikusi Brenguļu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas uzlabošanas darbus, 

uzstādot gaisa kompresorus, kas patērē mazāk elektroenerģijas. No jauna izbūvēta dūņu mineralizatora 

aka. Pie attīrīšanas iekārtām pieslēgta “Jaunbrenguļu” māja izbūvējot spiedvadu. Pašvaldībai 

piederošam dzīvoklim “Smiltājos”, ir pieslēgta centrālā apkure. Cempos mājai “Jaunceltnes” ierīkota 

centrālā apkure uzstādot granulu apkures katlu un pieslēdzot tam pašvaldībai piederošos dzīvokļus nr. 

2 un 3. Pašvaldībai piederošajai mājai “Vārpiņas” pievilkta centralizētā kanalizācija un ūdensvads, 

pirmā stāva dzīvokļiem jau izveidoti pieslēgumi pie komunikācijām. 

Ir veikta zaru apzāģēšana gar pašvaldībai piederošiem autoceļiem. Autoceļam “Cempi-Saule-

Rituļi” veikta ceļa virsmas atjaunošana 1.3 km posmā. Atsevišķos posmos veikta grāvju tīrīšana un 

apaugumu noņemšana. Autoceļam “Brenguļu stacija-Pūpoli” veikta asfalta virskārtas atjaunošana 800 

m posmā. Autoceļam “Staišas-Ķīši-Tīles” tiltam pār upi Abuls veikti remonta darbi ar smilšu strūklu 

attīrot tilta pārsegumu un margas, pēc tam atjaunojot apmetumu pārsegumam, nokrāsotas tilta margas, 

nostiprināti krasta konusi ar akmeņu krāvumu, veikta pārseguma šuves hermatizācija. 

Upē Abuls, pie Ķīšu tilta un Trikātas pagastā pie Dzirnavu mājām, tika ielaisti Strauta foreļu 

mazuļi. Iegādāta pārnēsājamā vinča “Portable Winch-5000” upju tīrīšanai un vētru seku likvidēšanai 

novācot nolauztos vai gāztos kokus. 
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8.2. Kauguru pagasta saimniecības daļa 

 

Kauguru saimniecības daļa Kauguru pagasta teritorijā organizēja šādus darbus – ceļu 

apsaimniekošanas darbos tika atjaunots ceļa posms “Austrumi-Kļavas” 1.2 km garumā, noraktā grunts 

no ceļa malām tika aizvesta uz pašvaldības saimnieciskajām vajadzībām iegādāto teritoriju “Kadiķi-

2”. Minētajā ceļa posmā tika apzāģēti koku vainagi, lai uzlabotu pārvietošanās drošību. Kauguru 

ciema teritorijā tika atjaunota asfaltētā ceļu virskārta saremontējot bedres un uzklātas granīta šķembas 

ar bitumena emulsijas virskārtu. Līču ceļš 552 metru un Ķiguļu ceļš 1700 metru garumā. Līču ciemā 

tika papildus uzstādītas ātrumu ierobežojošās ceļa zīmes. Tika remontēti divi tilti pār Miegupi – 

„Sietiņu tilts” un „Vanagu tilts”. Tilti tika nostiprināti ar dzelzsbetona konstrukciju. Rudenī notika 

ceļa malu krūmu un koku zāģēšana lielā apjomā, ņemot pakalpojumu no vietējā uzņēmēja. Problēmas 

sagādā to savākšana un transportēšana. Tika uzsākti ceļa vietas izbūves darbi uz pašvaldības īpašumu 

„Ezerkalniņi” Lai novērstu grants ceļu virskārtas bojājumus, tika uzbērtas vairākas šķembu un grants 

maisījumu kravas uz vairākiem ceļa posmiem “Mūrmuiža-Purmatuļi”. 

Komunālajās saimniecības darbos tika veikti sekojoši uzlabojumi – Līču ciemā tika uzstādīta 

jauna ūdens atdzelžošanas iekārta WATEX RCTB 14x2, Mūrmuižas daudzdzīvokļu mājās tika 

uzstādīti jauni kopējie digitālie ūdens skaitītāji  ”Vārpas” daudzdzīvokļu mājā tie tika uzstādīti arī 

katrā dzīvoklī. Jaunā tehnoloģija ļauj nolasīt ūdens skaitītāju datus attālināti, izmantojot īpaši 

izstrādātu programmu. Kopējā ūdens uzskaite tiek ieviesta arī Kauguru ciemā. Kauguru saimniecības 

daļa ir organizējusi un veikusi vairākus pasākumu siltuma ražošanas sektorā. Mūrmuižas katlu mājā 

tika uzstādīts jauns centrālais vadības bloks apkures ierīcēm. Tagad ir iespējams sekot līdzi kurināmā 

padeves un sadegšanas efektivitātei, kā arī attālināti uzraudzīt un vadīt katla darbību. Ir panākts 

energoietaupījums un kurināmā efektīvāks izlietojums. Lai samazinātu siltuma zudumus siltuma trasē, 

tika veikta siltuma trases nomaiņa no Katlu mājas virzienā uz daudzdzīvokļu mājām, kas bija aptuveni 

100 m garumā. 

Ēku apsaimniekošanā tika veikti šādi darbi – bīdāmo durvju ierīkošana lielajam šķeldu 

šķūnim, un logu aiļu apdare Mūrmuižas katlu mājas teritorijā. Bijušās kokmateriālu žāvētavas pārbūve 

par Ugunsdzēsēju automašīnas un saimniecības transporta novietni, ierīkojot jaunu sienu un divus 

paceļamos vārtus. Tika uzstādīti jauni logu bloki bijušajā siltā ūdens sagatavošanas katlu mājā 

Mūrmuižā, lai ierīkotu jaunu noliktavu Kauguru saimniecības vajadzībām. Tāpat logi tika mainīti 

pašvaldības dzīvokļu īpašumos – „Virši” un „Kļavas”. ’’Mūri-2” īpašumā tika veikti remonta darbi, 

lai uzlabotu telpu infrastruktūru.  
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Vides sakārtošana. Mūrmuižas sporta laukumā tika ierīkots galda tenisa vajadzībām betona 

laukuma segums. Kauguru ciemā tika uzstādītas jaunas apgaismes stabu laternas, uzlabojot drošību 

skolas tuvumā tumšā diennakts laikā. Kauguru kapos tika izzāģēti bīstamie koki un iestādītas jaunas 

liepas. Kauguru ciema teritorijā “Kadiķi-2” tika veikti graustu nojaukšanas darbi. Meža īpašumā 

„Līdumi” tika apaudzētas ar kokiem bijušās cirsmas. Vēl tika iegādāts jauns mehāniskais kompresors 

lapu un citu vieglo atkritumu savākšanai no zemes. 

Kauguru, Brenguļu un Trikātas saimniecības daļu darbinieki ir iesaistīti brīvprātīgās 

ugunsdzēšanas brigādes izveides darbos. Ir saremontēta ugunsdzēsēju automašīna ar nosaukumu 

“Mercedes Benz”. Ar Beverīnas uguns dzēsēju brigādi ir apmeklēts brīvprātīgo ugunsdzēsēju 

pasākums Naukšēnos, 2016.gada augustā. Ugunsdzēsēju automašīna tika iesaistīta ugunsgrēku 

dzēšanā Mūrmuižā. 

Kauguru saimniecības daļas pārziņā ir bijuši arī sabiedriski darbi. Pirmo reizi tika organizēta 

skolnieku nodarbināšana vasarā. Ar viņu palīdzību tika sakopta Mūrmuižas esera slūžu apkārtne un 

citu ciematu teritorijas (Līči un Kauguri), tika krāsoti soliņi un slūžu margas, kā arī tika sakoptas 

ūdenstilpnes krasti un Kauguru nemiernieku piemiņas vieta, Valmierā. Realizējot sociālās palīdzības 

programmas, Kauguru saimniecības daļa sadarbībā ar sociālo dienestu iesaistīja cilvēkus dažādu 

līmeņu darbos. Tāpat tiek nodarbināti cilvēki no Valsts nodarbinātības programmām un Valsts 

Probācijas dienesta. 

8.3. Trikātas pagasta saimniecības daļa 

 

2016.gadā Trikātā tika veikta kultūras nama zāles atjaunošana, Saieta nama "Depo" apkures 

sistēmas uzlabošana, Dzīvojamās mājas “Dedumieši” renovācijas noslēgums. Ceļa “Trikāta-Kačori” 

virsmas uzlabošana un grāvju rakšana.Trikātas kapu teritorijas labiekārtošanas darbi (ārējas sētas 

remonts). Tāpat visa gada garumā ir kopta vide gan Trikātas centrā, gan tai pieguļošajā teritorijā. 

Ūdens apgādes un notekūdeņu sistēmas pilnveidošana. 

9. Beverīnas novada izglītības iestāžu darbības rezultāti 2016.gadā 

9.1. PII “PASACIŅA” 

       

2016.gadā apstiprinātais iestādes kopējais finansējums EUR 287337.00 no valsts budžeta 

piešķirtā mērķdotācija 5-6 gadīgo bērnu obligātās pamācības realizēšanai EUR 20362.00. Tai skaitā 

mācību līdzekļiem EUR 473.00. Vecāku iemaksas par bērnu ēdināšanu - EUR 14588.00 
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2016.gada 1.janvārī PII ”Pasaciņa” reģistrēti  71 izglītojamais dažādu vecumu grupās, bet 

2015./2016.mācību gadam noslēdzoties, (uz 31.05.2016.) reģistrēti 77 izglītojamie. 1.septembrī, 

sākoties 2016./2017.mācību gadam, iestādē reģistrēti 70 izglītojamie, 26 no tiem 5-6 bērnu obligātajā 

apmācībā. (dati no VIIS) 

Iestādē nodarbināti 25 darbinieki – 14 pedagogi un speciālisti, 11 tehniskie darbinieki.  

Padarītais plānotais saimnieciskais darbs:  

 

 Veikts grupas telpas remonts par EUR 12104.84 divgadīgo bērnu grupā; 

Attēls nr. 4 

 

                                                 

 Veikts administrācijas gaiteņa remonts  par EUR 1141.64; 

Attēls nr.5 
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 Veikti zibens aizsardzības zemējuma mērījumi par EUR 73.00; 

 Pasūtītas un izgatavotas 16 gultiņas četrgadīgo grupas guļamtelpas iekārtošanai par EUR 

484.00; 

 Izgatavoti 16 matrači ar pārvalku par EUR 329.12; 

 Iegādāta iekārta administrācijas gaitenim par EUR 288.37; 

 Izgatavotas un uzstādītas žalūzijas divgadīgo bērnu grupas telpas logiem par EUR 414.81 ; 

 Veikta divu klavieru skaņošana par EUR 100.00; 

 Iegādāti paklāji divgadīgo bērnu grupas telpas labiekārtošanai par EUR 169.80; 

 Nomainīta ieplīsusī stikla pakete ceturtās grupas guļamistabas logam par EUR 178.35; 

 Iepirkti dažādu izmēra 10 bērnu krēsli par EUR 501.79; 

 Iegādātas mēbeles divgadīgo bērnu grupas telpas iekārtošanai par EUR 558.94. 

Realizētie projekti: 

 

 ZAAO Vides projekts „Cilvēks vidē – savāktas 3 tonnas makulatūras; 

 „Zaļā josta” konkurss „Tīrai Latvijai” – savāktas un nodotas lietotās elektriskās un 

elektroniskās iekārtas 945.00 kg. Par dalību PII “Pasaciņa” ieguva dāvanu karti grāmatu 

iegādei grāmatnīcā “Zvaigzne ABC”; 

 SIA “MAXIMA Latvija” organizētā programma “Savai skolai” – sakrātas un reģistrētas 

4140 uzlīmes un apmainītas pret kinētisko smilšu komplektiem, globusiem un Latvijas kartēm; 

 “Vācam ozolzīles!” savākti 1771 kg zīļu mednieku biedrībai “Kaugurieši”; 

 SIA “Mana aptieka” bērnu zīmējumu konkurss “Uzzīmē savu mīļāko zvēriņu”. 

Uzvarētājs 4.grupiņas audzēknis Kristians Skintejs-Āboliņš; 

 Realizēts ceturtais nodarbību cikls izpratnes veidošanai bērniem par personīgo drošību 

„Džimba”; 

 „Bērni uz sniega!” – sportiskās aktivitātes Pasaules Sniega dienā kopā ar Beverīnas novada 

skolām; 

 Salacgrīvas novada organizētais jauno dziedātāju konkurss “Dziedam dabā” 2.jūnijā 

kempingā “Klintis”. 

PII „Pasaciņa” sadarbība ar novada iestādēm, biedrībām un citu novadu skolām: 

Ar Kauguru pamatskolu: 

 topošo pirmklasnieku un viņu vecāku iepazīšanās ekskursija; 
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 konsultācijas par VIIS sistēmu; 

 sešgadīgo audzēkņu izlaidums. 

Ar bibliotēkām Mūrmuižā un Kauguros: 

 grāmatu lasījumi; 

 tehnoloģiju pakalpojumu izmantošana. 

Ar Kauguru kultūras namu: 

 “Zirgs un zirgošanās” PEPT sarīkojums Tālās Gaujmalas bērnu un  jauniešu folkloras kopu 

saiets 26.februārī; 

 CD ierakts “Cālis šķiļas Pasaciņā’’; 

 fonogrammu sagatavošana plānotajiem pasākumiem; 

 pasākumu izgaismošana un apskaņošana. 

Ar pašvaldības policiju: 

 “Esi drošs!” bērniem veltīts pasākums sadarbībā ar pašvaldības policijas, valsts policijas un 

glābšanas dienesta darbiniekiem 30.maijā. 

Ar Trikātas kultūras namu: 

 Beverīnas novada “Cālis 2016”. Cāļa titula ieguvējs PII “Pasaciņa” audzēknis Robijs Šmits  

(5.g.v.). 

Ar sporta un kultūras centru “Kaimiņi”: 

 Pasaules sniega diena 17.janvārī; 

  “Olimpiskā diena 2016” – ar devīzi “Padod bumbu!” 23.septembrī. 

Ar dienas centru “Varavīksne” Mūrmuižā: 

 Ziemassvētku apsveikumu kartiņu gatavošana Beverīnas novada domei tās sadarbības 

partneru sveikšanai. 

Ar Valmieras Mūzikas skolu: 

 Skan kokles, skan stabulītes – mūzikas skolas audzēkņu, bijušo Pasacēnu koncerts 

24.februārī. 

PII „Pasaciņa” folkloras kopa: 

 

 Sagatavoja pasākumu “Bij’ manam kumeļam zvaigžņu deķis mugurā” un uzņēma dalībniekus 

no Tālās Gaujmalas novada bērnu un jauniešu folkloras kopām 26.februārī Kauguru kultūras 

namā; 
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 Piedalījās bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojumā Saldū XXXII Latvijas bērnu un 

jauniešu folkloras festivālā “Pulkā eimu, pulkā teku” Nacionālajā sarīkojumā 21.un 22.maijā. 

 

9.2. Brenguļu sākumskola 

 

2016.gadā Brenguļu sākumskolā mācījās 30 izglītojamie, pirmsskolas izglītības grupās – 28 

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

logopēds, trīs interešu izglītības pedagogi, divi pirmsskolas izglītības skolotāji un tehniskais personāls 

septiņu darbinieku sastāvā. 1.-4.klašu skolēniem skola atvērta no plkst. 07:30 līdz 16:00; no plkst.7.30 

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

• 1. - 4.klase. 

Ansamblis, muzicēšana ar ritma instrumentiem, skolotāja Liesma Lore, Māris Ziemelis. 

• 1.-4.klase; 

• PII grupas. 

Basketbola skola, treneris Sandis Bukšs: 

• 5/6g.v. bērnu grupa; 
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• 1. - 4.klase. 

Sporta deju pulciņš, skolotājs Rihards Bergs 

• 1.-4.klase; 

• 5/6 g.v. bērnu grupa. 

Attēls nr.6 

 

 

Skolēni piedalās mācību olimpiādēs. Ralfs Imants Dumpis piedalījies 2.klases kombinētajā 

olimpiādē un Niks Balodis piedalījies 4.klases dzimtās valodas olimpiādē. Skolas deju kolektīvs 

ieguvis 2.pakāpes diplomu Valmieras pilsētas un novadu tautisko deju skatē. Trenera Sanda Bukša 

vadībā sākumskolas basketbola komanda aktīvi gatavojas „Kāruma” kausa izcīņā basketbolā”. 1.-

4.klašu deju kolektīvs horeogrāfa Agra Daņiļeviča režisora Uģa Brikmaņa vadībā piedalījās deju 

lieluzvedumā “No zobena saule lēca”, Neikenkalna dabas koncertzālē, Dikļos. 

Sākumskolas pedagogu kolektīvs piedalās sekojošos projektos – “Skolas piens” un “Skolas 

auglis”. Biedrības “Latvijas zaļā josta” organizētajā makulatūras vākšanas konkursā. Līdz 2016.gada 

12.decembrim Brenguļu sākumskola ir 3.vietā no 423 skolām un skolniece Undīne Una ar savāktajām 

septiņām tonnām ir labākā starp aktīvākajiem skolēniem. 

2016.gada novembrī skolā īstenots biedrības “Lauku partnerības ZIEMEĻGAUJA” 

atbalstītais projekts “Tu esi Latvija”. Tās laikā skolēni gatavoja svētku noformējumu, pārbaudīja 

zināšanas konkursā par Latviju, praktiski darbojoties uzklāja svētku galdu Latvijai, pagatavoja svētku 

ēdienus. Nedēļas noslēgumā notika Latvijai veltīts bērnu un skolotāju kopīgs koncerts. 

Sākumskola iesaistījusies Veselību veicinošas skolu tīklā un 2016.gada decembrī ieguvusi 

Veselību veicinošās skolas statusu. Skolā izveidota veselību veicinošās skolas padome, skolotāji 

piedalās Veselību veicinošo skolu tīkla apmācībās un semināros. Skola saņem jaunāko informāciju un 
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materiālus par veselīga dzīvesveida veicināšanu. Sākumskolas skolēni aktīvi piedalījušies Pasaules 

sirds dienā, noklausījušies ilustratīvu lekciju par zobu kopšanu, saņēma zobu higiēnista pakalpojumus, 

piedalījušies olimpiskajā un Pasaules sniega dienā. 

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

arī stundu/nodarbību organizētājiem.Vecāki bija iniciatori projektu nedēļai “Koki ir Latvijas zelts”. 

Tajā skolēni iepazina kokus skolas apkārtnē, gatavoja to nosaukumus uz plāksnītēm, piedalījās 

interaktīvā nodarbībā par Latvijas putniem, Otrajā mācību pusgadā tiek organizētas latviešu valodas, 

matemātikas, mūzikas nedēļas. Skolēnu līdzpārvalde aktīvi iesaistās skolas pasākumu organizēšanā. 

Skolā svin latviskos saulgriežus – Miķeļus, Mārtiņus, Lieldienas.  

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

apkārtni. Audzējam puķu un dārzeņu stādus skolas apzaļumošanai. 2016.gada “Labo darbu” nedēļā 

vācām ābolus, kas tika pārstrādāti sulā skolas kopgaldam. Divas reizes gadā sākumskolēni kopā ar 5-6 

gadus vecajiem bērniem dodas mācību ekskursijās, iepazīstas ar dažādām profesijām Latvijas kalniem, 

upēm, ievērojamām vietām. 

2016. gadā Brenguļu sākumskolas skolēni apmeklēja Valmieras novadpētniecības muzeja 

programmu “Māla pikas stāstu” un Strenču kokaudzētavu. Skolēni iepazinušies ar stikla pūtēja 

profesiju, klausījušies Valmieras mūzikas skolas priekšnesumus, vērojuši leļļu teātra izrādes. 

      Vakaros sākumskolas zāli mēģinājumiem izmanto Brenguļu pagasta vidējās paaudzes deju 

kolektīvs “Dzieti” (vadītāja Sandra Degle). Skolas telpas tiek izīrētas publiskiem un privātiem 

pasākumiem – 2016.gadā skolai noslēgti 22 telpu nomas līgumi. 

9.3. Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskola 

 

 Vīzija – Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga izglītības iestāde 

Attēls nr.7 
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Lielākais ieguvums 2016. gadā – veikta basketbola – volejbola laukuma izbūve un labiekārtošana 

36317,51 EUR. 

Attēls nr.8 

 

 
Interešu izglītība – 9 valsts apmaksāti pulciņi, 5 pašvaldības apmaksāti pulciņi. J.Endzelīna 

Kauguru pamatskolā strādā 16 skolotāji un 11 tehniskie darbinieki. 

Attēls nr.9 
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Attēls nr.10 

 

Svarīgākie notikumi skolā no 2016. g. janvāra līdz decembrim – Kino diena; oto orientēšanās, 

Sporta diena kopā ar vecākiem, Valodas labirints veltīts Raiņa 150. jubilejai;  

Rudens saulgrieži krāsās, Latvijas Bankas meistarklase „Eiro skrējiens, Karjeras nedēļa un 

labo darbu nedēļa, Radošā darbnīca „Izgaismo skolu!”, Patriotu nedēļa, valsts svētku koncerts, 

Tikšanās ar robežsargiem, Rūķu darbnīca, Dzejas dienas; Lielā diktātu stunda, Viktorīna par 

valodnieku J. Endzelīnu, Vācu valodas diena, Dabaszinību cikls Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā, 

Sporta nodarbība ar novada skolu izglītojamajiem centrā „Kaimiņi”, Sorta dienas 

(Olimpiskās dienas, Tūrisma dienas). 

Mācību procesā skolotāji mācību saturu īsteno atbilstoši mūsdienu aktualitātēm, izmanto 

alternatīvas mācību formas.  Izglītojamajiem ir dotas iespējas zināšanas papildināt – Valmieras 

Novadpētniecības muzejā, Okupācijas muzejā, izzinoša mācību stunda GVP centrā „Vecupītes”, 

Meža dienas, Nacionālajā bibliotēkā, Muzeja naktis Valmierā, Rīgā, izglītojamie devušies 

ekskursijās uz dabas, vēstures, kultūras objektiem un ražošanas uzņēmumiem. 

J. Endzelīna Kauguru pamatskolas sasniegumi starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs 

2015./2016.mācību gadā – 66. Valsts 9. klašu matemātikas olimpiādē Raimonds Šīrants - atzinība (sk. E. 

Puķīte), Raimonds Šīrants  1. vieta 9. klašu Valmieras un starpnovadu  matemātikas olimpiādē (sk. E. 

Puķīte), Lauris Ģirts Lācis 1. vieta 6. klašu matemātikas olimpiādē (sk. E. Puķīte), Līga Ozola 2. vieta 

7. klašu matemātikas olimpiādē (sk.E.Puķīte), Raimonds Šīrants  2. vieta 9. klašu fizikas olimpiādē 

(sk.Dz. Sijāte), Jēkabs Pikšēns 3. vieta 5. klašu matemātikas olimpiādē (sk. E. Puķīte), Laura Rakūne 

3. vieta 8. klašu angļu valodas olimpiādē (sk. V. Novika), Līva Vismane-Ābele - atzinība 7. klašu 

latviešu valodas olimpiādē (sk. A. Dubova), Laura Rakūne atzinība 8.klašu latviešu valodas un 
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literatūras olimpiādē (sk. A. Dubova), Ruslana Maksimova – atzinība 3. klašu matemātikas olimpiādē 

(sk. J. Šmite), Annija Eglīte III pakāpes diploms skatuves runas konkursā (sk. J. Šmite), Sindija 

Pārupe III pakāpes diploms skatuves runas konkursā (sk. A. Dubova), Lauris Ģirts Lācis III pakāpes 

diploms skatuves runas konkursā (sk. A. Dubova), Raimonds Šīrants – atzinība Latviešu valodas 

aģentūras organizētajā radošo darbu konkursā “Kā var mācīt citu valodu? Protot savu valodu.” (sk. A. 

Dubova), Līga Ozola 2. vieta 7. klašu Latvijas vēstures olimpiādē (sk. I. Ločmele), Elēna Krastiņa  2. 

vieta 3. klašu latviešu valodas olimpiādē (sk. J. Šmite), Laura Rakūne – atzinība ģeogrāfijas olimpiādē 

(sk. I. Ločmele), Toms Oskars Ozols 1. vieta Latvijas muzeju apvienības J. Grestes 140. gadadienas 

organizētajā eseju konkursā par skolotāju (sk. I. Ločmele). 

9.4. Trikātas pamatskola 

Attēls nr.11 

 

Trikātas pamatskolā tiek īstenotas četras izglītības programmas:  

 

 pirmsskolas izglītības programma 01011111; 

 pamatizglītības programma 21011111; 

 pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma 21011811; 

 speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

21015611; 

Izglītības iestādē strādā 37 darbinieki, tajā skaitā: 

 

 16 pamatizglītības skolotāji; 

 3 interešu izglītības skolotāji;  

 5 pirmsskolas skolotāji; 
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 logopēds;  

 skolas psihologs;  

 bibliotekāre;  

 medicīnas māsa;  

 9 tehniskie darbinieki.  

Skolas vadību nodrošina direktors un divi vietnieki – izglītības jomā. 2016. gada 1. septembrī 

Trikātas pamatskolā ir 124 izglītojamie. 

Tabula nr. 30 – Skolēnu skaits 2016./2017. mācību 1. pusgadā 

Pirmsskolā 
Kopā 

Pamatskolā 
Kopā 

1-4gad. 5.-6gad. 1.-6. klasēs 7.-9. klasēs 

31 15 46 54 24 78 

 

2016. gada 1. septembrī interešu izglītībā piedāvāti 13 pulciņi, skolēniem ir iespēja piedalīties 

pedagoģiskās jāšanas nodarbībās pie jāšanas treneres. Trešo gadu darbojoties “Eko skolas” 

programmā, 2016. gada rudenī tika iegūts Eko skolas Zaļais karogs.  

2016. gada pavasarī skolā tika izveidota koka automobiļu trase, kurai uzstādīta arī elektroniska 

laika fiksēšanas ierīce.  

Vasaras saulgriežos Trikātas pamatskolas mazie dejotāji piedalījās vērienīgajā deju 

lieluzvedumā “No zobena saule lēca” Dikļos. Jaunsardzes dalībnieces 18. novembrī soļoja Nacionāli 

Bruņoto spēku parādē Rīgā.  

2016. gadā skolas vides uzlabošanā veikts skolas ieejas kāpņu telpas remonts līdz 3. stāvam, 

labiekārtots bērnu rotaļlaukums, pirmsskolas grupās izbūvēta bērnu virsdrēbju žāvētava, klašu 

kabinetos nomainīts apgaismojums, aktu zāles skatuve aprīkota ar jaunām, krāsainām gaismām. 

Lieliska absolventu dāvana skolas aktu zālei ir lielais projicēšanas ekrāns.   

Lielākie skolas pasākumi – Zinību diena, Lāčplēšdienas lāpu gājiens, Ziemassvētku pasākumi, 

Pirmklasnieku svētku rīts, Mātes dienas pasākumi, Izlaidums pirmsskolas grupā, 9. klases skolas 

pēdējā zvana diena un izlaidums u.c.  
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Tabula nr. 31 –Trikātas pamatskolas Valmieras un novadu  

mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji 2016.gadā 

 

Olimpiāde Skolēns Klase Pedagogs 
Iegūtā 

vieta 

4. klases latviešu valodas 

olimpiāde  
Dārta Gartmane 4. Maruta Ģingule 3. vieta 

4. klases latviešu valodas 

olimpiāde  

Elīza Evelīna 

Pētersone 
4. Maruta Ģingule Atzinība 

Vizuālās mākslas olimpiāde Patrīcija Fūrmane 5.  2. vieta 

Vizuālās mākslas olimpiāde Dārta Gartmane 4. Aiga Gartmane 1. vieta 

5. Vidzemes reģiona 5.-9. 

klašu skolēnu pētniecisko 

darbu konkurss 

Paula Škirikova 

 
6. 

Maruta Ģingule, 

Inga Boškina 

 

1. vieta 

5. Vidzemes reģiona 5.-9. 

klašu skolēnu pētniecisko 

darbu konkurss 

Ilze Ielīte 8. Monta Konstante 3. vieta 

Informātikas olimpiāde  
Mareks Markuss 

Boškins 
5. Inga Boškina Atzinība 

 

Tabula nr. 32 – Trikātas pamatskolas skolēnu un pirmsskolas  

grupas bērnu dalība konkursos 2016. gadā  

Konkurss Dalībnieki 
Kla-

se 
Pedagogs 

Iegūtā 

vieta 

Konkurss 7.-8. klašu 

skolē-niem “Добро 

пожаловать в Страну 

РУССКИЙ ЯЗЫК!” 

Andris Lazda un  

8. kl. komanda 

7. Inese Taurīte  

Konkurss 4. klašu 

skolēniem angļu valodā 

„Jautrais karuselis” 

Dārta Gartmane, Natālija 

Terentjeva, Madara Bērziņa, 

Viktorija Skaldere 

4. Zigrīda 

Jozepa 

 

1.-4. kl. vokālistu 

konkurss „Lakstīgala” 

Dārta Lūcija Švēde, Samanta 

Sjarki, Alise Brasa, Rodrigo 

Brencis, Dārta Žibojēdova, 

Augusts Zundāns, Rendija 

Ziemane, Elīza Evelīna 

Pētersone 

1.-4. Vita Lāce  

Konkurss par “Via 

Hanseatica” tūrisma 

Lola Vasiļjeva, Samanta 7. Iveta Ābrama Bezmaksa

s 
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objektiem Trunova ekskursija 

uz Vējiņu 

pazemes 

ezeriem 

Konkurss “Mans mazais 

pārgājiens” 

3. klase 3. Ilze Ciguze  

Video konkurss  

 “Laiks laukiem” 

Rodrigo, Lauma, Natālija, 

Linda, Arvilds, Mārtiņš, 

Toms 

1.-9. Ilze Ciguze, 

Iveta Ābrama 

 

Stāstnieku konkurss 

“Teci, teci valodiņa” 

Elīna Krūmiņa, 

Elīza Evelīna Pētersone 

3.  

4. 

Ilze Ciguze, 

Maruta 

Ģingule 

MAZĀ 

STĀSTNI

E-KA 

tituli 

Konkurss “Mans 

atstarotājs” 

1., 2., 3. klase 1.-3. Dace Lībiete-

Dubrovska 

 

Valmieras pilsētas un 

novadu 

vokālās mūzikas 

konkursā ,,BALSIS 

2016” 

Dārta Lūcija Švēde, Samanta 

Sjarki, Dārta Žibojēdova, 

Rendija Ziemane 

1., 2., 

4. 

Vita Lāce II pakāpe 

“ZAAO mēneša 

jautājums” 

Elīna Krūmiņa 3. Ilze Ciguze Marta 

uzvarētāja 

Konkursā „Konstruē, 

modelē" novadu skolām 

1., 2. klasēm 

Artjoms Solotkijs 2. Rasma 

Kreitūze 

3. vieta 

Konkursā „Konstruē, 

modelē” novadu skolām 

3., 4. klasēm 

Mārcis Šmagris–Bondars 

Dārta Gartmane 

3., 

4. 

Ilze Ciguze, 

Monta 

Konstante 

 

2. vieta 

Skolas tulkošanas 

konkurss “Valodas – 

cilvēku bagātība” 

Lauma Grāvelsiņa, Elīna 

Krūmiņa, Madara Bērziņa, 

Dārta Gartmane, Elīza 

Evelīna Pētersone, Rendija 

Ziemane, Samanta Trunova, 

Diāna Lazda, Amanda 

Veikšāne,  

1.-9.  Iveta 

Ābrama, 

Maruta 

Ģingule,  

Inese Taurīte, 

Sarmīte 

Jenerte,  

Magda Jēgere 

Balva – 

boulings 

Smiltenē 

Stāstnieku konkurss 

“Teci, teci, valodiņa” 

Valkā  

Samanta Sjarki,  

Dagne Kaupe 

2., 

7. 

Solvita 

Strautiņa, 

Maruta 

Ģingule 

 

XX Stāstnieku konkursa Elīza Evelīna Pētersone 5. Agita LIELĀS 
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“Teci, teci, valodiņa” 

Valmieras pusfināls 

Pētersone, 

Maruta 

Ģingule 

STĀST-

NIECES 

titulus 

XX Stāstnieku konkurss 

“Teci, teci, valodiņa” 

Rīgā Elīza Evelīna Pētersone 5. 

Agita 

Pētersone, 

Maruta 

Ģingule 

DIŽĀS 

STĀST-

NIECES 

tituls  

2. klašu izglītojamo 

lasīšanas konkursa 

“Veltījums Latvijai” 

Dārta Lūcija Švēde 2. 
Solvita 

Strautiņa 

 

 

Tabula Nr. 33 – Trikātas pamatskolas skolēnu dalība sacensībās 2016. gadā  

Sacensības Dalībnieki Klase Pedagogs 
Iegūtā 

vieta 

“Tautas bumba” 

sacensības stafetes 

Arvilds Deduškevičs, Lauma 

Grāvelsiņa, Dārta Gartmane, 

Madara Bērziņa, Matīss 

Ielītis, Adrians Miezis, 

Aigars Zalāns, Patrīcija 

Fūrmane, Dagne Kaupe, 

Roberts Kuplais, Jānis 

Grāvelsiņš, Jolanta Skrabe 

2.-7. Monta 

Konstante 

 

Ledus gladiatori 

Valmieras olimpiskajā 

centrā 

Dagne Kaupe, Roberts 

Kuplais, Jolanta Skrabe, 

Andris Lazda, Amanda 

Veikšāne, Paula Estere 

Meļķe, Agnese Bevza, 

Lauris Gints Ciguzis, Elīna 

Dita Kuplā, Ieva Viktorija 

Būda, Toms Grāvelsiņš 

6.-9. Guntars 

Purgalis 

 

Stafetes Beverīnas 

novada 3.-4. kl. 

skolēniem Brenguļu 

sporta centrā 

3. un 4. klase 3., 4. Guntars 

Purgalis 

 

Latvijas krosmintona 

līgas 4. posms 

Rovilds Deduškevičs,  

 

Liene Ielīte, Mareks 

Markuss Boškins 

 Santa 

Paegle 

2. vieta 

KOKA 

AUTOMODEĻU 

Rodrigo, Aigars, Adrians, 

Mareks Markuss, Valters, 

1., 5.,  Guntars  
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SACENSĪBAS Trikātā 

un Strenču novada 

vidusskolā  

Jānis Airis, Rovilds, 

 Roberts, Alberts, Jānis 

Armands 

6., 7. Purgalis 

Valkas novada pavasara 

kross 
Madara Bērziņa 

Dārta Gartmane 

 

Valters Kuplais 

Rovilds Deduškevičs 

Adrians Miezis 

4. 

 

 

5. 

Monta 

Konstante  

 

Guntars 

Purgalis 

1. vieta 

1. vieta 

top ielu stafetes Smiltenē 

Madara Bērziņa, Dārta 

Gartmane, Linda Ziemane,  

Valters Kuplais, Rovilds 

Deduškevičs, Adrians 

Miezis. 

Līga Ernstberga,  

Dagne Kaupe, Paula 

Škirikova, Gvido 

Krumholcs, Andris Lazda, 

Jānis Armands Grāvelsiņš. 

Amanda Veikšāne, Ilze 

Ielīte, Monta Žibojēdova, 

Ivo Čerņavskis, Toms 

Grāvelsiņš, Kristaps 

Krumholcs 

4.-5. 

 

 

 

 

6.-7. 

 

 

 

8.-9. 

Monta 

Konstante, 

Guntars 

Purgalis 

 

Rudens kross Burtniekos 

Madara Bērziņa, Dārta 

Gartmane, Rovilds 

Deduškevičs, Adrians 

Miezis, Andris Lazda 

 

Guntars 

Purgalis 

 

Latvijas krosmintona 

līgas 1. posms – 

Brenguļu kauss 2016 

Rovilds Deduškevičs,  

Mareks Markuss Boškins 

 
Santa 

Paegle 

2. vieta 

2016. gadā skolā īstenoti vairāki projekti:  

• Projekts “Atpazīsim kokus skolas teritorijā” (I. Ābrama, I. Ciguze, Eko skolas dalībnieki), 

atbalsta Beverīnas novada pašvaldība projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli”; 

• Projekts “Futbols visiem vai ikvienam” (I. Boškina), atbalsta Beverīnas novada pašvaldība 

projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli”; 
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• Projekts “Rotaļlietu un spēļu iegāde un izgatavošana Trikātas PII” (I. Zaļkalne, S. 

Ziemane), atbalsta Beverīnas novada pašvaldība projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli”; 

• “Sporta aprīkojuma iegāde”, atbalsta IZM un Beverīnas novada pašvaldība;  

• 4. klases skolēnu peldētapmācība, kurā piedalījās 6 dalībnieki, atbalsta Beverīnas novada 

pašvaldība. 

Akcija  

• Maxima izglītības atbalsta programma “Savai skolai”.  

10. Beverīnas novada pašvaldības policija 

 

Beverīnas novada pašvaldības policija ir pašvaldības sabiedriskās kārtības uzturēšanas 

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

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

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

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 pašvaldības domes priekšsēdētājam. 

Beverīnas novada pašvaldības policijā brīvprātīgā kārtā darbojas divi 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 pašvaldības mājaslapā un informatīvajā izdevumā “Beverīnas Vēstis”. 

Tika saņemti un reģistrēti 15 iesniegumi no Beverīnas novada iedzīvotājiem, kuri tika izskatīti 

un sniegtas atbildes. Kā arī vairākos gadījumus tika saņemta telefoniska informācija uz kuru tika 

reaģēts un izpildīts iedzīvotāju lūgums. 

Tika sastādīti 46 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 36 tika nosūtīti 

administratīvajai komisijai  lēmumu  pieņemšanai,  sešos gadījumos tika uzlikts naudas sods, bet 

četros gadījumos personai tika izteikts brīdinājums. 
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 2016.gadā Beverīnas novada pašvaldības policijā tika uzsāktas trīs administratīvās 

lietvedības un divas tika izbeigtas sastādot vainīgai personai administratīvā pārkāpuma protokolu. 

 Tika izsūtīti 27 paziņojumi par īpašuma nekoptību, kurā veidojas kūla, un par šo pārkāpumu 

tika sastādīts viens administratīvā pārkāpuma protokols. 

 Tika nodrošināta sabiedriskā kārtība sešos Beverīnas novada pašvaldības rīkotajos 

pasākumos. 

11. Beverīnas novada bāriņtiesa 

 

Beverīnas novada bāriņtiesa ir Beverīnas novada pašvaldības veidota aizbildnības un 

aizgādnības iestāde, kur darbojas piecas personas. 

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

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

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

Bērna mantisko interešu aizsardzībā tika pārraudzītas sešas lietas. 

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

sociālo dienestu, informācija sociālajam dienestam turpmākajam darbam sniegta par četrām ģimenēm, 

kurās ir astoņi bērni. 

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. 2016.gadā ir veikti 168 dažādi 

apliecinājumi. 

Izsniegtas vai pagarinātas 11 apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai bārenim vai bez 

vecāku gādības palikušam bērnam. 

Bāriņtiesa sniedz arī juridiskās konsultācijas par dažādiem jautājumiem. Bāriņtiesa palīdz 

sastādīt prasības pieteikumus tiesai par uzturlīdzekļu piedziņu un konsultē iedzīvotājos šajos 

jautājumos, kā arī sagatavo dokumentus iesniegšanai Uzturlīdzekļu garantiju fondā. 

11.1. Bāriņtiesas pārskats par darbu 2016.gadā 
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Tabula nr. 34 

Darbības nosaukums Skaits 

1.1. Ģimenes, kurās netiek pietiekami 

nodrošināta bērna attīstība un audzināšana 

un par kurām bāriņtiesa pārskata gadā 

informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai 

citu atbildīgo institūciju 

3 

1.1.2. Bērnu skaits ģimenēs kopā 6 

1.2.1. Personu skaits, kurām pārskata gadā ar 

bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērna aizgādības 

tiesības, kopā: 

4 

no tā – mātēm 2 

tēviem 2 

2.1. Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits 

pārskata gada 31.decembrī (vecums gados) 

10 

2.1.0.1. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti 

audžuģimenē (Beverīnas novadā un Jūrmalā) 

2 

2.1.0.2. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti aizbildņa 

ģimenē: 

8 

3.1. Audžuģimeņu kopējais skaits pārskata 

gada 31.decembrī 

9 

4.1. Personu skaits, kas pārskata gadā ar 

bāriņtiesas lēmumu atzītas par adoptētājiem 

2 

5. Aizgādnībā esošo personu skaits, kopā 2 

5.1. Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu 

ieceltas par aizgādni mantojumam vai prombūtnē 

esošas personas mantai, kopā: 

1 

6.1.Pieņemto lēmumu skaits pārskata gadā 

kopā 

21 

6.2. no tā vienpersoniski pieņemto lēmumu 

skaits: 

2 

6.3. tajā skaitā lēmumu skaits par bērna 

aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem 

2 

7.2. Bērnu skaits, par kuriem pēc tiesas 

pieprasījuma bāriņtiesa devusi atzinumu par 

bērna aizgādības tiesību noteikšanu un 

saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību, kopā: 

1 
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7.3. Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa 

pieņēmusi lēmumu par valsts sociālo pabalstu, 

apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar 

celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta 

invaliditāte, izmaksāšanu personai, kura faktiski 

audzina bērnu, vai izmaksāšanu pašam bērnam, 

ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu, kopā 

1 

7.9. Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais 

skaits pārskata gada 31.decembrī, ja lietas nav 

nodotas arhīvā, kopā 

51 

12. Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļa 

 

Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2016.gadā reģistrēti 22 jaundzimušie – 10 meitenes 

un 12 zēni. Joprojām saglabājas augsts paternitātē reģistrēto bērnu skaits, tas ir, 14 reģistrētajos 

gadījumos jaundzimušie piedzimuši vecākiem, kuri nav reģistrējuši laulību. Laulībā dzimuši un 

reģistrēti 8 mazuļi. Pērn pirmie bērni piedzimuši 10 māmiņām, otrie- 9 māmiņām, trešie – 1 māmiņai, 

ceturtie – 2 māmiņām. Populārākais meiteņu vārds – Alise, zēnu vārds – Jānis. Šogad vecāki 

izvēlējušies arī neparastākus vārdus – Arno, Bruno, Rodrigo, Alens un Everts. Divos gadījumos 

vecāki bērniem ir izvēlējušies divus vārdus – Loreta Rūta, Olivers Jānis. Šī gada raksturīgākā iezīme, 

ka pirmie bērni dzimuši jaunākiem vecākiem. 

Pārskatot 2016. gada mirušo personu reģistrus, var secināt, ka šogad mirušo skaits salīdzinot 

ar 2015. gadu, ir samazinājies par 12 cilvēkiem. Pavisam 2016. gadā ir mirušas 24 personas. Tāpat kā 

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

un citi. Diagnoze – vēža intoksikācija 4 gadījumos, sirds, asinsvadu un plaušu slimības – 13 gadījumi, 

kā arī infarkti un insulti, politrauma un citi. Mirušie 18 gadījumos bijuši vecāki par 70 gadiem, 2 

gadījumos vecāki par 100 gadiem 

Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2016.gadā palielinājies reģistrēto laulību skaits – 

noslēgtas 21 laulības. Dzimtsarakstu nodaļā lielākā daļa pāru savu nozīmīgo dienu izvēlējušies noslēgt 

svinīgos un romantiskos apstākļos. Septiņi pāri ir izmantojuši iespēju noslēgt laulību ārpus 

dzimtsarakstu nodaļas telpām. Populārākās vietas – ‘’Jaundzērvītes’’, ‘’Vīnkalni’’, ‘’Siltumnīca’’. 

Piecpadsmit gadījumos pāriem tās ir bijušas pirmās laulības. Jaunākajai līgavai 22 gadi, savukārt 

jaunākajam līgavainim 24 gadi.  

2016. gadā reģistrēti vairāki šķiršanās gadījumi. Izsniegtas atkārtotas civilstāvokļa 

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

sakarā ar uzvārda maiņu.  Pamatojoties uz tiesas spriedumu, atzīti par spēkā neesošiem paternitātes 
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pieņēmumi, pēc citu dzimtsarakstu nodaļu lūguma dzimtsarakstu  programmā CARIS ievadīti 

vēsturiskie dzimšanas,  miršanas, laulības reģistri.  

13. Sociālais dienests 
 

2016.gadā kopumā pašvaldības izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem ir 75436.22 EUR, t.sk. 

pakalpojumiem 484.84 EUR, sociālajai palīdzībai 53660.42 EUR citiem atbalsta pasākumiem un 

kompensācijām iedzīvotājiem 21290.96. Pagājušajā gadā sociālās aprūpes centros uzturas 12 mūsu 

novada ļaudis. 

Tabula nr.35 

Sociālās palīdzības veids 

Izlietotie līdzekļi (EUR) 

      Kauguru 

pagasta 

iedzīvotājiem 

      Brenguļu 

pagasta 

iedzīvotājiem 

     Trikātas 

pagasta 

iedzīvotājiem 

Kopā 

GMI 2000.12 1629.30 2571.69 6201.11 

Dzīvokļa pabalsts 7840.00 8120.00 5740.00 21700.00 

Ēdināšanas izdevumu apmaksa 7866.47 2938.49 3505.01 14309.97 

Daļēju 

medicīnisko 

izdevumu 

apmaksas 

pabalsts 

Slimnīcas apmaksa 617.06 270.01 407.67 1294.74 

Medikamentu 

apmaksa 

1024.20 1145.22 587.47 2756.89 

Optisko briļļu 

apmaksa 

216.25 314.31 127.00 657.56 

Zobu protezēšanas 

apmaksa 

80.00 160.00  240.00 

Aprūpes pabalsts 1490.32 245.00 2094.17 3829.49 

Pabalsts mācību gada uzsākšanai  150.00 180.00 330.00 

Ikmēneša pabalsts pilngadību 

sasniegušam bārenim 

64.03   64.03 

Ikmēneša pabalsts bērna uzturam  

audžuģimenēs 

2276.63   2276.63 

Izlietotie līdzekļi (EUR) 23190.51 14972.33 15213.01 53660.42 
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13.1. Par sociālo palīdzību 

 

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

2016.gadā ir sniegta materiāla palīdzība 218 novada ģimenēm (kopā 515 personām). Pašvaldība ir 

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

arī izmaksājusi ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalstu, daļēji medicīnas izdevumu pabalstu 

(ārstēšanos slimnīcā, optisko briļļu iegādes, medikamentu iegādes, zobu protezēšanas izdevumus), 

pabalstu mācību gada uzsākšanai, aprūpes pabalstu. 

Bez materiālo resursu izvērtēšanas, pašvaldība atbalstīja pilngadību sasniegušus bāreņus un 

audžuģimenes, kurās uzturas mūsu novada bērni, kā arī atbalstītas ģimenes, kurās aug 3 un vairāk 

nepilngadīgi bērni –  novada pirmskolas izglītības grupās apmaksāja uzturēšanās maksu. 

Citi atbalsta pasākumiem un kompensācijas iedzīvotājiem ir bērna piedzimšanas pabalsts, 

apbedīšanas pabalsts, vienreizējais pabalsts deviņdesmitgadnieku iedzīvotāju sveikšanai un 

brīvpusdienas pēc domes lēmuma izglītības iestādēs. Pašvaldības izlietotie līdzekļi šiem pasākumiem: 

• Bērnu piedzimšanas pabalstam 4200.00 EUR; 

• Apbedīšanas pabalstam 4350.00 EUR; 

• Vienreizējais pabalsts deviņdesmitgadnieku iedzīvotāju sveikšanai 250.00 EUR; 

• Brīvpusdienas pēc domes lēmuma izglītības iestādēs 12490.96 EUR. 

 

2016. gadā asistenta pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti ir izmantojuši desmit cilvēki. 

2016.gadā pašvaldības sociālā dienesta uzturēšanai izlietoti 50040.45EUR. Sociālā dienesta 

darbinieki ir apmeklējušie likumā noteikto darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu.  

Sociālais dienests sadarbojas ar citām Beverīnas novada pašvaldības un iestādēm. Visbiežāk ar 

bāriņtiesu, pašvaldības policiju un izglītības iestādēm, kā arī sadarbojas arī ar citām pašvaldībām, 

citiem pašvaldību sociāliem dienestiem un ar valsts un nevalstiskām organizācijām. 

Sadarbībā ar biedrību "Labāka rītdiena" un Valmieras novada fondu pašvaldības iedzīvotāji 

tika iesaistīti dažādos labdarības pasākumos. 

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

vistrūcīgākajām personām darbības programma „Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanā 

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

Sadarbībā ar NVA mūsu bezdarbnieki piedalījās Eiropas Sociālā fonda projektā „Algotie 

pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”. 

Sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu pašvaldība piedalās projektā „Vidzeme iekļauj”. 
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Ikdienas sociālais darbs un sociālā palīdzība tiek uzskaitīt programmā SOPA. Programmai ir 

pieslēgumi no valsts iestādēm- NVA, VSAA, CSDD, UGFA, UR, VZD KR, Zemesgrāmata, VID, 

VDEĀVK. 

Par valsts budžeta līdzekļiem iedzīvotāji tiek nodrošināti šādi sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumi: 1) invalīdu profesionālo rehabilitāciju; 2) redzes un dzirdes invalīdu sociālo 

rehabilitāciju; 3) no vardarbības cietušo bērnu sociālo rehabilitāciju; 4) no vardarbības cietušo 

pilngadīgo personu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus; 5) sociālo rehabilitāciju attiecīgās 

institūcijās pilngadīgām personām un bērniem, kuriem ir izveidojusies atkarība no narkotiskajām, 

toksiskajām vai citām apreibinošām vielām; 6) cilvēku tirdzniecības upuru sociālo rehabilitāciju; 7) 

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

funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, ja funkcionālie traucējumi atbilst Ministru kabineta 

2009. gada 31. marta noteikumos nr. 297 "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasības sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu sniedzējiem" noteiktajiem kritērijiem; 9) politiski represētām personām; 10) Černobiļas 

AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.  

Sociālais dienests koordinēja šos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Mūsu novada 

iedzīvotāji ir saņēmuši šādus valsts apmaksātus pakalpojumus - vardarbības cietušo bērnu sociālo 

rehabilitāciju; no vardarbības cietušo pilngadīgo personu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, 

personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, rehabilitācija politiski represētām 

personām, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. 

14. 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”;  
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• „Beverīnas kopdarbības asociācija”. 

14.  Beverīnas novada pašvaldības finanšu resursi un darbības rezultāti 

14.1. 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).  

15. Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 

(naudas plūsma) Tabula nr.36 

Posteņa nosaukums 
2015.gada 

budžeta 

izpilde, 

EUR 

2016.gada 

budžeta 

izpilde, 

EUR 

Pret 

iepriekš

ējo gadu 

(%) 

Apstiprināta

is budžets 

2017. 

gadam, 

EUR 

1 2 3 4 6 

Ieņēmumi kopā 2802835 3036749 108.3 3511983 
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Nodokļu ieņēmumi 1816637 1942415 106.9 1966448 

     Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1579756 1690624 107.0 1713786 

     Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 179268 198057 110.5 198309 

     Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 

un mājokli 57613 53734 93.3 54353 

Nenodokļu ieņēmumi 38004 32395 85.2 102100 

     Ieņēmumi no uzņēmējdarbības 119 770 647.1 100 

     Valsts un pašvaldību nodevas 2722 2058 75.6 2000 

     Naudas sodi un sankcijas 1652 421 25.5 0 

     Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma 

pārdošanas 29942 24720 82.6 100000 

     Pārējie nenodokļu ieņēmumi 3569 4426 124.0  0 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 163320 164120 100.5 213500 

     Maksa par izglītības pakalpojumiem 47697 43023 90.2 

- 

     Ieņēmumi par nomu un īri 16674 20516 123.0 

     Ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem 

pakalpojumiem 93935 94374 100.5 

     Citi ieņēmumi par maksas 

pakalpojumiem 4378 6207 141.8 

     Pārējie iepriekš neklasificētie pašu 

ieņēmumi 396 0 0.0 0 

Transferti 784874 897819 114.4 1229935 

Valsts budžeta transferti 629795 754894 119.9 886935 

     Mērķdotācijas 425475 431128 101.3 477051 

     Ieņēmumi ES projektu īstenošanai 7786 8458 108.6 27660 

     Dotācija no PFIF 119005 315308 265.0 382224 

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

iestāžu transferti 77529 0 100.0 0 

Pašvaldību budžeta transferti 155079 142925 92.2 343000 

      Ieņēmumi no citām pašvaldībām 

izglītības funkciju nodrošināšanai 155079 142925 92.2 143000 
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2016.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu, palielinājušies nodokļu ieņēmumi – par 125 778 EUR, kas 

noticis uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa (tas palielinājies par  110 868 EUR) un nekustamā īpašuma 

nodokļa rēķina (tas palielinājies par  14 910 EUR). 2015.gadā kavējuma naudas par laikā nesamaksāto 

nekustamā īpašuma nodokli ir  421 EUR. Samazinājušies nenodokļu ieņēmumi – par 5 609 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) – palielinājušies par 800 

EUR. Ieņēmumi no transfertiem salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir palielinājušies par – 112 945 EUR. 

Tajā skaitā ieņēmumi no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai ir samazinājušies par – 

12 154 EUR. Saņemto mērķdotāciju summa 2016.gadā ir par  5 653 EUR lielāka kā 2015. gadā, kā arī 

dotācija no PFIF 2016.gadā palielinājusies par 196 303 EUR. 2016.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. 

Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2015. un 2016.gadā, EUR 

Attēls nr.12 

1690624

211 084

102560

162000

776405

130000

1690624

251 791

20974

164120

754894

142925

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodokļi

Nenodokļu ieņēmumi

Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi

Valsts budžeta transferti

Pašvaldību budžeta transferti

2016.g.budžets, EUR 2015.g.budžets, EUR
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Beverīnas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra (%) 

   Attēls nr.13 

 

Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra, (naudas plūsma) 

Tabula nr.38 

Posteņa nosaukums 2015. gada 

izdevumi, 

EUR 

2016. gada 

izdevumi, 

EUR 

Pret 

iepriekšējo 

gadu (%) 

Apstiprinātais 

budžets 

2017.gadam 

Izdevumi kopā 2598673 2781702 107.0 3839893 

Vispārējie valdības dienesti 312975 319373 102.0 479036 

Sabiedriskā kārtība un drošība 30269 40140 132.6 52193 

Ekonomiskā darbība 37090 120581 325.1 375026 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 398457 471478 118.3 784601 

Veselība 0 67 100.0 0 

Atpūta, kultūra, reliģija 320773 322381 100.5 423856 

Izglītība 1362306 1372426 100.7 1559600 

Sociālā aizsardzība 136803 135256 98.9 165581 
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Izdevumi vispārējiem valdības dienestiem (administrācija, dzimtsarakstu nodaļa) 2016. gadā, 

salīdzinot ar 2015. gadu, ir palielinājušies – par 6 398 EUR un sabiedriskai kārtībai un drošībai ir 

palielinājušies – par 9 871 EUR. Izdevumi ir palielinājušies saistībā ar brīvprātīgo ugunsdzēsības 

vienības izveidošanu. 

Izdevumi ekonomiskai darbībai (nodarbinātības veicināšana, autoceļu un autotransporta 

uzturēšana) 2016. gadā palielinājušies par 83 491 EUR, no tiem 74 101 EUR izlietoti pašvaldības 

autoceļu ar grants segumu uzlabošanai.  

Izdevumi teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielinājušies par 73 021 EUR, iegādāts 

nekustamais īpašums “Kadiķi-2”, pārbūvēts siltumtrases posms Mūrmuižā, veikta apgaismojuma 

izbūve un remonts Trikātas pagastā, sakārtota kokmateriālu žāvētava Mūrmuižā, katlu mājā 

“Ezermala” izbūvēta biokurināmā apkures katla automātikas un vadības iekārta . 

Kultūras un sporta iestāžu uzturēšanai un pasākumu rīkošanai iztērēti 322 381 EUR, izdevumu 

pieaugums 2016.gadā ir 1608 EUR. Līdzekļi izlietoti bibliotēku un kultūras namu uzturēšanai, 

darbinieku atlīdzībai, samaksai par pašdarbības kolektīvu vadīšanu, pasākumu rīkošanai, ēku 

uzturēšanu un remontdarbiem.  

Izglītībai 2016. gadā tērēti 1 372 426 EUR,  par 10 120 EUR vairāk kā 2015.gadā. Par 42 271 

EUR pieauguši atlīdzības izdevumi, lielāki ir izdevumi gan no mērķdotācijas pedagogu algām, gan 

pašvaldības finansējuma. Preču iegādei  un pakalpojumu apmaksai tērēti par 23 979 EUR mazāk, lai 

gan veikti telpu remontdarbi Brenguļu sākumskolā, Trikātas pamatskolā (12 523 EUR), PII 

„Pasaciņa”(12 105 EUR).  

Savstarpējos norēķinos par pašvaldības bērnu uzturēšanos citās pirmsskolas iestādēs 2016. 

gadā esam samaksājuši 60 473 EUR, par bērnu mācīšanos citu pašvaldību skolās 140 001 EUR. Par 

izglītības pārvaldes pakalpojumiem izdevumi 10 937 EUR, 9 605 EUR izmaksāti ceļa izdevumu 

kompensācijai nokļūšanai uz pašvaldības mācību iestādēm, uz vidusskolām, mūzikas, mākslas un 

sporta skolām. 

Sociālai aizsardzībai 2016.gadā iztērēti 135 256 EUR (t.sk. 32 781 EUR samaksāti 

savstarpējos norēķinos par citu pašvaldību sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumiem). 48 691 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). 
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Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2015. un 2016. gadā, euro 

Attēls nr.14 

 

Beverīnas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta plānoto izdevumu struktūra (%) 

Attēls nr.15 

 

Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi atbistoši ekonomisko kategoriju klasifikācijai (naudas 

plūsmai)    

Tabula nr.39 

Posteņa nosaukums 

2015.gada 

budžeta 

izpilde, 

EUR 

2016.gada 

budžeta 

izpilde, 

EUR 

2017.gada 

apstiprinātais 

budžets, EUR 

Atalgojums (EUR) 1165079 1211691 1397850 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 44.83 43.56 36.40 

Darba devēja VSAOI, sociāla rakstura pabalsti 
303420 344327 412463 
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un kompensācijas(EUR) 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 11.68 12.38 10.74 

Komandējumi un dienesta braucieni (EUR) 3467 1552 3345 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 0.13 0.06 0.09 

Pakalpojumi (EUR) 386964 395473 634902 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 14.89 14.22 16.53 

Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja 

preces ( EUR) 242537 245315 342694 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 9.33 8.82 8.92 

Izdevumi periodikas iegādei (EUR) 4280 5025 5000 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 0.16 0.18 0.13 

Nodokļu maksājumi (EUR) 33838 34299 38633 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 1.30 1.23 1.01 

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, 

biedrībām un nodibinājumiem, izņemot 

lauksaimniecisko ražošanu (EUR) 1811 7486 35200 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 0.07 0.27 0.92 

Procentu izdevumi (EUR) 27200.00 13348.00 12690 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 1.05 0.48 0.33 

Sociālie pabalsti (EUR) 70775 73359 87375 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 2.72 2.64 2.28 

Uzturēšanas izdevumu transferti (EUR) 200212 222397 227982 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 7.70 7.99 5.94 

Kapitālie izdevumi ( EUR) 159090 225649 441759 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 6.12 8.11 11.50 

Kapitālie izdevumi ( EUR) 0 1781 200000 

No pamatbudžeta izdevumiem (%) 0.00 0.06 5.21 

Izdevumi kopā 2598673 2781702 3839893 
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Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomisko kategoriju klasifikācijas 2015. un 

2016. gadā 

Attēls nr.16 

 

Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta plānotie izdevumu pēc ekonomisko kategoriju 

klasifikācijas struktūra (%) 

Attēls nr.17 
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15.1. 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.40 

Posteņa nosaukums 

Budžeta izpilde 

2017.gada 

apstiprinātais 

budžets, EUR 

2015.gada 

budžeta 

izpilde, 

EUR 

2016.gada 

budžeta 

izpilde, 

EUR 

Izpilde 

pret 

iepriekšējo 

gadu (%) 

Ieņēmumi kopā 112787 116564 103 842685 

Nodokļu ieņēmumi – dabas resursu 

nodoklis 19425 15835 82 20000 

Nenodokļu ieņēmumi 34 44 129 0 

     Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas 

tiesību nomas un zvejas tiesību 

rūpnieciskas izmantošanas 34 44 129 0 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 0 0 0   

      Procentu ieņēmumi par kontu 

atlikumiem 0 0 0 0 

     Ieņēmumi par projektu īstenošanu 0 0 0 0 

Valsts budžeta transferti autoceļiem 93328 100685 108 822685 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām 75189 226949 302 988980 

Atalgojums 7433 7770 105 10620 

Darba devēja VSOAI iemaksas, sociāla 

rakstura pabalsti un kompensācijas 1476 1871 127 2560 

Pakalpojumi 26111 101022 387 85550 

Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja 

preces  16318 16666 102 16450 

Budžeta iestāžu nodokļi 1345 213 16 0 

Kapitālie izdevumi 22506 99407 442 873800 



Beverīnas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2016.gadu 
 

94 

 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām 75189 226949 302 988980 

Vispārējie valdības dienesti 65 39 60 0 

Ekonomiskā darbība 57197 181459 317 881780 

Izglītība 0 0 0 0 

Pašvaldību teritorijas un mājokļu 

apsaimniekošana 17927 45451 254 107200 

 

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. 

2016.gadā pašvaldības autoceļu uzturēšanai saņemti 100 685 EUR vai par 7 357 EUR vairāk 

kā iepriekšējā gadā. 2016.gadā iztērēti 181 459 EUR. Līdzekļi izlietoti ceļu uzturēšanai un remontiem, 

atjaunots ceļa asfaltbetona segums ceļa posmiem Brenguļi-Pūpoli, Līču un Ķiguļu ceļiem, samaksāts 

par grāvju rakšanu gar ceļiem, ceļu profilēšanu, apauguma noņemšanu, ceļmalu pļaušanu, sniega 

tīrīšanu. Uzturēts un remontēts pašvaldībai piederošs greiders, maksāta greidera vadītāja alga. 

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2016.gadā, salīdzinot ar 2015. gadu ir samazinājušies par   

3590 EUR. No dabas resursu fonda līdzekļiem iztērēti 45 451 EUR, samaksāts par NAI rekonstrukciju 

Trikātas un Brenguļu pagastos, par sūkņa iegādi attīrīšanas ietaisēm, nekustamā īpašuma sakopšanu 

Kauguru pagastā. 

Beverīnas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 2015. un 2016. gadā, euro 

Attēls nr.18 
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Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada speciālā budžeta plānotie ieņēmumu struktūra procentos (%) 

Attēls nr.19 

 

15.2.  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.41 

Rādītāji 
Budžeta izpilde 

2015.gads 2016.gads 

Ieņēmumi 200 2832 

Izdevumi  1659 2594 

 

2016. gadā naudā saņemts atbalsts 200 EUR apmērā pasākumam Beverīnas sporta laureāts 

2016 un 400 EUR sporta tērpu iegādei krosmintona komandas spēlētājiem no AS SEB banka (Reģ. 

Nr.40003151743). Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolā par absolventu ziedojumiem  iegādāta 

datortehnika,  no ārzemju sadarbības partneriem Giterslo saņemtais dāvinājums 1400 EUR izlietots 

āra tenisa galdu iegādei un uzstādīšanai Trikātā un Mūrmuižā. 

15.3. Beverīnas novada pašvaldības aizņēmumi un galvojumi 

Beverīnas novada pašvaldības pārskats par aizņēmumiem, euro  

Tabula nr.42 

Aizdevējs Mērķis 

Parakstīša

-nas 

datums 

Atmaksas 

termiņš 

Valūta

, kurā 

ņemts 

kredīts 

Aizņēmu

-ma 

summa, 

EUR 

Parāds uz 

01.01.201

6. 

Parāds uz 

31.12.201

6. 
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Valsts kase 

Informācijas, 

izglītības, 

sporta un 

sociālās 

aprūpes 

dienas centra 

„Kaimiņi” 

būvniecībai 

07.05.200

8 

20.04.203

3 
LVL 996010 711431 670776 

Valsts kase 

Informācijas, 

izglītības, 

sporta un 

sociālās 

aprūpes 

dienas centra 

„Kaimiņi” 

būvniecības 

pabeigšanai 

12.12.200

8 

20.12.203

8 
LVL 149 402 127250 121713 

Valsts kase 

Mūrmuižas 

ciemata 

siltumapgāde

s 

rekonstrukcij

ai 

28.08.200

3 

20.12.201

8 
LVL 170 745 36709 24473 

Valsts kase 

J.Endzelīna 

Kauguru 

pamatskolas 

ēku 

renovācijai 

03.09.200

7 

20.06.202

7. 
LVL 711 436 270437 246914 

Valsts 

kase/Eiropa

s 

investīciju 

banka 

Sporta zāles 

celtniecībai 

07.09.200

4 

05.03.202

1 
EUR 299 401 109780 89819 

Valsts kase 

ELFLA 

projektu 

realizācijai 

15.12.200

9 

20.12.202

9 
EUR 170 745 39933 29945 

    x x 
KOPĀ

: 

2 497 

739 
1 295 540 1 183 640 

15.4. Beverīnas novada pašvaldības debitoru un kreditoru parādi 

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

Tabula nr.43 

Konts Debitoru nosaukums  2015.gadā 2016.gadā 
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2314 Prasības starp valsts un pašvaldību budžeta iestādēm      814 0 

2319 Pārējās prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 88962 102909 

t.sk.       

2319 
Prasības pret pircēju un pasūtītāju parādiem un 

pārmaksa no konta 53.. 265 1523 

23191 Īres maksa un maksa par komunālajiem pakaplojumiem 55116 58951 

231910 Prasības par līdzdalības maksājumiem elektrībai 1981 1505 

231911 Remontdarbu izmaksu atmaksa Sapu mājai 3086 1502 

231912 Remontdarbu izmaksu atmaksa Kļavu mājai 9308 7665 

23193 Šaubīgie debitoru parādi Brenguļi 365 365 

231933 Prasības par nozagtiem metāllūžniem 817 460 

23194 Pārējie debitori 218 201 

23195 
Norēķini ar pārējiem debitoriem(par nekustamā īpašuma 

iegādi uz nomaksu)                             6858 20744 

23196 Bērnudārza uzturēšanās maksas 4122 3281 

23197 Nomas maksas par zemi parādi 2950 2790 

23199 Skolēnu vecāki - par ēdināšanas izdevumiem 3876 3922 

2341 Parādi par nekustamā īpašuma nodokli                         46799 42917 

t.sk.       

2341 Parādi par nekustamā īpašuma nodokli par zemi 41822 36528 

2341 
Parādi par nekustamā īpašuma nodokli par ēkām un 

mājokli 4977 6390 

2342 
Par pārskata gadā no Valsts kases nesaņemtais 

iedzīvotāju ienākuma nodoklis 11579 0 

2369 Pārējie uzkrātie ieņēmumi 0 855 

2389 Prasības pret personālu par sakaru pakalpojumiem u.c. 88 159 

2399 
Saistības ar valsts budžetu par 2016. gadā nesaņemto par 

dotāciju no PFIF 3396 6577 

 

Debitori kopā 151638 153417 
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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 palielinājušies par 5505 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.44 

Posteņa nosaukums 2015.gads 2016.gads 
Izmaiņas 

(+/-) 

Kreditori kopā 1 572 126 1 487 938 -84 188 

Ilgtermiņa saistības 1 183 640 1 071 740 -111 900 

     Ilgtermiņa aizņēmumi 1 183 640 1 071 740 -111 900 

Īstermiņa saistības  388 486 416 198 +27 712 

      Ilgtermiņa saistību īstermiņa daļa 111 900 111 900 0 

      Īstermiņa saistības ar piegādātājiem 12 881 12 252 -629 

      Īstermiņa uzkrātās saistības 91 469 98 155 +6 686 

   Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 449 1 585 +1 136 

   Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 2 900 4 691 +1 791 

   Pārējās īstermiņa saistības 455 6 -449 

   Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 168 432 187 609 +19 177 

 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, kreditoru parādi ir samazinājušies par 93 160 EUR. 

Samazinājums izveidojies no ilgtermiņa saistību īstermiņa daļas pārgrāmatošanas 2016.gadā. 

15.5. Beverīnas novada pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumu novērtējums 

Beverīnas novada pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumu novērtējums 

Tabula nr.45 

Posteņa nosaukums 
2015.gads 

EUR 

2016.gads 

EUR 

Izmaiņas 

(+, -) 

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI 7 454 790 7 285 607 -169 183 

Nemateriālie ieguldījumi 35 197 31 163 -4 034 
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Pamatlīdzekļi – kopā 7 329 105 7 163 956 -165 149 

    Zeme, ēkas, būves 6 550 857 6 337 948 -212 909 

    Tehnoloģiskās iekārtas 118 069 144 094 +26 025 

    Pārējie pamatlīdzekļi 380 974 370 858 -10 116 

    Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība 

6 525 37 012 +30 487 

    Bioloģiskie un pazemes aktīvi 267 601 269 118 +1 517 

    Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 5 079 4 926 -153 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 90488 90 488 0 

15.6. Beverīnas novada pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 

Beverīnas novada pašvaldības  ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 

Tabula nr.46 

Posteņa nosaukums 
uz 

01.01.2016. 

uz 

31.12.2016. 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā  90 488 90 488 

 SIA „Ziemeļvidzemes apsaimniekošanas organizācija” 17 381 17 381 

 SIA „VTU Valmiera” 64 265 64 265 

 Kauguru kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība 8 842 8 842 

16. Komunikācija ar sabiedrību 

 

Beverīnas novada pašvaldības informatīvajam izdevumam „Beverīnas Vēstis” 2016. gadā 

tirāža bija 1200 eksemplāri. Tas tika izdots sešas reizes gadā. Izdevumu tirāža tiek sadalīta trīs 

daļās un izvadāta novada iedzīvotājiem. 

Izdevumā tiek sniegta informācija par:  

 

 pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbu, jaunumiem un pasākumiem; 

 pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem un domes lēmumiem; 

 novada vēstures faktiem, personībām un uzņēmējiem; 

 aktuālitātes sporta, kultūras, tūrisma un izglītības nozarēs; 

 aktualitātēm Latvijā; 
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 Izdevuma elektroniskā versija tiek ievietota pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.beverinasnovads.lv Pašvaldība sedz visus izdevumus, kas saistīti ar izdevuma izdošanu un 

piegādi iedzīvotājiem. Pašvaldības mājaslapā  regulāri  tiek  publicēta  aktuāla  informācija. Tīmekļa 

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

nolikumi, publiskie gada pārskati, pašvaldības budžeta apraksti, kā arī informācija par aktualitātēm izglītības, 

kultūras, tūrisma, sporta u.c. nozarēs. Gada laikā tika gan uzlabots Beverīnas novada pašvaldības mājaslapas 

dizains un sadaļu struktūra.  

 Informācija par aktualitātēm novadā regulāri tiek pārpublicēta Ziemeļvidzemes laikrakstā 

„Liesma”, kur vienu reizi mēnesī tiek sagatavots pielikums ar nosaukumu „Beverīna”. 2016.gadā 

aktīvi tika izmantotas sociālās vietnes – www.twitter.com, www.youtube.com un www.facebook.com. 

Ievietotā informācija ir saistīta ar dažādām aktualitātēm Beverīnas novadā un pašvaldībā. Sadarbība 

turpinās ar citiem plašsaziņas līdzekļu portāliem – www.valmiera24.lv, www.eliesma.lv, 

www.visit.valmiera.lv, www.valmieraszinas.lv, www.edruva.lv un www.ziemellatvija.lv. Svarīgākā 

informācija tiek izvietota arī uz ziņojumu stendiem visā novada teritorijā. 

17. Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos 

 

Beverīnas novada pašvaldības projektu vadības speciālista darbs 2016. gadā 

Projektu vadības speciālista pienākumos ietilpst projektu pieteikumu sagatavošana 

iesniegšanai dažādos projektu konkursos, pašvaldības “mazo projektu” konkursu dokumentācijas 

izstrāde, kārtošana un konkursu organizēšana, publicitātes nodrošināšana, kā arī darbs ar novada 

attīstības dokumentiem (integrētā attīstības programma, investīciju plāns). 

Beverīnas novada pašvaldības dalība projektu konkursos 2016.gadā 

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

programmu un Investīciju plānu. Norādīti rezultāti šī gada pārskata sagatavošanas brīdī (2017. aprīlis).  

Tabula nr.47 

Projekta nosaukums, īss apraksts, programma  Statuss  

“Energoefektivitātes paaugstināšana objektam "Pagastmāja" 

Beverīnas novadā”  

Kopējais plānotais projekta idejas finansējums 215 700 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums 32 355,00 EUR.  

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu un paaugstināt 

energoefektivitāti objektam "Pagastmāja", veicot tam nepieciešamos 

Saskaņots, bet 

nevirzīts 

īstenošanai 

nepietiekamā 

ERAF 

finansējuma dēļ 

http://www.beverinasnovads.lv/
http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://www.valmiera24.lv/
http://www.eliesma.lv/
http://www.visit.valmiera.lv/
http://www.valmieraszinas.lv/
http://www.edruva.lv/
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pārbūves darbus. 

/Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā 

atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām 

sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību 

ēkās" priekšatlase (Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums)/ 

“Vidzemes mazzināmās kultūrvēsturiskās ainavas”  

Sadarbības projekts starp Raunas, Beverīnas, Apes, Mazsalacas, Ērgļu, 

Vecpiebalgas, Ropažu un Mālpils novada pašvaldībām. Vadošais partneris 

– Raunas novads. 

Kopējais plānotais projekta idejas finansējums 2 347 657 EUR, projekta 

partneru līdzfinansējums 351 893,00 EUR. Beverīnas novada pašvaldībai 

kopējais plānotais finansējums projekta ietvaros ir 200 000 EUR, no tā 

pašvaldības līdzfinansējums 30 000 EUR.  

Projekta pamatmērķis ir saglabāt nākamajām paaudzēm pašvaldībās esošo 

kultūras mantojumu. Projekta aktivitātes ir vērstas uz objektu saudzīgu 

attīstīšanu, saglabājot pieminekļu oriģinālo substanci un apkārtējo ainavu. 

Beverīnas novadā projekta ietvaros plānota Mūrmuižas nocietinātā torņa 

restaurācija, Trikātas pilsdrupu konservācijas darbi un virtuālās 

rekonstrukcijas aplikācijas izstrādāšana Trikātas pilsdrupām. 

/Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena 

„Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskā 

atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas 

mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” priekšatlase 

(Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums)/ 

Noraidīts 

“Gaismas iekārtas Brenguļu sākumskolas aktu zālei”  

Kopējā summa 19 882,33 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 1988,23 EUR 

/ELFLA atklāts projektu iesniegumu konkurss Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai 

attīstībai” apakšpasākumā 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas 

potenciāla attīstības iniciatīvas”/ 

Noraidīts 

“Simts diži koki Latvijas simtgadei”  

Kopējā summa 44 450,02 EUR, projekta partneru līdzfinansējums 4445,00 

EUR.  

Projekts tiktu īstenots, sadarbojoties Beverīnas, Strenču un Smiltenes 

novadiem. Projekta iesniedzējs un vadošais partneris - Beverīnas novada 

pašvaldība.  

Projekta ietvaros plānota simts dižkoku un citu īpaši aizsargājamo koku 

apzināšana un sakopšana Beverīnas, Strenču un Smiltenes novados, atklājot 

tos plašākai sabiedrībai un izceļot tos kā Latvijas dabas vērtību, kas 

Netika atbalstīts 

finansējuma 

trūkuma dēļ 
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saglabājama nākamajām paaudzēm. 

/Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu vadlīnijas “Multisektorālie 

projekti” aktivitātes ““Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot 

Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” projektu konkurss/ 

“Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” 

Kopējais projekta finansējums 39 788 EUR, līdzfinansējums nav 

nepieciešams.  

Projekta mērķis ir veicināt novada iedzīvotāju veselības paradumu maiņu, 

palielinot izpratni par veselīga dzīvesveida un personiskās veselības nozīmi. 

Projekta ietvaros plānotas dažādas izglītojošas un arī praktiskas veselības 

veicināšanas un slimību profilakses aktivitātes.  Projekta īstenošana plānota 

no 2017.gada maija līdz 2018. gada decembrim. 

/Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā 

atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības 

riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākums “Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” (Eiropas Sociālā 

fonda finansējums)/ 

Vērtēšanā 

“Sporta inventāra iegāde Beverīnas novada izglītības iestāžu īstenoto 

sporta aktivitāšu dažādošanai” 

Kopējais projekta finansējums 3207,52 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 

1611,16 EUR.  

Projekta ietvaros iegādāts inventārs novada skolām, ar kura palīdzību 

iespējams dažādot ikdienas sporta aktivitātes, kā arī veicināt bērnu kustību 

prieku un sadarbības prasmes, organizējot dažādas spēles un rotaļas. 

/Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkurss “Sporta inventāra un 

aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta 

izglītības iestādēs”/ 

Īstenots 

“Trikātas pilsdrupu pirmskonservācijas izpēte”  

Kopējais projekta finansējums 8303,02 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 

2256,00 EUR. 

Projekta mērķis ir veikt Trikātas pilsdrupu izpēti un sagatavot konservācijas 

darbiem nepieciešamo dokumentāciju. 

/Valsts Kultūrkapitāla fonda ikgadējā projektu konkursa III kārta/ 

Noraidīts  

“Mūrmuižas brīvdabas estrādes deju grīdas būvniecība”  

Kopējā summa 19 233,16 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 1923,32 EUR.  

Projekta ietvaros plānota jaunas, plašākas deju grīdas būvniecība 

Mūrmuižas brīvdabas estrādes vietā. 

Īstenošanā  
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/ELFLA atklāts projektu iesniegumu konkurss Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai 

attīstībai” apakšpasākumā 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas 

potenciāla attīstības iniciatīvas”/ 

 

2016. gadā tika sagatavota tehniskā dokumentācija projektam “Beverīnas novada ceļu posmu 

“Stantes-Zīles un Ķiguļu ceļš’’, “Amsiņi-Ķīši” un “Jēņu ceļš” pārbūve”” (kopējā summa 417 303,64 

EUR, pašvaldības līdzfinansējums 44 119,85 EUR). Projekts tika iesniegts ELFLA atklāta projektu 

iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 2017. gada 9. martā un atrodas vērtēšanā. 

Pašvaldības organizētie projektu konkursi 

Tika pārskatīts nolikums konkursam “Veidojam vidi ap mums Beverīnas novadā 2016” un 

organizēts projektu konkurss. Konkursam tika iesniegti 10 novada iedzīvotāju sagatavoti projektu 

pieteikumi par kopējo finansējumu 4892,57 EUR, kas arī visi tika apstiprināti. Par labāko no 

īstenotajiem projektiem tika atzīts nereģistrētas iedzīvotāju grupas “Trikātas pamatskolas – Eko skolas 

padome” projekts “Atpazīsim kokus skolas teritorijā”. Šis projekts tika virzīts reģionālā un nacionālā 

līmeņa vērtēšanai apvienībā “Sabiedrība ar dvēseli Latvija” un tika atzīts par labāko projektu 

Vidzemes reģionā. 

Tika vadīti konkursa “Sakoptākā sēta 2016” organizatoriskie darbi. Diemžēl konkursam tika 

pieteikti tikai divi pretendenti, ļaujot secināt, ka konkursa nosacījumu iedzīvotājiem nešķiet 

pietiekami saistoši, un nepieciešama nolikuma pārstrādāšana. 

Papildus iepriekšminētajiem darbiem tika veikta arī agrāk īstenoto projektu dokumentācijas 

sakārtošana un nodrošināti projektu pēcuzraudzības pasākumi. 

18. Darba aizsardzības / darba drošības  speciālista darbs 2016. gadā 

 

Galvenie paveiktie darba uzdevumi 2016.gadā bija – strādājošo darba vietu darba risku 

vērtēšanu, risku analīze un gatavots risku samazināšanas pasākumu plānu, pirmreizējā un atkārtotā 

instruktāža darba drošības un ugunsdrošības jautājumos. Tika sekots nodarbināto obligāto veselības 

pārbaudes grafikam un organizētas strādājošo veselības pārbaudes uzsākot darbu, organizētas 

atkārtotas veselības pārbaudes pēc noteikta termiņa notecēšanas. Sakarā ar Ugunsdrošības 

noteikumu izmaiņām, ir veikts darbs ugunsdrošības instrukciju pārstrādāšanā novada izglītības 
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iestādēm. Tika izstrādāti noteikumu prasībām atbilstoši novada izglītības iestāžu evakuācijas plāni. 

Sakarā ar Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma izmaiņām aktualizēts novada 

plāns rīcībai plūdu un vētras postījumu apdraudējuma gadījumā. 

Ar šo pārskatu var iepazīties: 

 Beverīnas novada bibliotēkās;  

 Beverīnas novada pašvaldības  mājaslapā – www.beverinasnovads.lv; 

 LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas interneta mājaslapā – 

http://www.varam.gov.lv/
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19. Pielikumi 

19.1. Neatkarīga revidenta ziņojums 

Attēls nr. 20  

 

 



Beverīnas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2016.gadu 
 

106 

 

 

Attēls nr.21 
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Attēls nr.22 

 


