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ZVĀRTAVAS PAGASTA PĀRVALDES VADĪTĀJA ZIŅOJUMS  

 

2015. gada Zvārtavas pagasta pārskats, kuru sagatavoja un datus apkopoja  

Zvārtavas pagasta pārvalde par visām Valkas novada iestādēm Zvārtavas pagastā, 

sniedz iespēju ikvienam interesentam iegūt informāciju par Zvārtavas pagastu. 

Publiskais pārskats iedzīvotājiem var būt kā pamatinformācijas avots, lai pēc tā 

izpētes uzdotu konkrētus jautājumus amatpersonām, izpildvarai par paveikto, 

nepadarīto vai iecerēto. 

Pārskatā apkopota informācija par Zvārtavas pagasta pārvaldi un tās 

struktūrvienībām, Ozolu pamatskolu, pagasta bibliotēku, Mierkalna Tautas namu un 

pašdarbības pulciņiem, un sporta aktivitātēm. 

Visas iestādes atbildīgi darbojušās, iedalīto budžeta līdzekļu ietvaros. 

Salīdzinot ar 2014. gadu, izmaiņas pagasta dzīvē ir minimālas. Turpinās 

iedzīvotāju skaita samazināšanās gan no iedzīvotāju dabiskā pieauguma puses gan 

no tiem iedzīvotājiem, kuri savu dzīvesvietu deklarē citur. Daudz ir arī tādu 

iedzīvotāju, kuri ir deklarēti, bet pagastā praktiski nedzīvo. 

No uzņēmējdarbības pagasta teritorijā pārstāvēta ir lauksaimniecība. Kaut 

arī pagasta teritoriju aizņem daudz mežu, nav neviena kokapstrādes vai pārstrādes 

uzņēmuma. Zema aktivitāte no individuālajiem mājražotājiem un komersantiem. 

ERAF projekta “Publisko interneta pieejas punktu attīstība Valkas novadā” 

ietvaros, tika izveidots jauns interneta pieejas punkts Mierkalna Tautas namā, un 

uzlabots esošais Ozolu pamatskolā. 

Aktīvi pagasta teritorijā darbojas sabiedriskā labuma organizācija biedrība 

“Atrodi laiku sev”.  Ar viņu palīdzību šogad skolas tautisko deju dejotāji tika pie 

jauniem tautas tērpiem. Noorganizēti arī vairāki sabiedriskie pasākumi. 

Ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējumu Dabas aizsardzības 

pārvalde atklāja jaunu tūrisma objektu - Cirgaļu skatu torni. 
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1. Zvārtavas pagasta raksturojums. 

1.1. Ģeogrāfiskais raksturojums.  

Zvārtavas pagasts atrodas Valkas novdā, Latvijas ziemeļaustrumos. Pagasts 

atrodas salīdzinoši tālu no novada centra Valkas – 40 km un Rīgas – 170 km, taču 

ir labas satiksmes iespējas un salīdzinoši neliels attālums – 35 km līdz kaimiņu 

novada pilsētai Smiltenei, uz kuru koncentrēta galvenā iedzīvotāju plūsma.  

Pagasts robežojas ar Igaunijas Republiku, (kopējās robežas garums pa 

Gaujas upi aptuveni 25 km), ar Apes novada Gaujienas pagastu, ar Valkas novada 

Vijciema un Valkas pagastiem, Smiltenes novada Grundzāles pagastu. 

Pagastu šķērso autoceļi -  Valka – Vireši (reģionālās attīstības projekta 

“Ziemeļu stīga” posms) un Smiltene – Cirgaļi.  

Pagasta teritorija aizņem 16981 ha, no tās 4297 ha lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme (25%) un 10 746 ha meži (63%), no  kuriem  79% pieder  valstij. 

Pagasta teritorijā atrodas īpaši aizsargājamie dabas objekti - dzērvenāju 

liegumi -  Bednes purvs (30,8 ha), Vadaiņa purvs (288ha), aizsargājamie augi, 

dižkoki un aizsargājamie putni. 

Zvārtavas pagasts ir pierobežas pagasts – Gaujas upe apm.25 km garumā ir 

valsts robeža ar Igauniju. Pagasta teritorijā nav robežpārejas punktu.  

 

1.2. Fizoģeogršfiskais raksturojums. 

Zvārtavas pagasts ietilpst Vidzemes centrālās augstienes klimatiskajā 

rajonā, kur novērojamas pavēsas vasaras un salīdzinoši maigas ziemas. Arktisko 

un jūras atlantisko gaisa masu ietekmē novērojamas krasas laika apstākļu 

svārstības īsā laika periodā, kā arī nokrišņu daudzuma pieaugums.  

Lai gan nokrišņu daudzums relatīvi neliels, zemā temperatūra un ar to 

saistītais mazais iztvaikojums, paugurainais reljefs sekmē pārmērīgu 

samitrinājumu. Tāpēc pagastā ievērojamas platības aizņem purvi un vietām 

pārpurvoti meži. 
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Lielāko Zvārtavas pagasta teritorijas daļu aizņem Aumeisteru paugurvalnis. 

Pagasta Z daļā pagasta teritoriju šķērso Ziemeļvidzemes zemienes Sedas 

līdzenums un DA daļā - Vidusgaujas ieplaka. 

Aumeisteru paugurvalnis ir Vidzemes augstienes Z atzars. Sarežģīts reljefs. 

Aumeisteru paugurvaļņa ZA stūrī virs līdzenumiem paceļas trīs ZZA-DDR virzienā 

vērstas sīkpauguru un vidējpauguru masīvu joslas, kurās izceļas atsevišķi 

lielpauguri (Vasu kalns).  

Ziemeļvidzemes zemienes Sedas līdzenuma reljefs ir neviendabīgs. Šeit 

sastopamas arī senielejas, kas veidojušās ledāju kušanas ūdeņu rezultātā. 

Zvārtavas pagasta teritorijā Sedas līdzenuma daļa klāta mežiem.  

Pagasta A daļā gar Gauju vērojamas eolās kāpas. Tās ir veidojušās vēja 

iedarbības rezultātā un klātas mežiem. 

 

Zvārtavas pagasta hidrogrāfisko tīklu veido Gauja un tās baseina upes un 

Aumeisteru ezeri.  

Zvārtavas pagasta teritorijas Gaujas sateces baseinā ietilpst 7 ūdensteces, 

Stepupe, Kāršupe, Aima. Alkšņupe, kā arī Tiņņupite un Laužu kanāls. 
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 Pagasta teritorijā atrodas daudz ezeru, kuru kopējā platība 477 ha, tai skaitā 

13 ezeri, kuri ir lielāki par 1 ha. Lielākie ezeri - Salainis 77,8 ha un Vēderis 50,9 ha, 

kas ir lielākie ezeri arī Valkas novadā, Vadainis 49,6 ha, Sētas 22,6 ha, Garulis 17,3 

ha. Salainis, Vēderis, Vadainis savā starpā saistīti ar 4 kanāliem. Purvu kopplatība 

462,8 ha (2,7% no pagasta teritorijas), no kuriem lielākais ir Vadaiņu purvs – 288 

ha.  

 

1.3. Iedzīvotāji  

Zvārtavas pagastā uz 2016. gada 1. janvāri dzīvo 423 iedzīvotājs. Zvārtavas 

pagasts ir Valkas novada mazākais pagasts pēc iedzīvotāju skaita un, arī salīdzinot 

ar vidējo iedzīvotāju skaitu pagastos Latvijā, tas pieskaitāms maziem pagastiem.   

Iedzīvotāju blīvums 2,4 cilvēki uz  vienu kvadrātkilometru. 

IEDZĪVOTĀJU SKAITA IZMAIŅAS 
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Iedzīvotāju skaitam ir  tendence samazināties, kā galvenais iemesls tam ir  

negatīvais iedzīvotāju dabiskais pieaugums. Darba vietu trūkumu dēļ no pagasta 

izbrauc darbspējīgie iedzīvotāji un bērni. 

Zemā dzimstība, mirstības pieaugums un iedzīvotāju migrācija radījusi 

izmaiņas arī iedzīvotāju vecuma struktūrā. Pastiprinās iedzīvotāju novecošanās 

process un pašlaik nepastāv reāli priekšnoteikumi, lai šo ļoti nelabvēlīgo tendenci 

izmainītu. To varētu panākt vienīgi tādā gadījumā, ja būtiski uzlabotos ekonomiskā, 

un līdz ar to demogrāfiskā  situācija. 

IEDZĪVOTĀJU VECUMA STRUKTŪRA  2015.GADĀ 
 

  

Līdz darbspējas vecumam pagastā reģistrēti 55 iedzīvotāji. Pēc darbspējas 

vecuma 96 un darbspējas vecumā 272, no kuriem 158 vīrieši un 114 sievietes.  

DZIMŠANAS REĢISTRS 
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 Zvārtavas pagastā ir viendabīgs nacionālais sastāvs - gandrīz 95% no 

pagastā dzīvojošajiem ir latvieši.  

1.4. Nodarbinātība. 

1.5. Uzņēmējdarbība. 

Uzņēmējdarbība nodrošina ilgtspējīgu  teritorijas attīstību, nodrošina un rada 

jaunas darba vietas, savukārt darba vietas veicina intelektuālā potenciāla 

saglabāšanu pagastā.  

Pagastā ir maz pašnodarbināto un zema uzņēmējdarbības aktivitāte. 

Pēdējos gados ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits nav palielinājies. 

Pagastā galvenā uzņēmējdarbības nozare ir lauksaimniecība. Ar graudaugu 

audzēšanu nodarbojas z/s „Kāršupes”, kura audzē ziemas un vasaras kviešus, 

auzas. Piena lopkopības nozarē darbojas zemnieku saimniecības  „Avoti”, „Lejiņas”, 

„Pļavnieki”, “Lejasvecumkalni”. Gaļas lopu audzēšana- zemnieku saimniecības 

“Vasi”, “Lejascelmiņi”, “Pēdraudzes”, “Stirnas”, “Bērzkalni”. Šķirnes Melngalves aitu 

audzēšana- z/s “Stirnas”. 

Tirdzniecībā darbojas 1 pārtikas veikals Stepos un divi autoveikali. 

Pašreiz tūristiem apmešanās iespējama atpūtas bāzē “Mednieki” pie Salaiņa 

ezera. “Mednieki” ir iecienīta vieta dažādu semināru, konferenču un firmu atpūtas 

pasākumu rīkošanai, tāpēc, sevišķi vasaras sezonā, jāpiesakās ir ļoti savlaicīgi.  

Viesi var apmesties arī otrā tūristu mītnē pie Salaiņa ezera – “Salaiņos”. 
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Ir iespējas ceļot ar laivām pa Gaujas upi, kā arī atpūsties pie kāda no 13 

lielākajiem ezeriem. 9 km no pagasta centra atrodas Gaujiena ar tās slavenajām 

mūziķu, rakstnieku un citu mākslinieku darba un dzīves vietām.  

 

2. ZVĀRTAVAS PAGASTA PĀRVALDE  

Valkas novada Zvārtavas pagasta pārvalde ir Valkas novada domes  

izveidota padotībā esoša patstāvīga iestāde, kas Zvārtavas pagasta teritorijā 

fiziskām un juridiskām personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām”, citiem valstī 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Valkas novada domes lēmumos un 

saistošajos noteikumos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību, kā 

arī doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. 

Pārvaldes darbības tiesiskuma un lietderības kontroli īsteno novada domes 

izpilddirektors. Izpilddirektora pakļautībā atrodas Zvārtavas pagasta bibliotēka, 

Ozolu pamatskola un Mierkalna Tautas nams. 

Pārvalde darbojas saskaņā ar nolikumu un savā darbībā ievēro un pilda 

Latvijas Republikas Satversmi, likumu „Par pašvaldībām”, citus valstī spēkā esošus 

normatīvos aktus , kā arī Domes lēmumus, saistošos noteikumus, nolikumus un 

citus Domes un pārvaldes iekšējos normatīvos dokumentus. 

 Pārvalde rīkojas ar Domes piešķirtajiem finanšu līdzekļiem atbilstoši budžeta 

tāmē apstiprinātajam finansējumam.  
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Pārvaldes juridiskā adrese: “Luturskola”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, 

LV – 4735. 

 

2.1. PĀRVALDES KOMPETENCE 

Atbilstoši LR normatīvajiem aktiem Pārvalde: 

2.1.1. nodrošina Domes lēmumu un pašvaldībai noteikto funkciju izpildi 

Pārvaldes darbības teritorijā; 

2.1.2. nodrošina pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu un 

sniedz informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem; 

2.1.3. pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru 

iekasēšana ir uzdota pašvaldībai, kā arī novada domes noteikto nodevu 

maksājumus un maksājumus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem; 

2.1.4. nodrošina sociālo pabalstu izmaksas Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likumā un saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā; 

2.1.5. atbilstoši LR Iesniegumu likuma prasībām un savai kompetencei 

pieņem un izskata iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus;  

3.1.6. sadarbojoties ar dzimtsarakstu nodaļu, sniedz organizatorisku atbalstu 

iedzīvotājiem dzimtsarakstu nodaļas jautājumu kompetencē; 

2.1.7. nodrošina pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem 

un citu vispārpieejamu informāciju; 

2.1.8. nodrošina LR Dzīvesvietas deklarēšanas likuma prasības attiecībā uz 

Pārvaldes teritorijā dzīvesvietu deklarējošiem iedzīvotājiem; 

           2.1.9. pašvaldības autonomo funkciju izpildei un jautājumu risināšanai, 

nodrošina vietējo iedzīvotāju (sabiedrības) iesaistīšanos vietējās pārvaldes 

procesos. 

2.2. Nodrošinot Domes lēmumu izpildi, Pārvalde veic šādas funkcijas un 

uzdevumus: 

2.2.1. pieņem no iedzīvotājiem maksājumus par Pārvaldes sniegtajiem 

komunālajiem un citiem pakalpojumiem; 
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2.2.2. sniedz informāciju un izziņas interesentiem par Domes un Pārvaldes 

kompetencē esošajiem jautājumiem; 

2.2.3. nodrošina informācijas apmaiņu ar Domes institūcijām; 

2.2.4. sniedz organizatorisku atbalstu iedzīvotāju pieņemšanai pie Domes 

amatpersonām; 

2.2.5. organizē Pārvaldes pārziņā esošās kustamās mantas un nekustamā 

īpašuma apsaimniekošanu, pagasta pārvaldes pārziņā esošo īpašumu uzskaiti, 

reģistrāciju un inspekciju; 

2.2.6.veic pasākumus un sadarbojas ar novada domes struktūrvienībām 

attīstības plānošanas un projektu vadības jautājumos attiecībā uz pārvaldes pārziņā 

esošo teritoriju; 

2.2.7. atbilstoši likuma „Par arhīviem” prasībām uzkrāj un saglabā Pārvaldes 

dokumentus līdz to nodošanai valsts arhīvā; 

2.2.8. organizē skolēnu pārvadājumus un sniedz priekšlikumus šajā 

jautājumā; 

2.2.9. nodrošina piešķirtā pašvaldības finansējuma mērķtiecīgu un efektīvu 

izlietošanu; 

2.2.10. kārto dokumentus un arhīvu, atbilstoši lietvedības prasībām, 

izstrādājot atsevišķu nomenklatūru  un pastāvīgi glabājamo lietu aprakstu; 

2.2.11. organizē savu lietvedību un nodrošina Pašvaldības kopējās 

elektroniskās dokumentu vadības sistēmas izmantošanu saskaņā ar Pašvaldības 

dokumentu pārvaldības sistēmu; 

2.2.12. organizē personāla vadību un personāla lietvedību atbilstoši LR un 

Pašvaldības normatīvajiem aktiem  

2.2.13. organizē grāmatvedības datu apstrādi izmantojot vienotu 

grāmatvedības programmu, 

2.2.14. sagatavo un iesniedz atskaites Centrālai statistikas pārvaldei, 

atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai kārtībai; 
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2.2.15. pilda citus Domes lēmumos vai normatīvajos aktos noteiktos 

uzdevumus un pienākumus. 

 

2.3. Lai nodrošinātu Pārvaldei uzdoto funkciju izpildi Pārvaldei ir tiesības: 

2.3.1. pieprasīt un saņemt no Domes, tās padotībā esošajām institūcijām un 

amatpersonām Pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamās ziņas, statistisko un citu 

informāciju; 

2.3.2. sagatavot un iesniegt Domes priekšsēdētājam Domes lēmumu 

projektus par Domes un Pārvaldes darbības jautājumiem, sniegt atzinumus par 

Domes lēmumu projektiem, kas attiecas uz Pārvaldes darbību;  

2.3.3. iesniegt Domei priekšlikumus par Pārvaldes darbības nodrošināšanai 

nepieciešamo finansējumu, ierosinājumus Pārvaldes darba uzlabošanai un 

pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai; 

2.4.Zvārtavas pagasta pārvaldes struktūrvienības 

2.4.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļa 

Zvārtavas pagastā kopējai ūdensapgādes sistēmai pieslēgtas 2 daudzīvokļu 

un 37 individuālās dzīvojamās mājas  Stepu ciematā. Centralizētais ūdensvads 

projektēts 1979. gadā, nodots ekspluatācijā 1985. gadā. Vidēji diennaktī tiek padoti 

0,022 tūkst.m3 ūdens, kas ir 58% no ūdensvada ražības. Par padoto ūdeni 

iedzīvotāji maksā 1.21 eiro. mēnesī. Ūdens tiek iegūts no 1970 .gadā ierīkota 

artēziskā urbuma. Urbuma dziļums 66 m, sūkņa ražība 1,75 l/s. ūdens rezerves tiek 

uzkrātas metāla ūdenstornī. tilpumu 12 m3 būvēts 1965 .gadā, tā nolietojums 80%. 

Otrs ūdenstornis (1979. gads, tilpums 53 m3) atslēgts, jo izrūsējis. Tā vietā darbojas 

spiedkatls. Ūdensapgādes tīkli ir sliktā stāvoklī. Notiek bieži sistēmas cauruļvadu 

plīsumi. 

 Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu nav, pie mājām individuālās notekūdeņu 

akas. 
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ŪDENS PATĒRIŅŠ M3 

urbums 2012. gads 2013. gads 2014. gads 2015. gads 

Centrs 4610 4822 6190 5356 

Skola 364 300 261 266 

 

2015. gadā aprēķinātā summa par ūdens apgādi 828.98 eiro. 

2015. gadā iekasētā summa par ūdensapgādi 1 063.89 eiro. 

2015. gada budžeta izpilde 4 240 eiro 

Otrs artēziskais urbums, kurš pieder pašvaldībai, atrodas Ozolu pamatskolas 

teritorijā un ar ūdeni nodrošina skolu. Skolas ūdensapgādes sistēma ir labā tehniskā 

stāvoklī. 2013. gadā atremontēta sūknētavas telpa un uzstādītas atdzelžošanas 

iekārtas . Darbojas bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas sistēma. 

 

2.4.2. Komunālās saimniecības nodaļa 

Nodarbojas ar dzīvojamo māju, pašvaldības īpašumu un teritorijas 

sakopšanu. 

Pagasta teritorijā atrodas Aumeisteru un II Pasaules kara brāļu kapi. Šīs tad 

arī ir tās teritorijas, kuras prasa visvairāk darba.  Darbus uzrauga un par notiekošo 

šais teritorijās atbild kapu uzraugs. 

Teritorijas sakopšanā regulāri tiek piesaistīti bezdarbnieki, kuri saņem 

pabalstus (GIM), kā arī sabiedrisko darbu veicēji. 

Aumeisteru kapos regulāri tiek rīkoti kapusvētki un svecīšu vakars. Savāktie 

ziedojumi tiek izlietoti kapu teritorijas un kapličas sakopšanas un uzturēšanas 

vajadzībām. 

Tiek uzturētas kādreizējā Kalnāja feldšerpunkta telpas, kurās reizi  nedēļā 

pieņem ģimenes ārsti- dr.Ķire no Valkas vai dr.Freiberga no Palsmanes. 

2015. gada budžeta izpilde 20 467 eiro. 
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2.4.3.Autotransports 

2013. gada beigās tika iegādāts 16 vietīgs VW LT 46 markas autobuss. 

Tagad ir nodrošināta skolēnu nokļūšana uz sporta sacensībām novadā, mācību 

ekskursijām un kultūras pasākumiem, pagasta pašdarbniekiem uz pasākumiem. 

Autobusu pēc vajadzības izmanto Visas Valkas novada iestādes un 

struktūrvienības. 

Skolēnu nogādāšanu uz skolu un mājām nodrošina VTU Valmiera. Par 

ārpakalpojumu samaksāti 3 699 eiro. 

2015. gada budžeta izpilde 13 507 eiro.    

2.4.3.Pašvaldības autoceļi  

Kopējais pašvaldības autoceļu un ielu garums pagastā ir 42.03 km. 

grupa Autoceļa nosaukums km segums 

A1 Aima – Podnieki 7,25 grants 

A2 Robežnieki – Grāvkrogs 1,92 grants 

A3 Lielaiskrogs - Valkas ceļš 2,45 grants 

B1 Krustkalni - Stepupe 2,51 grants 

B2 Jaunāmuiža - Skujiņas 1,96 bez seguma 

B3 Ceriņi - Taurīši 1,77 bez seguma 

B4 Aima - Rītiņi 3,85 grants 

B5 Zaķi - Rudīši 3,57 grants 

B6 Mierkalns - Būdas 7,83 grants 
bez seguma 

B7 Ozolskolas ceļš 0,09 asfalts 

C1 Saliņas-Iģeles 1,36 
2,90 

Šķembas 
Bez seg. 

C2 Mierkalns-Prauliņi 1,48 Bez seguma 

C3 Ozolskola-Puriņi 1,31 Grants 

C4 Bednes-Līdacis 0,25 Bez seguma 

IELA Gaujas 1,00 asfalts 

IELA Liepu 0,27 asfalts 

IELA Nākotnes 0,26 asfalts 



14 | P a g e  
 

 

Pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus veic zemnieku 

saimniecības Kāršupes un Lejasvecumkalni. Katru gadu notiek autoceļu planēšana, 

seguma uzlabošana ar dolomīta šķembu maisījumiem, ceļmalu appļaušana, krūmu 

izciršana, caurteku uzturēšana, iesēdumu un izskalojumu likvidēšana, bīstamo koku 

izzāģēšana. 

Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem izlietots: 

 

 

 

 

 

 

  

Gads summa 

2014. 19 778 

2015. 14 704 
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3. Zvārtavas pagasta Ozolu pamatskola 

 

Valkas  novada Ozolu pamatskola, pašvaldības iestāde, adrese: Valkas  

novads, Zvārtvas  pagasts, „ Ozolskola” LV- 3873, tālrunis: 26424506 e-pasts: 

ozoli.skola@valka.lv, skolas direktore – Irina Ziemiņa.  

2015 .gada 1.janvārī mācības Ozolu pamatskolā  uzsāka 43 skolēni. Ozolu  

pamatskolā, tāpat kā visā Latvijā, skolēnu skaits samazinās, kas saistīts ar 

demogrāfisko situāciju. Skolēnu skaita prognozē pielietots pieņēmums, ka uz 

ārzemēm aizbraukušo skaits būtiski palielinās, jo pamatā aizbrauc gados jauni 

pagasta iedzīvotāji.  

9. klases absolventi lielākoties vidējās izglītības ieguvi turpina kādā no 

Smiltenes vidējās izglītības iestādēm. Jau vairākus gadus pēc kārtas, daļa 

pamatskolas absolventu izvēlas turpināt savu izglītību Smiltenes tehnikumā.  

Absolventi izvēlas Smiltenes novada vidējās mācību iestādes, jo pamatā ir 

labāka satiksme ar Zvārtavas pagastu, arī piedāvātās mācību programmas vairāk 

piesaista Smiltenes novada vidējās mācību iestādēs. Tādēļ absolventi nedodas 

mācīties uz Valkas novada ģimnāziju. 
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3.1.Īstenojamās izglītības programmas 

 Valkas novada Ozolu pamatskolā 2015./2016. m. g. tiek realizētas:  

Programma Klases Kods Lic. Nr. 
Izdošanas 

datums 

Licences 

termiņš 

Pamatizglītības 1.-9.kl. 21011111 V-350 08.10.11 Beztermiņa 

Pirmsskolas  01011111 V-3716 19.01.11 Beztermiņa 

Speciālā 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamiem ar 

garīgās 

attīstības 

traucējumiem 

1.-9.kl. 21015811 V- 577 06.11.09 Beztermiņa 

Speciālā 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamiem ar 

mācīšanās 

traucējumiem 

1.-9.kl. 21015611 V-576 06.11.09 Beztermiņa 

 

3.2. Pedagogu kvalitatīvais sastāvs  

Skolā strādā 13 pedagogi. Viens no tiem ir pirmsskolas skolotājs. Visi 

pedagogi ir ar atbilstošu izglītību. 

Izglītība Skaits Piezīmes 
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Augstākā izglītība, tai 

skaitā: 
  

maģistri 2 pedagoģijā 

Ar augstāko pedagoģisko 

izglītību 
9  

Apguvuši papildus 

vairākas augstākās 

izglītības 

3 

Matemātikas viduskolas 

skolotājs, pirmsskolas skolotājs, 

mājturības skolotājs 

Nav augstākā 

izglītība 
2 studē 

pavisam 13  

 

Skolas īpašie piedāvājumi:   

� zaļā zona, sporta, atpūtas un rotaļu laukums 

� plašs interešu izglītības piedāvājuma klāsts, 

� profesionāli pedagogi un tehniskie darbinieki, 

� skolas apkārtējā vide, zaļā zona, „skola ārpus pagasta vides”, 

� pagarinātās grupas nodarbības sākumskolas skolēniem, 

� vienota skolēnu dienasgrāmata, 

� radoša skolas padome, 

� ,,Censonības balvas” skolēniem, 

� olimpiāžu, konkursu dalībnieku un skolēnu ar augstiem mācību 

sasniegumiem apbalvošana mācību gada beigās,  

� aktīva sadarbība ar visām novada skolām, 
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 3.3. Skolas budžeta nodrošinājums  

Skolas budžets pamatā veidojas no diviem dotāciju avotiem:  

� valsts dotācijas pedagogu algu nodrošināšanai un mācību grāmatu 

� iegādei;   

� pašvaldības budžets. 

 Papildus šiem diviem pamatdotāciju avotiem, skolai ir papildus ienākumi no 

projektiem un ziedojumiem. Jau vairākus gadus aktīvi iesaistāmies Zaļās jostas 

pasākumos - vācam izlietotās baterijas, makulatūru, elektropreces.  

Skolas budžeta sastādīšanā piedalās direktore, skolas saimnieks, apkopojot 

nepieciešamības izglītības procesa nodrošināšanai un ārpusstundu darbībai, ko 

iesniedz skolas personāls. Līdzekļi tiek plānoti un izlietoti atbilstoši skolas attīstības 

plānam, izvirzītajām prioritātēm. Finanšu resursi ir pietiekami izglītības programmu 

realizācijai, skolas uzturēšanai.  

Budžeta izdevumu pozīcija Summa EUR 

Biroja preces un inventārs 1 753 

Kārtējā remonta un iestādes 

uzturēšanas materiāli 
10 199 

Mācību līdzekļi 428 

Pamatlīdzekļi 5 136 

Pakalpojumi 7 668 

 

 Skolā 2015. gadā tika iegādāti 2 galda datori skolēnu mācību procesa  

nodrošināšanai. Ierīkota  ugunsdrošības signalizācija, kosmētiskais remonts 

latviešu valodas kabinetā, atjaunots grīdas krāsojums visā skolā, salabotas četras 

malkas apkures krāsnis. 
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3.4.Skolas darbības pamatmērķi:  

1. Veidot demokrātisku izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, 

kas nodrošina valsts standarta pamatizglītībā noteikto mērķu sasniegšanu;  

2. Sekmēt skolēna personības attīstību un atbildīgu attieksmi pret sevi, 

ģimeni, līdzcilvēkiem un augstākajām morāles vērtībām.  

 

Skolas uzdevumi ir:  

� īstenot licencētās vispārējās un speciālās  pamatizglītības, un 

pirmsskolas programmas; 

� nodrošināt iespēju izglītojamiem iegūt zināšanas, prasmes un 

attieksmes, 

� sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu 

pieņemšanas prasmju attīstību un spēju uzņemties atbildību; 

� izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas 

nodrošinaskolēna personības vispusīgu, harmonisku attīstību;   

� racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas 

resursus; 

� sadarboties ar skolēnu vecākiem. 

 

 Skolas vīzija  

Ozolu pamatskola ir atvērta, intelektuāli brīva, demokrātiska mācību iestāde. 

Savstarpējās attiecības tajā balstās uz cieņu, sadarbību un izpratni. 

 Skolas savdabība:  

� skola ar savu tēlu, kurā atspoguļojas tas, ka esam maza, bet 

skolēniem draudzīga skola – zinām savas skolas vēsturi, esam 

ieinteresēti un līdzdalīgi tās šodienā un nākotnē;   

� videi draudzīga skola ar sakoptu zaļo zonu, sporta un rotaļu laukumu. 
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Skolai gadu laikā izveidojušās daudz tradīcijas, kas veicina harmoniskas un 

kulturālas personības attīstību:  

� Zinību diena 

� Mārtiņdienas tirgus, 

� Skolotāju diena 

� LR proklamēšanas pasākumi  

� Ziemassvētku koncerts 

� Lieldienas 

� Jurģu dienas tirdziņš 

� „Pēdējā zvana” diena, 

� Ģimenes dienas pasākums, 

� Sporta diena 

� Labāko skolēnu apbalvošana mācību gada beigās. 

Dažādi interesanti pasākumi, skolēnu un skolotāju kopīgi rīkotie pasākumi, 

rezultāti mācību olimpiādēs, sacensībās un konkursos, piedalīšanās vides un 

veselības projektos vieš skolēnos un skolotājos lepnumu par savu skolu un 

vēlēšanos to atbalstīt. 90 % aptaujāto skolēnu atzīst, ka skolas organizētie 

pasākumi ir interesanti.  

Skolēniem ārpus mācību darba ir pieejama bibliotēka, datorklase un iespēja 

savu personību attīstīt kādā interešu izglītības pulciņā, kā arī iesaistīties Valkas 

novada Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības pulciņos.  

Deju kolektīvs piedalījās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 

Rīgā. Sindija Ziemiņa un Gundega Zvaigzne rādija savas prasmes radošajās 

darbnīcās “Rakstu raksti”. 

Lai veicinātu skolēnu peldēt prasmi, Ozolu pamatskola uzsāka organizēt 

braucienus uz peldbaseinu Priekuļos. 

Skolas resursi  

Telpas, iekārtas un materiāltehniskie resursi 
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Skolā ir pietiekams skaits atbilstoši ierīkotu telpu, lai realizētu izglītības 

programmas.  

Telpu izvietojums ir racionāls. Visās klašu telpās ir mēbeles un iekārtas atbilst 

skolēnu vecumam un augumam.  

Skolā ir viens informātikas kabinets, kurš nodrošināts ar PC, videoprojektoru, 

interaktīvo tāfeli un bibliotēka, kura  nodrošināta TV, DVD un videomagnetofoniem. 

Bibliotēka ir nodrošināta ar obligāto daiļliteratūru, ir plašs izziņas un metodiskās 

literatūras klāsts. Skolēniem ir iespēja mācību grāmatas saņemt no skolas.  

Skolotāju racionālākam darbam vairākās mācību telpās ir ievietoti datori. 

Skolotājiem pieejams videoprojektors. 

Skolotājiem ir pieejams kopētājs, videoprojektors, DVD, VHS atskaņotāji ar 

televizoriem. Katrs valodu kabinets nodrošināts ar magnetofonu.  

Skolēniem ir iespēja mācību procesā izmantot datorus. To apgalvo 80% 

skolēnu. 95% skolēnu apgalvo, ka skolas bibliotēkā ir plaša mācībām nepieciešamā 

informācija un 95% apgalvo, ka skolotāji rosina to izmantot.  

Iespēja izmantot zāli. Pilnvērtīgam mācību un ārpusstundu darbam pieejams 

stadions. Pilnvērtīgai sporta un interešu izglītības realizācijai nepieciešams atjaunot 

sporta stadiona segumu. 

Skolā ierīkota ugunsdrošības signalizācija1. un 2. stāvā. Regulāri iespēju 

robežās tiek papildināta materiāli tehniskā bāze, mācību līdzekļi.  

 

Tālākās attīstības vajadzības:   

� ēdamzāles mēbeļu nomaiņa, 

� skolēnu atpūtas telpas pilnveidošana 

� dabaszinību kabineta aprīkojuma pilnveidošana. 

Par budžeta plānojumu un izlietojumu skolas direktore regulāri informē 

kolektīvu.  
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Skolā ir 5 klašu komplekti, no tiem 2 sākumskolas klasēs. Skolēnu skaita 

samazināšanās rezultātā, skolā ir apvienotās klases: 1./3. klase, 2./4. klase, 5/6., 

7./8.klase.  

Skolas tehniskā personāla slodžu sadalījums optimāls. Skola tiek uzturēta 

mācību procesa realizācijai atbilstošā stāvoklī. 

 Personāla tālākizglītība  

Personāla tālākizglītība tiek plānota saskaņā ar skolas attīstības plānā 

noteiktajām prioritātēm un attiecīgā brīža nepieciešamību. 

 Skolotāji metodiskās komisijās regulāri apmainās ar tālākizglītībā iegūto 

informāciju. Organizējam divas reizes gadā vecāku sapulces. 

Tālākizglītības efektivitāti apliecina tas, ka, mainoties skolēnu skaitam, 

skolotāji nepaliek bez darba, ir samērā stabils pedagogu kolektīvs. Efektivitāti 

apliecina arī veiksmīgā skolas gada plānu realizācija, kurās skolotāju tālākizglītībai 

ir ļoti būtiska nozīme. 

Metodiskajās komisijās skolotāji apspriež tālākizglītības vajadzības un 

iespējas. Komisiju sēdēs skolotāji apmainās ar tālākizglītībā iegūto informāciju un 

jaunu metožu pielietošanu mācību stundās.  

Visi skolotāji ir apmeklējuši valsts noteikto obligāto tālākizglītības minimumu. 

Liela daļa skolotāju apmeklē papildus tālākizglītības kursus saskaņā ar 

piedāvājumu un attiecīgā brīža nepieciešamību un aktualitātēm.  

Skolotāji iesaistījušies kvalitātes novērtēšanas programmā. Šīs programmas 

iespējas pamatā izmantojuši 70% skolotāju, iegūstot 2. un 3. kvalitātes pakāpes.  
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4. Zvārtavas pagasta Mierkalna Tautas nams. 

 

Pārvalde patstāvīgi rūpējas par tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, 

par kultūras pasākumu organizāciju un pieejamību plašākam iedzīvotāju lokam. 

Tautas namā tika organizēti dažādi pasākumi: koncerti, balles, tematiskas 

pēcpusdienas, radošās darbnīcas, teātra izrādes. 

Ļoti aktīvi iedzīvotāji piedalījās Latvijas Republikas proklamēšanas 

gadadienas pasākumos. No malu malām uz kapusvētkiem Aumeisteru kapos 

sabrauc esošie pagasta iedzīvotāji un viesi no tālienes. 

No februāra mēneša par Tautas nama vadītāju sāka strādāt Evija Zeme. 

Tautas namā darbojas  amatierteātris “Latviānis”, līnijdeju grupa un sieviešu 

vokālais ansamblis. Pašdarbības kolektīvus vada Dagnija Pakalne. Ansambļa 

meitenes dzied arī novada korī  “Ziemeļstīga”.  

2015. gada pasākumu kopsavilkums 

dd.mm.gggg Pasākums Dalībnieki Skatītāji pašvaldības 
izdevumi 

ieņēmumi 
no 

cilvēkiem 

17.01.2015 Ansambļu 
sadziedāšanās 
pasākums Ilzenē 
ar komponistu Jāni 
Lūsēnu 

    

30.01.2015 Teātris “Atraitņa 
nedienas” Kārķos 

    

30.01.2015 florbols/novuss     

04.02.2015 florbols/novuss     

18.02.2015 florbols/novuss     

20.02.2015 Teātris “Atraitņa 
nedienas” Vijciemā 

    

21.02.2015 Līnijdeju skate 
Ērģemē 

    

03.03.2015 florbols/novuss     

13.03.2015 Plāņu ansambļa 5 
gadu jubilejas 
pasākums 
/ansamblis un 
teātris/ 
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14.03.2015 Ansambļu skate 
Valkā 

    

21.03.2015 "Zvārtavas novusa 
karalis" 

    

25.03.2015 florbols/novuss     

28.03.2015 Teātris “Atraitņa 
nedienas” Trapenē 

    

11.04.2015 Teātris “Atraitņa 
nedienas” Apē un 
Virešos 

    

26.04.2015 Labdarības 
koncerts “Ar 
mīļumu plaukstās” 
Gaujienā 
/ansamblis un 
teātris/ 

    

02.04.2015 Kristīgais 
pasākums "Tici 
brīnumam" 

15 70   

02.04.2015 Lieldienu 
pasākums ar K. 
Timermani un G. 
Ivanu 

3 45 350.00 124.00 

04.04.2015 "Lieldienu 
pārgājiens" 

19    

08.05.2015 Mātes dienas 
koncerts 

14 67   

16.05.2015 "Ģimenes diena" 
ar māsām 
Dimantām 

5 49 270.00 73.00 

13.06.2015 "Jāņu ielīgošana ar 
Kaktu balles 
muzikantiem" 

4 28 260.00 38.00 

27.06.2015 "Fifīgais 
riteņbrauciens" 

9    

25.07.2015 Kapussvētku 
ietvaros. pašd. 
izrāde "Tad pasaki 
to viņai" 

11 85 320.00 129.00 

15.08.2015 "Bērnības svētki" 11+3 80 100.00  

29.08.2015 "Māksla rada 
mākslinieku" 
izstāde 

 60   

29.08.2015 Somu Luterāņu 
draudzes un 
Mācītāja Reiņa 
viesošanās 

9 24   

12.09.2015 Pašdarbnieku 
teātris "Čiekuri" 
izrāde "Igauņu 
bēres" 

10 60   
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29.09.2015 "Rudenīgais 
Miķeldienas 
noslēpums" 

13 47   

04.10.2015 Zvārtavas pagasta 
vokālais ansamblis 
viesojās Vijciemā - 
pasākums"Rudens 
vēstules" 

    

10.10.2015 "Veselības 
riteņbrauciens" 

10    

23.10.2015 Interaktīvā zumba 16    

24.10.2015 Pašdarbnieku 
teātris "Latviānis" 
viesojās 
Lazdukalnā 

    

16.10.2015 Teātris “Tad pasaki 
to viņai” Ērģeme 

    

31.10.2015 "Spociņu jociņu 
vakars" 

15    

07.11.2015 Teātru skate Valkā     

11.11.2015 Lāčplēša diena 2 23   

13.11.2015 Gaujienas 
ansambļa 15 gadu 
jubilejas 
koncerts/ansamblis 

    

17.11.2015 Lugažu muižā 
valsts svētku 
pasākums 
/ansamblis/ 

    

20.11.2015 Latvijas 
Republikas 
proklamēšanas 
diena 

62 210 415.16  

17.12.2015 Ziemassvetku 
koncerts "Rūķi 
pasakās" 

24 65   

19.12.2015 Pirmsskolas 
vecuma bērnu 
eglīte 

15 26   

20.12.2015 "Ziemas saulgriežu 
sagaidīšana ar 
folkloras Kopu 
Sudmaliņas " 

20 50   

26.12.2015 Ziemassvētku 
koncerts Plāņos/ 
pašd. teātris 

    

 

  



26 | P a g e  
 

 

5. Zvārtavas pagasta bibliotēka 

 

 

5.1. Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums 

Zvārtavas pagasta bibliotēka ir Valkas novada Zvārtavas pašvaldības 

kultūras, izglītības un informācijas iestāde, vietējais komunicēšanās centrs, kas 

sniedz pagasta iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas un informāciju, organizē 

izstādes, attīsta un papildina kultūrvidi pagastā. Bibliotēka ir tā vieta, kur lasītājs var 

patīkami atpūsties, pavadīt brīvo laiku un saņemt sev nepieciešamo informāciju. 

Bibliotēkas misija un mērķi ir izglītotas, informētas un kulturālas sabiedrības 

veidošana.  

 Zvārtavas pagasts ir viena no sešām Valkas novada administratīvajām 

teritorijām. Īstenojot teritoriālo reformu , 2009.gada 1.jūlijā Zvārtavas pagastu kā 

administratīvo teritoriju apvienoja ar Valkas pilsētu un pieciem pagastiem, izveidojot 

Valkas novadu. 
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  Zvārtavas pagasta teritoriju aizņem 170 km. Pagasta pārvalde atrodas 165 

km no Rīgas un 37 km no Valkas . Pagastā ir pamatskola ar pirmskolas izglītības 

grupu, bibliotēka, tautas nams, veikals, vairākas zemnieku saimniecības. 

Pašvaldībā savu dzīvesvietu deklarējuši 2015 gadā bija 423 iedzīvotāji no tiem 65 

pensionāri, kas sasnieguši 70 gadus un vairāk un 76 bērni ( līdz 18 gadiem ) . 

Iedzīvotāju skaits ar katru gadu samazinās. Arī no deklarētajiem iedzīvotājiem viena 

daļa dzīvo citur. 

Pašvaldībā nav daudz uzņēmēju, kuri pagasta iedzīvotājiem spēj nodrošināt 

darba vietas. Lielākā daļa bezdarbnieku nemaz negrib strādāt. Attālums no pilsētas, 

ceļu, sabiedriskā un privātā transporta problēmas neļauj izmantot novada centā 

piedāvātās iespējas. 

Bibliotēkas apkalpojamā teritorijā ir gan pašvaldības, privātās iestādes un 

uzņēmumi (pamatskola, pagasta pārvalde, zemnieku saimniecības ).Pašvaldības 

teritorijā atrodas arī Ozolu pamatskolas bibliotēka. Līdz ar to pagasta bibliotēku 

bērni apmeklē mazāk. Lietotāji ir gan skolnieki, gan strādājošie, gan pensionāri. 

Aktīvākie lasītāji ir pensionāri. 

Bibliotēka apkalpo jebkuru tās apmeklētāju, nevienu nediskriminējot un 

neierobežojot pakalpojumu pieejamību. Bibliotēka iespēju robežās un godprātīgi 

pilda tai deleģētās funkcijas un uzdevumus. 

Bibliotēkas funkcijas ir apmeklētāju apkalpošana, darbs ar dokumentu, 

iespieddarbu iegādi, sistematizēšanu, apstrādi un uzglabāšanu, novadpētniecības 

materiālu vākšana un apkopošana, saglabāt un reklamēt grāmatu kā svarīgu 

informācijas līdzekli un cīnīties par kvalitatīvāku grāmatas krātuves papildinājumu. 

Zvārtavas pagasta bibliotēka ir Valkas novada domes struktūrvienība ar savu 

domē apstiprinātu nolikumu un ikgadējo budžetu. 

Bibliotēka darbojas kā vietējās nozīmes bibliotēka, kas akreditēta 2010.gadā 

uz 5 gadiem. Bibliotēkas darbu vada bibliotēkas vadītājs. 
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5.2. Krājumu komplektēšana un organizācijas politika. 

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem - veidot tādu krājumu, kas balstītos 

uz visu vietējo lasītāju vajadzībām, gaumei un interesēm, atbilstoši mūsu bibliotēkas 

tipam. Darbs ar krājumu ir nepārtraukts. Svarīgs process komplektēšanā ir 

literatūras atlase un norakstīšana. Vairāk uzmanības tiek pievērsts tam, lai krājums 

būtu aktuāls. 

 Bibliotēka nodrošina uzziņu krājumu visās zinātņu nozarēs-vārdnīcas, 

enciklopēdijas, rokasgrāmatas, statistikas gadagrāmatas, novadpētniecības 

izdevumus. 

   Bibliotēkas komplektē izdevumus bērniem un jauniešiem, klasisko un 

mūsdienu oriģinālo un tulkoto daiļliteratūru. 

   Bibliotēkas krājums tiek komplektēts, ievērojot 3 pamatvirzienus: uzziņu 

literatūra, izglītība un daiļliteratūra. 

   Zvārtavas pagasta bibliotēka savu krājumu papildina:  

- iepērkot iespieddarbus par pašvaldības līdzekļiem, 

- saņemot dāvinājumus grāmatu svētkos, 

- privātpersonu dāvinājumi. 

Krājumu komplektēšanai 2015. gadā tērēti 1093 eiro no pašvaldības 

piešķirtiem līdzekļiem ( 684 eiro grāmatām, 409 eiro žurnāliem un laikrakstiem ), 

tāpat dažādu organizāciju un privātpersonu dāvinājumi. Grāmatas iepirktas no SIA 

ROZES. Laikrakstus un žurnālus pasūtīju Latvijas Pastā un e-kioskā, izmantojot 

atlaižu piedāvājumu.  

Saņemti arī dāvinājumi-18 grāmatas un 7 spēles. 

Bibliotēka veic krājuma komplektēšanu, jaunieguvumu apstrādi un krājumu 

summāro un individuālo uzskaiti: 

1) Bibliotēkas fonda summārās uzskaites grāmata 1.daļa; 

2) Bibliotēkas fonda summārās uzskaites grāmata 2.daļa; 
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3) Bibliotēkas fonda summārās uzskaites grāmata 3.daļa; 

4) Inventāra grāmata; 

Komplektējot bibliotēkas krājumu, ņemu vērā lietotāju intereses un 

pieprasījumus. Komplektēšanas darba pamatā tiek izstrādāti literatūras atlases 

kritēriji: 

� uzziņu izdevumi ( enciklopēdijas, vārdnīcas ); 

� nozaru literatūra( nozares ,kuras visbiežāk pieprasa ); 

� daiļliteratūra- latviešu oriģinālliteratūra, tulkotā literatūra. 

� literatūra bērniem. 

Bibliotēkas jaunieguvumu apstrāde notiek uz vietas- sākot ar grāmatu 

apstrādi un beidzot ar eksemplāru pievienošanu elektroniskajā katalogā. 

Šogad pilnībā ieviesta automatizētā lietotāju apkalpošana. 

Lietotājiem bija pieejami 14 nosaukumu žurnāli un vietējais laikraksts.  

Ar jaunieguvumiem bibliotēkas lietotāji tiek iepazīstināti, jaunākās grāmatas 

izliekot izstādē,  kas tiek papildināta no jauna un ir patstāvīga. 

Tiek veidotas grāmatu izstādes par noteiktām tēmām un rakstniekiem-

jubilāriem.       

Lasītāju intereses ar katru gadu mainās.  

Visvairāk pieprasītās grāmatas bija par aktieriem, stāsti par dabu un 

dzīvniekiem, vēsturi, pavārgrāmatas.   

     

5.3. Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība un piedāvājums. 

  

     Ikdienā tiek domāts par to, lai bibliotēkā būtu apmeklētājiem darboties risinoša 

vide ar ērti un patīkami iekārtotām telpām. 

Galvenais bibliotēkas noteikums-apmierināts klients. 
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          Katru gadu iedzīvotāju skaits samazinās, no jauna neviens klāt nenāk, jo nav 

darba. Tāpat realitātē pagastā dzīvo ap 230 iedzīvotājiem. Ņemot vērā šo faktu, tad 

rādītāji nemaz nav tik slikti. Darba meklētāji izmanto virtuālo vidi darba 

meklējumiem. Pieaudzis bibliotēku lietotāju skaits, kas veic maksājumus internetā. 

Arī daudzi vecāko paaudžu cilvēki izmanto internetu, lai apskatītu savu tuvinieku 

fotogrāfijas. 

          2015. gadā bibliotēkā iesaistīti 164 lietotāji ( t.sk. bērni un jaunieši 31). 

 

1.tabula 

Bibliotēkas rādītāji 

 
 

2013 

 

2014 

 

2015 

Lasītāju skaits 129 168 164 

   Bērni, jaunieši 24 24 31 

Apmeklējums 2571 2075 1542 

   Bērni, jaunieši 72 56 223 

Izsniegums 4963 4652 4107 

   Bērni, jaunieši 416 223 284 

                               

Bibliotēkas lasītāju skaits noslēdzot  2015. gadu bija 164, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu tas nedaudz samazinājies, kaut gan palielinājies bērnu skaits. Tas 

saistīts ar to, ka vienu reizi mēnesī braucu uz skolu. Bibliotēku apmeklējums ir stipri 

krities. Salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad vasarā apmeklēja bibliotēku mazāk un 

bija vairāk tādu cilvēku, kas atnāca uz bibliotēku vienu reizi. Tāpat tas izskaidrojams 

ar to, ka samazinājies datoru apmeklētāju skaits, jo tagad katram pašam ir mājās 

dators. Tāpat gados vecākiem cilvēkiem ir redzes problēmas un viņi tik daudz nevar 

izlasīt, tāpēc pārsvarā ņem periodiku. 

Bibliotēkā tiek izmantoti SBA pakalpojumi. Šogad no citām bibliotēkām ņemti 

23 izdevumi. 
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           Bibliotēkā ir pieejami arī maksas pakalpojumi: 

 kopiju izgatavošana  

 printēšana melnbalta un krāsaina  

 skenēšana 

Visiem interesentiem ir nodrošināta brīva, neierobežota literatūras 

saņemšana un iespēja strādāt pie datora, interneta, printera bezmaksas 

izmantošana. 

     Galvenā bibliotēkas klientūra ir 

o pensionāri 

o bezdarbnieki 

o skolēni 

o strādājošie 

   Bibliotēkā ir izstrādāti lietošanas noteikumi. 

Cenšos arī, lai telpas būtu vizuāli pievilcīgas apmeklētājiem. Tās pievilcīgas 

dara istabas augi, gleznas, dažāda rakstura izstādes. 

    Bibliotēka lietotājiem atvērta 40 stundas nedēļā. No pirmdienas līdz 

piektdienai 8.00-16.00. Brīvdiena sestdiena, svētdiena.. 

 

5.4. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

2015. gadā bibliotēkā iesaistīti 31 bērni un jaunieši.   

Šogad ir panākts, ka bērni lasa vairāk, jo vienu reizi mēnesī braucu uz skolu. 

Mazāko klašu skolēni labprāt paņem grāmatas, bet lielāko klašu skolnieki izvairās. 

Viņi arī atklāti motivē, ka nepatīk lasīt un ne lasīs. Veicu pat anketēšanu par ko grib 

lasīt un kāpēc nelasa. Pārsvarā bērni grib lasīt par dzīvniekiem un šausmu stāstus. 

Bērni mūsdienās lasa maz, viņiem vairāk interesē datori. Arī datorus bibliotēkā 

izmanto maz, jo katram tagad ir mājās. Kad atnāk uz bibliotēku vai pagastu kāds 

bērns vienmēr cenšos ieteikt izlasīt kādu grāmatu. Pieklājības pēc jau paņem visi, 

bet ne visi izlasa. Vecāki mazāk piegriež uzmanību, lai jau no mazotnes veicinātu 
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bērnu mīlestību pret grāmatu. Skolā arī liek maz lasīt. Šogad pat skolā neprasīja 

izlasīt obligāto literatūru.  

 Vēl jau arī skolā pastāv bibliotēka, tas arī ietekmē lasītāju skaitu, jo skola arī 

iepērk bērnu grāmatas. Brīvdienās ir lielāks apmeklētāju skaits. Tad uzrīkoju kopā 

ar sociālo darbinieci kādu konkursu. Galvenokārt piedalās bērni no 

maznodrošinātām ģimenēm. 2015. gadā bibliotēkā norisinājās vairākas pasaku 

pēcpusdienas. 

     Bibliotēkā ir iekārtos bērnu stūrītis, kurš katru gadu tiek papildināts ar jaunām 

rotaļlietām un spēlēm.   

     Lai popularizētu grāmatas un lasīšanu veidotas izstādes bērnu auditorijai, tāpat 

dažādas hobiju izstādes. 

- „Kur meklēt un atrast informāciju”-jaunāko skolu vecuma bērniem. 

- „Pasaku kamolītis”. 

- „Radošā darbnīca kopā ar sniegavīru”. 

- Notika pasākums sveču darbnīca, kur lēja sveces un iepazinās ar 

ticējumiem par sveču dienu. 

- „Droša interneta diena.” 

- „Viss par govīm”. 

- „Tusiņš pie Pifa”. 

- „Lieldienu olu krāsošanas darbnīca un Lieldienu kartīšu izstāde”. 

- „Auto modelīšu izstāde”. 

- „Lasīsim kopā ar māmiņu”. 

- Visu vasaru konkurss bērniem „Garākais grāmatu tārpiņš”. 

- „Draudzība ziemeļvalstu bērnu grāmatās”. 

- Izstāde : „Ziemas tēma literatūrā”.  
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5.5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiskais nodrošinājums. 

Visbiežāk uzziņas tiek sniegtas, palīdzot atrast materiālus par konkrētu tēmu. 

Ir pieprasījumi gan teksta, gan attēlu meklēšanā, gan par konkrētu nozari. Dažas no 

uzziņām: dārza dizaina veidošana, par dažādām slimībām, ļoti daudz par 

lauksaimniecību, dabu, ēdienu gatavošanu u.c. Uzziņu un informācijas 

sagatavošanai tiek izmantots bibliotēkas krājums. prese, tematiskās mapes, 

interneta resursi. 

Bibliotēkā ienāk jaunas un mūsdienīgas informācijas tehnoloģijas, kas dod 

iespēju ātrā un lietotājam pieņemamā veidā atrisināt konkrēto pieprasījumu. Mūsu 

mērķis ir veicināt to pieejamību ikvienam Zvārtavas pagasta iedzīvotājam, 

nodrošinot informācijas brīvu pieejamību, maksimāli efektīvā veidā izmantojot 

mums pieejamos finansiālos, tehniskos un cilvēku resursus. 

 Bibliotēkā pārsvarā notiek individuālā lasītāju informēšana. Katram cilvēkam 

tiek sniegta informācija par jaunāko literatūru. Tā kā pazīstam savus lasītājus, tad 

zinām, kas katram interesē, ko piedāvāt. 

  Bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo pakalpojumu sniegšanai tiek 

izmantoti: bibliotēkas uzziņu krājums ( vārdnīcas , enciklopēdijas un citi), datu 

bāzes, Valkas novada elektroniskais kopkatalogs un novadpētniecības datu bāze. 

    Visus bibliotēkas jaunieguvumus ievadam Valkas novada bibliotēku 

kopkatalogā. 

    Bibliotēka izmanto arī SBA. 

-   „Veselība pašu rokās”. 

- Radošā darbnīca :”Pankūku cepšana”. 

- „Dzejniecei Aspāzijai-150”. 

- Guntas Aluki krāsaino šallīšu izstāde. 

- Gleznotājam, grafiķim Rūdolfam Pērlem-140”. 

- Lieldienas Latviešu literatūrā u lieldienu kartīšu izstāde. 

- Izstāde „Laukusēta”. Tajā tika izlikta Ineses Petrovas vistiņu 

kolekcija un literatūra par vistām. 
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- „Sēņotāju ceļvedis”. 

- „Latvija laikmetu griežos”. 

                       -    „Dārzeņi uzturā”. 

5.6.  Novadpētnieciskais darbs. 

       Ar katru gadu arvien lielāks akcents jāliek uz novadpētniecības darbu. Tā kā 

tika izsludināts novadpētniecības konkurss „Ceļojums laikā: manas bibliotēkas ēkas 

vēsture”, tad meklēju un aptaujāju cilvēkus, kuri ir saistīti ar šo ēku. Tāpat vācu 

materiālus par dziesmu un deju svētkiem. 

      Ir izveidotas mapes par novadniekiem : Rūdolfu Pērli, Herbertu Saulīti, Juri 

Krieviņu, Andri Krieviņu, Aldoni Vēriņu, Kārli Ronimoisu, Pēteri Ludvigu Ozoliņu, 

Robertu Auziņu. 

     Tāpat turpinu aptaujāt cilvēkus un vākt materiālus par pagasta vēsturi. 

 

 

5.7. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums. 

     Sniedzu konsultācijas datoru lietotājiem, kā sameklēt informāciju internetā, 

kā meklēt materiālus grāmatās, enciklopēdijās, kā darbojas bibliotēka, ko piedāvā 

bibliotēka, kādi pakalpojumi. 

    Apmeklētāju konsultēšana notiek ikdienas darbā, darba procesā.  

    Tāpat konsultējos ar kolēģiem no citām bibliotēkām. Par jaunumiem 

bibliotēkas darbā ir izveidojusies laba sadarbība ar Valkas pilsētas metodiskajiem 

un citiem darbiniekiem, kuri neliedz palīdzību. Par aktualitātēm tiekam informēti 

rīkotajos semināros, kā arī ar e-pasta un telefona starpniecību. 

    Sadarbības partneri ir Ozolu pamatskola, Zvārtavas pagasta padome, Valkas 

novada bibliotēkas, izdevniecības, Valkas novada Centrālā bibliotēka. 
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5.8.Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums.  

     Bibliotēka atrodas pagasta centrā. Vēl tur atrodas pagasta pārvalde. 

     Bibliotēkas kopējā platība ir 80 m . Ir divas telpas: vienā abonements, bet 

otrā lasītava , interneta pieejas vietas un bērnu stūrītis.  

     Bibliotēkā vienā telpā ir vajadzīgs vismaz kosmētiskais remonts un jauni 

grāmatu plaukti. Katru gadu ielieku budžetā, bet vienmēr tiek atteikts. 

     Bibliotēkas lietotājiem pieejami 7 datori . Visus datorus cenšos uzturēt darba 

kārtībā.  

 

5.9.Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums. 

Zvārtavas pagasta bibliotēku finansē no Valkas novada domes budžeta. 

Aizvadītajā gadā izlietojām 11778 eiro, kas ir mazāk kā iepriekšējā gadā. 

Bibliotēka veic maksas pakalpojumus-printēšana un kopēšana. 

Aizvadītājā gadā kopumā no pašvaldības līdzekļiem ir nopirktas 75 grāmatas, kas 

izmaksāja 684 eiro un preses abonēšanai izmantoti 409 eiro. Kopumā varētu teikt, 

ka finansiālais nodrošinājums bibliotēkas attīstībai ir bijis apmierinošs, vienmēr var 

būt vairāk. 

 

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums pēdējo 3 gadu laikā. 

          2.tabula 

Finansējums 2013. gads 2014. gads 2015. gads 

Kopā 10395 12698 11778 

Pašvaldības 
budžets 10395 12698 12698 

Fondu piešķīrumi 0 0 0 

Maksas 
pakalpojumi 0 0 17 



36 | P a g e  
 

Ziedojumi 0 0 0 

 

 

5.10. Sadarbība ar citām institūcijām. 

Tiek veicināta sadarbība ar citām bibliotēkām, izglītības iestādēm. 

Bibliotēkas attīstībā nozīmīgs faktors ir sadarbībai ar pašvaldību. Līdz šim tā ir 

veiksmīga. Bieži pārrunājam aktuālas problēmas. Pašvaldību vadītājs iespēju 

robežās rūpējas, lai bibliotēkā nekā netrūktu, lai piedalītos kursos un semināros. 

Kad vajadzīgs, nodrošina ar transportu. 

Vēl laba sadarbība ir ar sociālo darbinieci un biedrību „Atrodi laiku sev”.    

 

6.Sabiedriskā labuma organizācija Biedrība „Atrodi laiku sev”. 

Reģistrācijas Nr.40008132594 no 06.10.2008, juridiskā adrese: ”Salaiņi”, 

Zvārtavas pagasts, Valkas novads 

Biedrība sastāv no 4 biedriem. Biedrības valdes priekšsēdētāja Agrita 

Paulsone amatā no 15.09.2008, valdes locekļi :Marita Treijere amatā no 

15.09.2008; Lilita Ikale amatā no 15.09.2008. 

Biedrība izveidota ar mērķi kultūrizglītības un tūrisma vides veidošana, 

jaunrades un aktīvās atpūtas popularizēšana Zvārtavas pagastā. Mērķa īstenošanai 

piesaistīt valsts, privāto personu un Eiropas Savienības līdzekļus . 

Ar 2012. gada 18. jūnija lēmumu Nr.8.14-6/48525 biedrībai „Atrodi laiku sev” 

ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.  

2014. gadā biedrība iesniedz  Eiropas Lauksaimniecības fondā  projektu  

„Tautas tērpi Ozolu pamatskolas deju kolektīvam” un saņēma finansējumu 

2988.80 EUR apmērā, ko uzņēmējam pārskaitīja 2015. gadā pēc visu darbu 

izpildes. 2015.gadā tika izgatavoti tautu tērpi astoņu pāru  Ozolu pamstkolas deju 

kolektīvam: meitu brunči, meitu blūzes, meitu vestes, puišu bikses , puišu vestes, 

puišu krekli, pastalas, meitu zeķes.  Projekta mērķis nodrošināt Ozolu pamatskolas 

deju kolektīvu ar tautu tērpiem, tādējādi veicinot skolēnu iesaisti mūsdienu kultūras 
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procesos un tautas kultūras mantojuma saglabāšanā. Ozolu pamatskolas deju 

kolektīvs ar jaunajiem tērpiem piedalījās XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un 

deju svētkos un uzstājās ar priekšnesumiem Rīgā atpūtas kompleksā “Lido”.  

2015. gadā biedrība saņēma biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” 

finansējumu 139.43 euro apmērā pasākuma organizēšanai Zvārtavas pagasta 

iedzīvotājiem. Biedrība noorganizēja pasākumu „Ziemas saulgriežu 

sagaidīšana”. Piešķirtie līdzekļi tika tērēti deju kopas „Sudmaliņas vadītājas 

autoratlīdzībai EUR 50.68, pārskaitīti nodokļi valsts ieņēmumu dienestam EUR  

12.32, izlietoti pasākumu dalībnieku cienastam 56.63 EUR un alvas laimes 

pakaviņiem  19.80 EUR.  

Biedrības pārvaldes institūcijas locekļi  pārskata periodā atalgojumu nav 

saņēmuši 

2015. gadā biedrība ziedojumus un dāvinājumus nav saņēmusi. 

2015. gadā biedrība organizēja divas tematiskās izstādes, 4 radošās 

darbnīcas, 10 zolītes turnīrus, 9 galda spēļu turnīrus. 

Biedrība plāno izstrādāt projektu „Sociālās istabas izveidošana Zvārtavas 

pagastā”. Projekta iecere ir izveidot telpu ar dušu, veļas mašīnu, tādējādi uzlabojot 

sadzīvi daudziem pagasta iedzīvotājiem. 

2016. gadā tiek plānoti  dažādi tematiskie pasākumi iedzīvotājiem, 

rokdarbnieču vasaras skolas nodarbības.  
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7.Sports. 

Pagastā sporta darbu organizē Mārtiņš Skudra. Iedzīvotāji tiek iesaistīti gan 

pagasta, gan novada sporta aktivitātēs. Katru gadu tiek nokomplektēta komanda 

novada sporta spēlēm. 

Kopējais budžets, kas paredzēts sporta aktivitātēm, balvām, inventāram ir 

800 eiro. 

Sporta aktivitāšu kalendārs 

Datums Pasākums Dalībn
ieki 

Skatītāji pašvaldīb
as 

izdevumi 

Komentārs, piezīmes 

14.01. Florbols 13 4 0 Saspēles, bumbiņas 
vadīšana. 

21.01. Florbols,Novuss 21 0 0 16 cilvēki florbols 6 novuss 

03.02. Florbols,Novuss 24 0 0 17 cilvēki florbols 7 novuss 

14.02. Pašdarināto kamaniņ 
brauciens. 

7 12 61.98 -9.53 Eur. Skavu pistole  

18.03. Florbols 16 0 0 Mierkalna Tautas nams 

21.03. Novuss Zvārtavas 
iedzīvotājiem. 

11 6 22.83 Pasākums visa vecuma 
iedz. 

25.03. Florbols Grundzālē 17 0 0  

08.04. Florbols Grundzālē 15 2 0  

29.04. Florbols Grundzālē 17 7 0 Zvārtava pret Grundzāli 

06.05. Florbols Grundzālē 14 0 0 Florbola noslēgums 

17.05. Sporta laukuma 
sakopšanas talka 

12 0 0  

28.05. Skolas sporta spēles 
kopā ar vecākiem 

36 5 0  

02.06. Volejbols 6 1 0 Notiek Ozolskolā 

16.06. Volejbols 12 0 0 Notiek Ozolskolā 

21.06. Puspliko skrējiens 2 0 0 1. un 3. vieta 

14..07. Volejbols 8 0 0  

28.07. Volejbols 16 3 0  

29.08. Atvadas vasarai 11 1 0 Izbraukuns 

08.09. Volejbols 13 2 ? P 

25.09.  Olimpiskā diena 
2015 

31 0 0 Kopā ar skolas bērniem 

11.10. Zolīte 11 1 105.30 Medaļas.Rēķins 
21.09.2015 

08.11. Zolīte 9 0 0 Luturskolā 
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02.12. Gatavošanās rudens 
sporta spēlēm 

10 0 0 Ozolskolā 

20.12. Zolīte 9 0 0  
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Company Information 
ZVĀRTAVAS PAGASTA PĀRVALDE 

“”LUTURSKOLA,”” ZVĀRTAVAS PAGASTS, VALKAS NOVADS LV4735 
Tel 29112302 

Fax 64728425 

WWW.VALKA.LV 

 


