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AKTUALITĀTES
Šo pašu svētāko tu neaizmirsti:
vai celies debesīs
Vai jūras dzīlēs nirsti,
vai draugu pulkā dali savu
prieku, vai viens pats satiecies
ar pretinieku.
Tu esi – Latvija!

/Ojārs Vācietis/

Sveicam Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanas
gadadienā - 4. maijā!
Beverīnas novada pašvaldība

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma
grozījumiem nekustamajam īpašumam “Tālavas”, Mūrmuiža,
Kauguru pagasts, Beverīnas novads nodošanu publiskajai
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Beverīnas novada pašvaldības dome 2021. gada 29. aprīlī
pieņēma lēmumu par lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts
Beverīnas novada teritorijas plānojums nekustamajā īpašumā
“Tālavas” (kad. nr. 9662 007 0504) (iepriekš “Bīriņi”, kad.
nr. 9662 007 0096, “Bīriņi” kad. nr. 9662 007 0083 un
“Jaunrūpnieki, kad. nr. 9662 007 0380), Mūrmuiža, Kauguru
pagastā, Beverīnas novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai
un institūciju atzinumu saņemšanai.
Lokālplānojums izstrādes mērķis ir nodrošināt priekšnoteikumus mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves
iespējām, grozot līdzšinējo funkcionālo zonējumu no
Savrupmāju (ģimeņu māju) apbūves un Tehniskās apbūves
teritorijas uz Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
apbūves teritorijas funkcionālo zonu, nosakot atbilstošus
teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus.
Lokālplānojuma publiskā apspriešana notiks maija
mēneša ietvaros, ne mazāk kā četras nedēļas no paziņojuma
publiskošanas Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”
un www.beverinasnovads.lv – aicinām sekot līdzi aktuālajai
informācijai!
Ņemot vērā valstī noteiktos drošības un pulcēšanās
ierobežojumus Covid-19 pandēmijas laikā, publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti, 2021. gada 21. maijā
plkst. 18.00 ZOOM platformā, tiešraide tiks pārraidīta
Beverīnas novada pašvaldības un izstrādātāja SIA “Grupa 93”
sociālā tīkla vietnes “Facebook” kontos. Interesentus, kas

vēlas piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē ZOOM
platformā, kā aktīvs sanāksmes dalībnieks, lūdzam pieteikties līdz 21. maijam, plkst. 12.00, nosūtot pieteikumu uz
e-pastu: info@grupa93.lv. Piekļuves informācija sanāksmei
ZOOM platformā interesentiem tiks izsūtīta sanāksmes norises dienā.
Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem no apspriešanas uzsākšanas paziņojuma dienas būs iespējams iepazīties
Beverīnas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.beverinas
novads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.
Interesentus, kas vēlas detalizēti iepazīties ar lokālplānojuma
redakcijas materiāliem, kā arī saņemt konsultāciju, lūdzam
pieteikties pa tālr. 29473182 (Cilda Purgale) vai tālr.
29171134 (Sarmīte Lesiņa).
Rakstiskus priekšlikumus apspriešanas termiņa ietvaros
varēs iesniegt elektroniski, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības
plānošana”, vai nosūtot Beverīnas novada pašvaldībai
(elektroniski parakstītiem dokumentiem) uz e-pastu:
pasvaldiba@beverina.lv. Pasta sūtījumiem adrese: “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads,
LV-4224. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku
atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda:
fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese,
juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs;
kontaktinformācija saziņas nepieciešamības gadījumā.

Noslēdzies fotokonkurss “Noķer sauli ziemā”

Beverīnas novada pašvaldības rīkotais fotokonkurss
“Noķer sauli ziemā” ir noslēdzies. Ziemas mēneši bija ar
sniegotām dienām un saules gaismas piepildītiem mirkļiem
bagāti, tāpēc ikvienam foto mākslas mīļotājam bija iespēja
iesūtīt savus skaistākos attēlus.
Konkursam tika iesūtītas 45 skaistas, apburošas un pārsteidzošas fotogrāfijas no 14 autoriem. Fotogrāfijās bija
atainoti saullēkti, saulrieti, saules apspīdēti dabas objekti un
ainavas.
Fotogrāfijas konkursā varēja iesūtīt līdz 15. martam.
Savukārt nobalsot varēja sociālā tīkla vietnē “Facebook”
pašvaldības lapā, ko cilvēki arī aktīvi darīja, līdz 31. martam
spiežot uz fotogrāfijas “Patīk”/”Like”.
Ir saskaitītas atzīmes “Patīk”, un ar lielu prieku varam
paziņot, ka bildes, kura ieguvusi visvairāk simpātijas – 206

balsis, autors ir Mārtiņš Andersons. Skaistais skats ar zeltīto
saullēktu uzņemts 6. februāra rītā, kad termometra stabiņš
rādīja -25 oC grādu salu.
Par piedalīšanos konkursā pie balvām tiks fotogrāfiju
autori, kuri saņēmuši vislielāko skatītāju atbalstu, iesūtot
vienu vai vairākas fotogrāfijas, un tie ir: Mārtiņš Andersons,
Ērika Fūrmane, Vita Viļumsone, Aivis Stračinskis un
Linda Gicuka!
Apsveicam visus balvu ieguvējus! Paldies par aktivitāti
un lieliskām fotogrāfijām gan visiem to iesūtītājiem, gan
neatlaidīgajiem balsotājiem! Lai aktīvs, radošs brīvais laiks
arī turpmāk!
Informāciju sagatavoja:
Trikātas kultūras nama vadītāja Sarmīte Kanašniece

Radošās Lieldienu
brīvdienas

3. aprīlī brīvā dabā norisinājās radošā darbnīca, kuras
laikā bija iespēja iemācīties Lieldienu dekoru gatavošanu no
dabas materiāliem. Piecās dažādās vietās Mūrmuižas centrā
tika izveidoti objekti. Ikvienam bija iespēja piedalīties
radošajās aktivitātēs – gan individuāli, gan ar ģimeni.
Aktīvāko dekori meistari bija ģimenes, kuru bērni ikdienā apmeklē PII “Pasaciņa”. Paldies Alfrēdam Stīpiņam,
Romānam Vaščenko, Daigai Miglavai, Inetai Rastopčinai,
Rūtai Kajakai, ģimenēm par atbalstu un dalību pasākumā,
kā arī Beverīnas novada pašvaldībai un “Dabas bērns” radošo
darbnīcu komandai.
Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša

Aicinām iesniegt darbus
bērnu zīmējumu izstādei
“Pavasara prieks”

Aicinām pirmsskolas un skolas vecuma bērnus iesniegt
savus darbus zīmējumu izstādei “Pavasara prieks”. Izstāde
veltīta Mātes dienai un Starptautiskajai ģimenes dienai.
Darbi var tikt izpildīti dažādās tehnikās uz A4 vai A3
lapas. Tos var nodot novada kultūras namos un bibliotēkās
vai ievietot pastkastītēs pie šīm ēkām līdz 7. maijam! Izstāde,
no 8. maija, būs apskatāma Beverīnas novada bibliotēku un
kultūras namu logos.
Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša

Jogas nodarbības
ir noslēgušās!

Ir noslēgušās jogas nodarbības projekta Nr. 9.2.4.2/16/
I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas
novadā” ietvaros. Nodarbības vadīja sertificēta jogas pasniedzēja Karīna Kliesta. Tās norisinājās no 2. februāra līdz
27. martam (kopumā 24 nodarbības). Šo nodarbību mērķis
bija mudināt iedzīvotājus pievērsties fiziskajām aktivitātēm
un mainīt dzīvesveida paradumus.
Nodarbībās iekļautie jogas vingrojumi tika vērsti uz
dalībnieku vispārējās veselības stiprināšanu, fizisko kustību
veicināšanu, organisma dabiskā līdzsvara atjaunošanu.
Nodarbības sastāvēja no fiziskajiem vingrinājumiem, relaksācijas, meditācijas un elpošanas prakses.
Kopumā projekta ietvaros Jogas nodarbības apmeklējuši
424 dalībnieki.
Paldies dalībniekiem par aktīvo dalību un izrādīto interesi!

Informāciju sagatavoja:
Projekta koordinatore Madara Krauze
Tālr. 29320572; e-pasts: madara.krauze@beverina.lv
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DOMES LĒMUMI
Beverīnas novada pašvaldības domes
2021. gada 25. marta sēdē nolēma:
• Apstiprināt Santu Zvirbuli par Beverīnas novada pašvaldības Zemes lietu komisijas, Iepirkumu komisijas un
Nekustamo īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
locekli.
• Apstiprināt Beverīnas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3/2021 “Grozījumi Beverīnas novada pašvaldības 2020. gada 27. februāra saistošajos noteikumos
Nr.2/2020 “Decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves,
reģistrēšanas, izvešanas un lietošanas noteikumi Beverīnas
novadā””.
• Piešķirt Apgādam “Jumava” finansējumu EUR 2000 (divi
tūkstoši eiro un 00 centi) apmērā grāmatas par Mūrmuižas
Tautas universitāti izdošanai. Slēgt līgumu ar Apgādu
“Jumava” par finansējuma izlietojumu un finanšu atskaites
iesniegšanas kārtību. Pieņemt Apgāda “Jumava” izdotās
grāmatas 200 eksemplārus prezentāciju vajadzībām.
• Apstiprināt nekustamā īpašuma “Roņi”, kadastra Nr.9662
007 0428, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9662 007 0428 sadalīšanu saskaņā ar zemes
ierīcības darbos sertificētās personas Raita Kozulāna,
sertifikāta Nr.AA0021, izstrādāto zemes ierīcības projektu:
1. projektētajai zemes vienībai (pēc zemes ierīcības projekta) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 9662 007 0505,
platība 0,4357ha, noteikt lietošanas mērķi – trīs, četru
un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (NĪLM kods
0702);
2. īpašumam, kas sastāvēs no projektētās zemes vienības
(pēc zemes ierīcības projekta) Nr.1, kadastra apzīmējums 9662 007 0505, platība 0,4357ha, piešķirt jaunu
nosaukumu “Šalkas” un adresi “Šalkas”, Mūrmuiža,
Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224;
3. projektētajai zemes vienībai (pēc zemes ierīcības projekta) Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 9662 007 0506,
platība 0,3813ha, noteikt lietošanas mērķi – trīs, četru
un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (NĪLM kods
0702);
4. īpašumam, kas sastāvēs no projektētās zemes vienības
(pēc zemes ierīcības projekta) Nr.2, kadastra apzīmējums 9662 007 0506, platība 0,3813ha, piešķirt jaunu
nosaukumu “Līgotnes” un adresi “Līgotnes”, Mūrmuiža,
Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224;
5. projektētajai zemes vienībai (pēc zemes ierīcības projekta) Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 9662 007 0507,
platība 0,3498ha, noteikt lietošanas mērķi – trīs, četru
un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (NĪLM kods
0702);
6. īpašumam, kas sastāvēs no projektētās zemes vienības
(pēc zemes ierīcības projekta) Nr.3, kadastra apzīmējums 9662 007 0507, platība 0,3498ha, piešķirt jaunu
nosaukumu “Virši” un adresi “Virši”, Mūrmuiža,
Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224;

7. projektētajai zemes vienībai (pēc zemes ierīcības projekta) Nr.4 ar kadastra apzīmējumu 9662 007 0508,
platība 0,3753ha, noteikt lietošanas mērķi – trīs, četru
un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (NĪLM kods
0702);
8. īpašumam, kas sastāvēs no projektētās zemes vienības
(pēc zemes ierīcības projekta) Nr.4, kadastra apzīmējums 9662 007 0508, platība 0,3753ha, piešķirt jaunu
nosaukumu “Vārpas” un adresi “Vārpas”, Mūrmuiža,
Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224;
9. projektētajai zemes vienībai (pēc zemes ierīcības projekta) Nr.5 ar kadastra apzīmējumu 9662 007 0509,
platība 0,3004ha, noteikt lietošanas mērķi – trīs, četru
un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (NĪLM kods
0702);
10. īpašumam, kas sastāvēs no projektētās zemes vienības
(pēc zemes ierīcības projekta) Nr.5, kadastra apzīmējums 9662 007 0509, platība 0,3004ha, piešķirt jaunu
nosaukumu “Skaras” un adresi “Skaras”, Mūrmuiža,
Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224;
11. projektētajai zemes vienībai (pēc zemes ierīcības
projekta) Nr.6 ar kadastra apzīmējumu 9662 007 0510,
platība 0,4714ha, noteikt lietošanas mērķi – transporta
līdzekļu garāžu apbūve (NĪLM kods 1104);
12. īpašumam, kas sastāvēs no projektētās zemes vienības
(pēc zemes ierīcības projekta) Nr.6, kadastra apzīmējums 9662 007 0510, platība 0,4714ha un būvēm ar
kadastra apzīmējumiem 9662 007 006 0008 un 9662 007
006 0007, saglabāt nekustamā īpašuma “Roņi”, kadastra
Nr.9662 007 0428 sastāvā.
• Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
9662 002 0599, 9662 006 0185, 9662 002 0600 un 9662
002 0601, Kauguru pagastā ir ierakstāma zemesgrāmatā
uz Beverīnas novada pašvaldības vārda.
• Slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar (Vārds, Uzvārds),
dzīvo (adrese), par pašvaldībai piederošu telpu īpašumā
Trikātas pagastā “Klubs”, adrese Nākotnes iela 2, Trikāta,
Trikātas pagasts, telpas platība 25.8m2. Telpu iznomāšanas mērķis – šūšanas darbnīca. Nomas līgumu slēgt uz
pieciem gadiem.
• Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9662 001 0043 un
plānotajai jaunbūvei piešķirt adresi – “Enerģētiķis 48”,
Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224.
• Apbūvei paredzētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9662 001 0044 piešķirt adresi – “Enerģētiķis 49”,
Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224.
• Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9662 002 0760 un
jaunbūvei uz tās piešķirt adresi – “Kaudzītes”, Kaugurmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224.
• Pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu,
kas iestājas 2021. gada 31. martā uz 2021. gada 15. novembri.
• Pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu,
kas iestājas 2021. gada 17. maijā uz 2021. gada 15. novembri.

• Pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu,
kas iestājas 2021. gada 16. augustā uz 2021. gada 15. novembri.
• Piedalīties Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātajā
kultūras projektu konkursā “Latvijas valsts mežu un
Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras
programma 2021”.
• Atcelt Beverīnas novada pašvaldības domes 29.10.2020.
lēmumu Nr.123 (protokols Nr.14,11.§) “Par nekustamā
īpašuma Trikātas pagastā “Jaunkūlači” atsavināšanu”.
• Apstiprināt 24.03.2021. notikušās nekustamā īpašuma
“Ziediņi”, kadastra Nr.9646 006 0096, nomas tiesību izsoles rezultātus.
• Apstiprināt 24.06.2021. notikušās kustamās mantas –
cirsmu – izsoles uzvarētājus:
1. Cirsma “Pie Sausnīša”, Trikātas pagasts (20., 24., 25.,
29., 35. un 36.nogabali) aptuvenā krāja – 1019,07m3,
izsoles uzvarētājs AS PATA Strenči, [..], kas par kustamo
mantu nosolīja augstāko cenu EUR 63100;
2. Pirkuma līgumu par cirsmas “Pie Sausnīša”, Trikātas
pagasts (20., 24., 25., 29., 35. un 36.nogabali) slēgt ar
AS PATA Strenči[..], pēc pirkuma summas pilnas nomaksas;
3. Cirsma “Brenguļu skola”, Brenguļu pagasts (8. un
12.nogabali) aptuvenā krāja – 566,75m3, izsoles uzvarētājs AS STORA ENSO LATVIJA, [..], kas par
kustamo mantu nosolīja augstāko cenu EUR 37700,00;
4. Pirkuma līgumu par cirsmas “Brenguļu skola”, Brenguļu
pagasts (8. un 12.nogabali) slēgt ar AS STORA ENSO
LATVIJA, [..], pēc pirkuma summas pilnas nomaksas;
5. Cirsma “Brenguļu skola”, Brenguļu pagasts (15-1.
nogabals) aptuvenā krāja – 492,94m3, izsoles uzvarētājs
AS STORA ENSO LATVIJA, [..], kas par kustamo
mantu nosolīja augstāko cenu EUR 36500,00;
6. Pirkuma līgumu par cirsmas “Brenguļu skola”, Brenguļu
pagasts (15-1.nogabals) slēgt ar AS STORA ENSO
LATVIJA, [..], pēc pirkuma summas pilnas nomaksas;
7. Cirsma “Brenguļu skola”, Brenguļu pagasts (11.nogabals) aptuvenā krāja – 244,74m3, izsoles uzvarētājs
AS STORA ENSO LATVIJA, [..], kas par kustamo
mantu nosolīja augstāko cenu EUR 18200,00;
8. Pirkuma līgumu par cirsmas “Brenguļu skola”, Brenguļu
pagasts (11.nogabals) slēgt ar AS STORA ENSO
LATVIJA, [..], pēc pirkuma summas pilnas nomaksas;
9. Cirsma “Brenguļu skola”, Brenguļu pagasts (48.nogabals) aptuvenā krāja – 43,21m3, izsoles uzvarētājs
AS STORA ENSO LATVIJA, [..], kas par kustamo
mantu nosolīja augstāko cenu EUR 2500,00;
10. Pirkuma līgumu par cirsmas “Brenguļu skola”,
Brenguļu pagasts (48. nogabals) slēgt ar AS STORA
ENSO LATVIJA, [..], pēc pirkuma summas pilnas
nomaksas.
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Pārstrādājamo atkritumu vākšanas akcija “Pavasara EKO pietura”
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Aprīlī un maijā notiks pašvaldību atkritumu apsaimniekotāja SIA “ZAAO”
(ZAAO) organizēta akcija “Pavasara EKO pietura”, kuras laikā pašvaldību
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pārstrādei
pārstrādei
pārstrādei
pārstrādei
pārstrādei
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derīgiem
pārstrādei
derīgiem
derīgiem
derīgiem
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derīgiem
materiāliem.
materiāliem.
materiāliem.
materiāliem.
materiāliem.
materiāliem.
EKO pieturas apkalpos divu atkritumu savācējmašīnu ekipāžas:
aprīlis
EKO pieturas apkalpos divu atkritumu savācējmašīnu ekipāžas:
maijs
• vienā mašīnā varēs nodot stikla pudeles un burkas,
• bet otrā – makulatūru, kartona iepakojumu, saplacinātas plastmasas
maijs
pudeles ar apzīmējumiem PET, HDPE, PP (izņemot pārtikas eļļas un kečupa
maijs
pudeles), plastmasas kannas, kastes, spaiņus ar apzīmējumu HDPE, PP,
tāpat polietilēna plēves ar apzīmējumu LDPE (izņemot skābbarības ruļļu
plēves), kā arī metāla priekšmetus un iepakojumu.
Vairāk info
Akcijā var piedalīties privātmāju un daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, kā arī
www.zaao.lv
uzņēmumi un iestādes.
neierobežotā daudzumā MAKSAS
EKO laukumu darba laiki un akcijas nolikums pieejami www.zaao.lv
vēl tuvāk savai dzīvesvietai
sadaļā Šķiroto atkritumus savākšana, kā arī informāciju var iegūt zvanot uz tālr.
makulatūru, kartona
polietilēna plēves
iepakojumu,
(izņemot skābbarības ruļļu
64281250.
plēves)
- LDPE,
plastmasas pudeles
Pārstrādājamos atkritumus bez maksas ikdienā iespējams nodot EKO laukumos,
(izņemot pārtikas eļļas
metālu un metāla iepakojumu
un kečupa) (kopā vieglais iepakojums)
EKO punktos vai izmantot individuāli dalīti vāktu atkritumu apsaimniekošanas
PET, HDPE,PP,
UN ATSEVIŠĶĀ TARĀ
pakalpojumu privātmājām, kas pieejams pilsētteritorijās un blīvi apdzīvotos
plastmasas kannas,
stikla iepakojumu
kastes, spaiņus (stikla pudeles un burkas).
pagastu centros.
HDPE, PP,
Akcija ir spēkā tikai pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma ZAAO
IZMANTO IESPĒJU SAMAZINĀT RĒĶINU
darbības reģionā.

25.
2.
9.
16.

PIETURA

Nodod
pārstrādājamus

atkritumus BEZ

Informāciju sagatavoja: SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste
Zane Leimane

par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
un taupīt dabas resursus!
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IZGLĪTĪBA

Mācamies dabā, mācamies
Brenguļu sākumskolā

Iespēja pēc attālinātajām mācībām organizēt mācības
ārtelpās bija kā svaiga gaisa malks, un Brenguļu sākumskolā
to labprāt izmantoja. Skolotāji saplānoja mācību dienu,
informēja par to vecākus.
Pirmā stunda – dabas zinības. Kopā ar klases audzinātāju
norisinājās birzītē pie mūsu sākumskolas. Katram bērnam tika
dots uzdevums ar aukliņu izmērīt viena bērza apkārtmēru.
Pēc tam bērni salīdzināja aukliņu garumus un noteica
visresnāko bērzu. Visi kopā aplūkoja uzvarētāju koku un
priecājās, ka tajā ir arī putnu būris, kurā drīz vien skanēs
līksmas dziesmas.
Pēc tam ar krītiņiem skolēni zīmēja mūsu skolas apkārtnes
ainavu. Pētnieciskajiem darbiem sekoja mūzikas stunda,

kurā skolotāja kopā ar bērniem veica ritma vingrinājumus,
skandējas tautasdziesmas par pavasari un gāja rotaļās.
Dienas noslēgumā, vispārējās fiziskās sagatavotības pulciņa nodarbībā bērni trenera vadībā veica iesildošos, līdzsvara
vingrinājumus, piedalījās jautrās stafetēs un sporta spēlēs.
Pēc kopīgajām āra aktivitātēm, bērni atzinīgi novērtēja
iespēju satikt draugus un iegūt pārliecību, ka arī skolotāji ir
tepat, ne tikai otrpus datora ekrānam.
Šobrīd bērni ir atgriezušies skolā un turpina mācības
ierastajā vidē. Pedagogi atzīst, ka skolas apkārtnē ir skaista
un sakopta vide, tādēļ mācības ārtelpās iekļausim mācību
procesā arī turpmāk.
Informāciju sagatavoja:
Brenguļu sākumskolas direktore Sandra Kaufmane

Kauguru pamatskolā
zīmējam un gleznojam attālināti

Zīmēt, gleznot, pētīt un noskaidrot bez skolotāja klātbūtnes – tā ir šī gada realitāte
skolā. Bērniem attālināti ir jātiek galā ar visu, pretī saņemot
tikai komentāru vai ieteikumu.
Skolēniem padomi tiek sniegti
gan ar paskaidrojošām vēstulēm un platformas “YouTube”
video, gan izmantojot tīmekļvietnes www.uzdevumi.lv piedāvāto materiālu. Tāpat skolēniem tiek nosūtītas elektroniskās saite uz muzeju tīmekļvietnēm. Tas nozīmē, ka bērniem pašiem daudz jāskatās un
jālasa, pirms ir gatavi ķerties pie zīmējuma veidošanas. Tas
nav viegli un bieži daudz kas tiek nesaprasts, pārprasts un
neieraudzīts. Katram iesūtītajam darbam ir rakstīts vērtējums
ar pamatojumu. Vienmēr skolēniem ir iespēja saņemto
vērtējumu uzlabot.
Ieskatam daži no šāda veida tematiem un uzdevumiem,
ko saņēma skolēni:
• Ar krāsainiem darbarīkiem, līniju un laukumu veidā attēlo
kādu no rudenīgām sajūtām (skumjas, nogurums, brīnuma
gaidas, miers u.c). Neaizmirsti darbā iekomponēt sajūtu
nosaukumu;
• Nofotografē kādu savu tuvinieku vai sevi. Ar zīmuli skicē
šī cilvēka portretu. Centies attēlot vai noskaidrot līdzību.
Iesūti gan fotogrāfiju, gan zīmējumu;
• Atceries, kas ir pretskats, profils. Nosūti man divas
atbilstošas fotogrāfijas vienam dzīvniekam, putnam vai
citai radībai;
• Sameklē sirreālisma definīciju un atsūti man + apraksti
vienu aplūkoto darbu, norādot to, kas ir tā autors, ko viņš
attēlojis un ko gribējis pateikt ar šo darbu.
Šogad 150 gadu jubileju atzīmējām Jūlijam Maderniekam.
Valsts Mākslas muzejs piedāvāja dažādu informāciju arī
skolēniem, kas tika iekļauta uzdevumos:
• Noskaidro un apraksti, kas ir J. Madernieks, kādēļ mūsu
mākslai šis vārds ir svarīgs. Vai Tev iepatikās kāds no
viņa darbiem un kāpēc? Pievieno attēlu!
• Ieej Latvijas Nacionālā mākslas muzeja mājaslapā un
atrodi Madernieka studiju! Izpēti Madernieka burtus un
pēc video noskatīšanās veidot savus iniciāļus!
• Jaunāko klašu skolēniem tika uzdots atrisināt 10 mīklas,
kuras atminēt palīdzēja mākslinieka darbu fragmenti.

Pavasari gaidot, mūsu pamatskolā, tāpat kā visā valstī,
tika rosināts studas vadīt ārtelpās – dabā. Lūk, daži vizuālās
mākslas skolotāja sagatavotajiem pavasara uzdevumiem:
1. “Agrais pavasaris nāk ar savām krāsu noskaņām, kas vēl
nav košas. Cik dažādas krāsas un nokrāsas vari atrast sev
tuvējā apkārtnē, parkā, mežā? Esi taču pamanījis, ka egļu
zaļais atšķiras no priedes zili zaļā... Veido sarakstu un
iesūti man! (Piemērs: lazdu skaru brūnais, kūstošā sniega
pelēcīgais utt.) Dari to kopā ar ģimeni!”
2. “Kā zināms, pūpoliņus raisa ne tikai pūpolkoks, bet arī
visi kārklu krūmi. Sameklē VISMAZ 3 dažādus pūpolu
veidus, kas atšķiras zara krāsu, lieluma un formas ziņā.
Nofotografē tos, vienu no tiem rūpīgi uzzīmē un visu
kopā iesūti man!”
Ne tikai pavasarī ar uzdevumiem aicināja skolēnus būt
radošiem dabā. Rudenī, veicot “Land Art” uzdevumus –
no dabas materiāliem izveidot objektu pie mājas un iesūtīt
fotogrāfijas. Labākie darbi ir publicēti sociālā tīkla vietnē
“Facebook” grupā “Land Art”. Tie ir saņēmuši dažādu valstu
pārstāvju atzinību “Like” veidā.
Arī ziemai bija savs uzdevums – zīmējumi sniegā. To
varēja darīt gan ar grābekli, kapli un sausiem zariem, gan
savām pēdiņām.
Sociālo tīklu vietnēs ir atrodami daudzi video, kas
māca, kā ātri un viegli tikt pie brīnišķīgām gleznām. Tādus
aplūkojot škiet, ka skolotājs vairs nav vajadzīgs. Bet vai
visi bērni patstāvīgi spēj apgūt, piemēram, perspektīvas
pamatlikumus? Nekas nevar aizstāt tos mirkļus, kad ar mazu
padomu, vieglu iedrošinājumu un atbalstu bērns ir radījis
brīnumjauku darbu! Un, ja tas vēl nokļūst mazajā klases
galerijā, tad lepnums un gandarījums ir gan skolēnam, gan
skolotājam!
Ar nepacietību gaidām laiku, kad
atkal skolotāji varēs būt klasē kopā
ar bērniem un kopīgi meklēt ceļu uz
jauniem atklājumiem un atradumiem
mākslā!
Informāciju sagatavoja:
J.Endzelīna Kauguru pamatskolas vizuālās mākslas
skolotāja Ilva Sēne
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Pirmsskolēni apgūst
digitālo pratību
Trikātas pamatskolā pirmsskolas grupām ir iespēja
izmantot skolas infrastruktūru un resursus – sporta halli,
mājturības kabinetu, interaktīvo tāfeli un datorklasi. Mūsdienu bērniem viedierīces nav nekas svešs, līdz ar to
paplašinās iespējas izmantot tās arī mācību procesā. 5-6
gadīgie “Pūcēnu” grupas audzēkņiem nodarbības datorklasē
sākās 2021. gada janvārī.
Pirmsskolas skolotāja piedalās austrietes Petras Hauser
vadītajos kursos Erasmus+ projekta “Skolotāju sadarbība/
inovatīvo metožu apguve – digitālie rīki, spēles un intensīva
zināšanu nodošana/komandas veidošana” ietvaros. Kursu
laikā tiek izzinātas dažādas internetvietnes, kuras var
izmantot mācību procesā, tiek uzdoti arī mājasdarbi. Lai
pielietotu ikdienā iegūtās zināšanas un prasmes, ir radusies
ideja piedāvāt saviem audzēkņiem izpildīt skolotājas
izveidotos uzdevumus.
Nodarbību sākumā bērni iepazinās ar datorkabineta
drošības noteikumiem. Audzēkņi pārrunās uzzināja, kā
izmanto datoru, kāpēc un kā tas noder ikdienā. Pēc tam
kopīgi sākām apgūt prasmi, saskaņot acu un roku kustības,
veicot uzdevumus datorā.
Skolēni, pildot uzdevumus, attīsta roku kustību koordināciju.
Audzēkņi ir pildījuši skolotājas sagatavotos uzdevumus
valodas, matemātikas un dabas mācību jomās. Uzdevumi un
testi veidoti izmantojot internetvietnes www.socrative.com
un www.quizlet.com. Nodarbību laikā bērni veic dažādus
valodu attīstošus un izglītojošus uzdevumus arī mājaslapās
www.bernistaba.lsm.lv; www.maciunmacies.lv. Piedāvātās
interneta vietnes ir droša vide, kurā bērni rotaļājoties mācās
burtus, ciparus, zīmēšanu un attīsta talantus.
Apmeklējot un darbojoties datorklasē, bērni šo procesu
nosauca par “datoriku”. Šobrīd katru piektdienu dodamies
uz datorklasi, lai apgūtu jaunas un nostiprinātu iepriekšējās
zināšanas. Bērniem ļoti patīk nodarbības datorklasē un viņi
ar nepacietību gaida piektdienu.
Informāciju sagatavoja: Trikātas pamatskolas
pirmsskolas grupas skolotāja Arta Ziemane

PROJEKTS
Projekta ietvaros ir iegādāts
jauns sporta inventārs

Beverīnas novada pašvaldība projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/051
“Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas
novadā” ietvaros ir iegādājusies jaunu sporta inventāru –
āra basketbola grozu, nūjošanas nūjas, inventārs veiklības
treniņiem, bērniem ragu bumbas un vingrošanas bumbas,
kā arī spēļu komplekts ārtelpām kurā ietilpst (badmintons,
teniss, volejbols) un rakešu spēle SLING-N-SHOOT.
Inventārs iegādāts, lai novada iedzīvotājiem būtu iespēja
nodarboties ar dažādam fiziskām aktivitātēm un veicinātu
savu fizisko veselību.

Informāciju sagatavoja:
Projekta koordinatore Madara Krauze

Kur vārdi neizdodas, runā mūzika (H.K.Andersens)

Mūzika ir pasaule, tā ir mīlestība, tā ir valoda, kuru mēs
visi saprotam.
Mūzikas mācības priekšmeta apguves mērķis ir aktīva
muzicēšana, gūstot emocionālu baudījumu. Mūzikas stundās visi sasniedzamie rezultāti balstās uz darbības vārdiem:
saklausa, atdarina, apraksta, skaidro un pamato. Ar savu balsi
skolēni atdarina dažādas skaņu īpašības – augstu un zemu,
īsu un garu, skaļu un klusu.
Šo dažādo prasmju apguvi Kauguru pamatskolas skolēni demonstrē darbībā, piemēram, ritmizē, dzied, spēlē,
improvizē, sacer un saklausa.
Mūzikas mācīšanā ir svarīgi ievērot dažādu veidu
muzikālo darbību 1.-3. klasē skolēnu vēlams vairāk rosināt
dziedāt un iesaistīt muzikālās rotaļās, papildus izpildīt
muzikālas ritmiskas kustības, kā arī atvēlēt laiku mūzikas

klausīšanai. 4.-6. klasē skolēni vairāk ir jāiesaista dziedāšanā
un spēlēšanā, lai daudzveidīgi apgūtu mūzikas valodas
elementus, 7.-9. klasē skolēni jau ir aktīvi mūzikas valodas
un kultūras pētnieki, taču šim procesam jānotiek interaktīvā
darbībā: dziedot un ritmizējot.
Attālinātajā mācību procesā tiek uzdots dziedāt dziesmu,
lai skolēniem būtu vieglāk apgūt mūziku, nosūtu instrumentālos pavadījumus. Skolēni veic dažādus ritma vingrinājumus, nošu vingrinājumus, klausās un analizē skaņdarbus,
iegūst informāciju par komponistiem. Atgriezenisko saiti
attālinātajās stundās skolotājs saņem ar balss un video zvanu
starpniecību. Bieži vien šajā dziedāšanas procesā iesaistās
visa ģimene.
Tāpēc aicinām ikvienu skolēnu klausīties mūziku un
dziedāt. Lai mums izdodas!

Informāciju sagatavoja:
J.Endzelīna Kauguru pamatskolas mūzikas skolotājs
Sandris Dubovs
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NOVADNIEKI

Novadniekam Artūram
Salakam – 130

Artūrs Salaks ar savu “Salacīti”.
(fotogrāfijas avots: www.garamantas.lv)
20. aprīlī ir dzimis Artūrs Salaks – komponists, mūzikas
pedagogs un metodiķis, diriģents, koklētājs, kokļu meistars,
tautasdziesmu vācējs un krājējs. Šogad viņam aprit 130 gadi.
Dzimis mežsarga Reiņa un šuvējas Annas Salaku ģimenē.
Māte rītos dziedāja korāļus, viņas mācekles – tautasdziesmas
un rotaļu melodijas. Tie zēna pirmie iespaidi mūzikā. Mazais
Artūrs skolas gaitas sāk Mārkalnes pagastskolā, turpina
Alūksnes draudzes skolā, 1913. gadā beidz Valmieras Skolotāju semināru.
Skolotāja gaitas viņš uzsāk Valmieras draudzes skolā,
neilgu laiku turpina Rīgā, pēc tam darbs latviešu bēgļu skolā
Tartu, Igaunijā, un Jaroslavļā, Krievijā, tad atkal Valmierā.
1928. gadā Latvijas konservatorijā absolvējis profesora
Jāzepa Vītola kompozīcijas klasi, paralēli mācībām strādājot
Rīgas 4. ģimnāzijā (1920-1934).
1927. gadā Artūrs Salaks nodibina un sešus gadus vada
kori Fortissimo, bet īpašu popularitāti trīsdesmito gadu beigās
viņš iegūst ar kori “Dziesmotā senatne”, tam arī veltīta lielākā
daļa komponista tautasdziesmu apdaru, kas sabalsotas,
izmantojot īpatni latviskos balsu principus (teicēji, vilcēji,
locītāji, sīkaliņas; kori apzīmēdams ar vārdu – pulks).
Iepazinis Jurjānu Andreja savāktos tautas mūzikas
materiālus, Artūrs Salaks apņēmīgi nolemj turpināt viņa
darbu. Piecu vasaru ceļojumos pierakstīta 2161 folkloras
vienība: 1611 melodijas, 529 dziesmu teksti, 21 rotaļa un
deja, no šīs bagātības pats izveidojis vairāk nekā 200 apdaru.
Viņa meita Ausma Dzintare atceras:
Latvieši dzīvoja pēc dabas kalendāra un svinēja savus
svētkus saskaņā ar dabas norisēm. Arī mūsu ģimenē, cik atceros no savas bērnības, svētki tika svinēti pēc senā latviešu
gada rita. Ziemssvētki bija īstajos Saulgriežos, Jāņi arī, tāpat
Lieldienas un Apjumības.
Ziemssvētkos, arī citreiz, māte gatavoja sklandraušus,
kas ir no rupjiem miežu vai kviešu miltiem garoziņa, vidū
burkānu pildījums, kas pārliets ar medu. Tēvs skandināja:
“Nāc, māsiņa, ciemoties, Ziemassvētku vakarā: Būs pupiņas,
būs zirnīši, būs cūciņas šņukurītis”, – un tiešām, tas cūciņas
šņukurītis, tā pusgalviņa, vienmēr bija uz galda. Māte arvien
raudzēja no cukurbietēm kvasu, ko cienāt.
Lieldienās pie mājas bija šūpoles, tēvs mūs izšūpoja.
Mēs, visi bērni, krāsojām olas. No bērnības tikām mācīti
latviskajos rakstos – gan Māras raksts, gan auseklītis, gan
saulīte olu galiņos tika ieskrāpēti ar tēva nazīti.
Vecāki radināja pie darba no mazām dienām – palīdzēt
lauksaimniecības darbos un mājas darbos.
Gājām tīrumā un kūlīšus sējām. Pēdējo kūlīti atstāja
tīruma vidū pieliektu, lai nākamais gads būtu ražīgs.
Ar brāli Vilni (piez. komponists Vilnis Salaks) gājām
uz kūtsaugšu, kur pie sienas „jumi likām” – divzaru koku,
“dujvārpiņu”, vai ko citu, kas izpaudās pārī. Tēvs mums
daudz mācīja tādus latviešu tikumus.
Turpinājums 5.lpp

Ārstam Kārlim Lībietim – 175

9. maijā aprit 175 gadi, kopš
dzimis ārsts, tautiskās atmodas
darbinieks Kārlis Lībietis.
Dzimis 1846. gada 9. maijā (pēc
vecā stila 27. aprīlī) Trikātas pagasta
Kalna Lībiešos podnieka Pētera
Lībieša (1811-1885) un viņa sievas
Annas (1812-1862, dz. Kaģe) septiņu
bērnu ģimenē.
Annas Kaģes (baznīcas grāmatās dzimtai minēts uzvārds
Kaggis) dzimta ir saistīta ar ģenerāļa Jāņa Baloža un komponista Jāņa Ķepīša dzimtām. Annas vecākā brāļa Dāvida
meita Anna salaulājās ar ģenerāļa Jāņa Baloža tēvabrāli
Dāvidu Balodi. Savukārt viens no jaunākajiem brāļiem –
Reinis Kaģis ir ģenerāļa Jāņa Baloža vectēvs. Annas
jaunākais brālis Fricis Kaģis apprecējās ar komponista Jāņa
Ķepīša vectēva māsu Mariju Ķepīti.
Lībiešu tēvs bija podnieks, viņš gatavoja māla traukus
ļaužu ikdienas vajadzībām. Savus bērnus no mazām dienām
audzināja pie kārtīga darba. Kārlim darba pienākumi sākās
jau agros rītos, kad bija jādodas ganu gaitās.
Lasīt Kārlis iemācījās, vērīgi sekojot vecāko brāļu mācībām. Grāmatu pasaule vilināja un drīz vien saistīja zēna
sirdi un prātu. Tēvs aizveda dēlu uz Valmieras apriņķa skolu.
Sekmes bija teicamas, un ar katru dienu augtin auga vēlme
iegūt labāku izglītību. Ar vecāku atbalstu Kārlis izglītību
turpināja Rīgā, Vidzemes guberņas ģimnāzijā. Skolas brīvlaikos, viņš strādāja tēva sētā brāļu pulkā visus zemnieka
darbus.
1862. gada 6. maijā no plaušu slimības nomirst māte. Nu
rūpes par ģimeni – jaunākajām meitām un Kārļa skološanu
– gulstas uz tēva pleciem.
Ar izcilām sekmēm pabeidzis ģimnāziju, Kārlis 1868.
gadā iestājās Tērbatas universitātes Medicīnas fakultātē.
Tur satikās ar citiem studentiem latviešiem. Vakaros viņi
pulcējās, tā sauktajos, vakarnieku saietos. Starp viņiem bija
arī jaunlatviešu ideologs Kronvaldu Atis. Kārlis Lībietis ar
savu jaunības degsmi allaž bijis pašu rosīgāko vidū: viņš
kļuva par Tērbatas latviešu rakstniecības vakaru (studentu
korporācijas Lettonia) līdzdibinātāju 1970. gadā un jau
pirms Krišjāņa Barona uzsāka vākt folkloru.
Pirmajos studiju gados Kārlim Lībietim mācības ritēja
bez pārtraukumiem, bet tad – vēstule no brāļa. Tēvs sasirdzis.
Bez kavēšanās Kārlis steidzās uz māju. Brāļi tēva mājas jau
atstājuši. Tiem nu pašiem savas mājas un rūpes pār tām.
Kalna Lībiešu smagums gūlās vienīgi uz tēva pleciem. Dēla
aprūpēts, tēvs drīz atveseļojas un mudinājis Kārli atpakaļ
uz Tērbatu.
“Šoziem uz augstskolu vairs neaizbraukšu. Pastrādāšu
mājās, papelnīšu naudu studijām. Kas es būšu par ārstu,
ja pieļaušu tikko atžirgušajam tēvam mani apgādāt. Pa
vakariem un katru brīvo brīdi turpināšu savu darbu par
“Aci”, tās uzbūvi un darbību,” Kalna Lībiešu jaunākais dēls
rakstīja draugam uz Tērbatu.
1873. gadā rūpīgi izstrādāto darbu “Acs” Kārlis Lībietis
publicē jaunlatviešu nodibinātajā rakstu krājumā “Sēta, Daba,
Pasaule” ceturtajā laidienā. Tajā viņš rakstīja: “Acs tāpat
kā spieģelis uzņem visas ārpus viņas esošas lietas bildēs un
pa sevišķiem redzes rīkiem kā pa telegrāfa drātēm samaņai
dara zināmas. Bet otrkārt varam aci salīdzināt ar spieģeli,
kurā visgaišāki atspīd mūsu ķermeņa klāšanās, dvēsele un
gars.” Ņemot vērā, ka tālaika cilvēki tikpat kā nepazina savu
organismu, Kārlis Lībietis uzņēmās grūto skaidrošanas darbu
un vēl grūtāko – visu to vienkārši un pareizi latviski pateikt.
Par to 1991. gada žurnālā “Veselība” Arnis Vīksna raksta:
“Šodien aprakstu “Acs” atzīst par pirmo (pie tam ļoti veiksmīgu) latviešu autora darbu cilvēka anatomijā un fizioloģijā.
Kārlis Lībietis mums ir atstājis apjomā nelielu, bet vēsturiski
nozīmīgu mantojumu”. Kārļa Lībieša apcerējumā “Acs” ir
rodami daudzi jaundarināti vai atvasināti vārdi, kurus lieto
arī mūsdienās, piemēram, radzene, cīpslene, dzīslene, tīklene,
skatiens u.c. Viņš bija pirmais, kurš sāka lietot medicīnisko
terminoloģiju latviešu valodā 1875. gadā Kārlis Lībietis
beidz studijas. Viņa pirmā darba vieta ir Smiltenē. Lai arī šeit
viņš strādāja tikai nepilnus divus gadus, Smiltenes novada
muzeja ekspozīcijā ārstam Lībietim atvēlēta redzama vieta.
1877. gadā viņš pāriet darbā uz Drustiem. Viņa aprūpē ir
Drustu un Gatartas pagasti. Jaunais ārsts drīz iegūst apkārtējo
iedzīvotāju uzticību un cieņu. Pat muižnieka labu izglītību
ieguvusī muzikālā meita viņam plaši atver sava tēva nama
durvis. Sākumā kā simpātiskam viesim, vēlāk kā gaidītam
ģimenes draugam. Viņi saderinājušies. Kāzas nav notikušas.
Kārļa Lībieša brāļa mazmeita Biruta Šteinberga 1996.
gada publikācijā min, ka tuvojoties kāzu dienai, līgavas

tēvs juties nepatīkami pārsteigts – nākamais znots kāzu
viesiem pieskaitījis savus tuviniekus. “Būdams dakteris tu
nevari vairs radoties ar latviešu zemniekiem! Es nesēdēšu
ar tiem pie vien galda,” esot aizrādījis muižnieks. “Manās
kāzās vecākus sēdināšu goda vietā, jo esmu zemnieka dēls,
esmu latvietis!” droša un skaidra bijusi atbilde. Muižnieka
šķiriskie uzskati bija augsts mūris, kas neļāva viņa meitai
būt laimīgai.
Dzimtā glabātās atmiņas nesaskan ar 1900. gada 22.
maija publikāciju par Kārļa Lībieša 25 gadu amata jubileju,
kad sveicēju vidū un pie goda galda sēdēja gan muižniecība,
gan zemnieki: “Tur sēdēja muižas īpašnieki, tur zemnieki,
tur augsti mācīti, tur maz mācīti. Šis it sevišķi savā raibumā
jauktais svētku galds haraktizēja pašu jubilāru, kas tiklab
amata darīšanās, kā sadzīvē pazīst – tikai cilvēkus.”
Kārlis Lībietis darbam ziedoja visu savu brīvo laiku.
Ilgi, pāri pusnaktij, viņš rakstīja ārsta padomus zemnieku
tautai. Izkopt dzimto valodu Kārli Lībieti mudināja un ar
padomiem palīdzēja Kronvalda Atis un Kaudzītes Matīss.
Patiešām, tolaik slimību aprakstīšanai latvieši izmantoja no
vācu valodas aizgūtus vārdus. Kārļa Lībieša grāmatā, kas
būtībā uzskatāma par pirmo latviešu autora veidotu populārmedicīnisku enciklopēdiju ir vēl vairāk jaunvārdu, slimību
un simptomu nosaukumu, kā pirmajā izdevumā “Acs”. Tajā
viegli saprotamā valodā, īsi un konkrēti 11 nodaļās aplūkota
cilvēka ķermeņa uzbūve un darbība, “vājības vispārīgi”,
ārstēšana un pašārstēšanās (pēdējo nenoliedzot, ja vien saprātīga), palīdzība nelaimes gadījumos un spēji saslimstot,
slimību profilakse, raksturīgākās pazīmes, slimnieku kopšana,
uzturs, higiēniskas iemaņas u.tml. Grāmata guva vienprātīgu
pozitīvu vērtējumu presē un vēl daudzus gadus bija vērtīgs
padomnieks latviešu zemniekam. Kārļa Lībieša grāmatu
“Ārsta padomi sevišķi lauciniekiem” ar 188 lappusēm un
piecām ilustrācijām izdevusi Jāņa Ozola apgādniecība Vecpiebalgā 1890. gadā.
Ārsts Kārļa Lībieša attieksme pret saviem pienākumiem
ātri izplatījās piebaldzēnu vidū un viņa darba apjoms dubultojās. Viņa aprūpei pievienoja arī Jaunpiebalgas un Rankas
pagastus. Lai atrastos savu slimnieku centrā, ārsts 1902.
gadā pārcēlās uz Jaunpiebalgu, kur doktorāta ēka Brāļu
Kaudzīšu ielā 10 stāv vēl tagad (ēkā kopš 2016. gada atrodas
Jaunpiebalgas mākslas un mūzikas skola). Tagad pie Kārļa
Lībieša nāca un brauca slimnieki jau no četriem pagastiem.
Daudz bija tādu, kuriem vajadzēja ārsta mājas vizīti. Nereti
ziemā, pa aizputinātiem ceļiem, pa kuriem zirgs spēja virzīties
uz priekšu tikai lēnos soļos, ārsts mēroja lielus attālumus,
bet viņš bija pārpilns ar labestību, un ar vēlēšanos palīdzēt.
Hipokrāta zvērests viņa krūtīs bija atradis siltu mājvietu.
Par ārsta palīdzību savās atmiņās stāstīja arī Emīla Dārziņa
māte: “Kad acis piecgadīgajam Emīlītim sāka palikt arvien
sliktākas, aizvedām uz Vecpiebalgas acu ārstu. Nodzīvojām
tur trīs mēnešus, bet labuma nebija. Pārbraucām mājā un
aizvedām pie ārsta Dr. K. Lībieša. Caur viņa padomiem
Emīla veselība sāka uzlaboties.”
Ārsts bieži publicēja periodikā rakstus, sniedzot padomus
un pamācības plašākam lasītāju lokam, kā rīkoties slimību
gadījumos mājas apstākļos. Mācīja, kā atsevišķos gadījumos
izsargāties no saslimšanas. Rakstīja par pareizu uzturu un
citiem toreiz aktuāliem jautājumiem.
Ne vien par slimajiem rūpējās Kārlis Lībietis, viņš bija
arī savas apkārtnes sabiedriskās dzīves dvēsele. Pēc sava
rakstura būdams sirsnīgs un atklāts, viņš prata iedvesmot
arī citus kultūras un garīgās dzīves notikumiem. Ārsts bija
Jaunpiebalgas dziedāšanas biedrības priekšnieks. 1900. gada
“Baltijas Vēstnesī” lasāms: “Uzticību, cieņu un slavu Dr. K.
Lībietis ir iemantojis, kopjot savu ārsta amatu, bet mīlestību
viņš ir iemantojis, ņemot dalību pie savas apkaimes garīgās
dzīves.”
Pašaizliedzīgi kalpojot slimajiem un rūpējoties par kultūras
dzīvi, 1904. gada 12. maijā (v.st. 29. aprīlī) savā piecdesmit
astotajā mūža gadā stāja pukstēt ārsta Kārļa Lībieša sirds.
1904. gada 10. maijā uz Jaunpiebalgas baznīcu plūda
gājēju un braucēju straumes pa visiem apkārtējiem ceļiem un
takām, lai atvadītos no cilvēka, kurš savu dzīvi bez atlikuma
bija ziedojis savai tautai. Ieradušies bija Trikātas, Smiltenes,
Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas dziedāšanas biedrību kori
un draudžu mācītāji. Tālus ceļus mērojuši radi no Trikātas un
Bilskas pagastiem. Milzīgā pavadītāju pulka vidū bijusi ārsta
jaunības dienu līgava ar sēru plīvurīti ap cepuri. Uz viņas
vainaga lentes uzraksts “Manam neaizmirstamajam Dr. K.
Lībiešam”.
Jaunpiebalgas kapsētā pa labi no kapličas ir saglabājies
piemineklis ārstam Kārlim Lībietim melna akmens krusta veidā.
Informāciju sagatavoja: Novadpētniece Inga Boškina

Beverīnas novada pašvaldības informatīvais izdevums
Turpinājums no 4.lpp

Pēc aiziešanas pensijā Artūrs Salaks, kopā
ar horeogrāfu Mārtiņu Ulmani, Valmierā nodibināja
dziesmu un deju ansambli “Dziesmu pulkā” (1960. gadi)
Foto: Ausmas Dzintares personīgais arhīvs

Mums maziem bija tautastērpi, ko vēl albuma bildītēs
var redzēt. Mātei bija Lielvārdes tērps – viņa jaunību bija
pavadījusi Jēkabpilī.
Svētdienās sanākot “Jaunsalakās”, dievturi apsprieda aktuālas tēmas un daudz dziedāja. Sanāca daudz – ap trīsdesmit
cilvēku. Citsvētdien atkal Arturs Salaks jūdza zirgu droškā
un brauca uz Cempu “Vecbāģiem”, kur dzīvoja Rozenbergu
ģimene; te bija arī Laursoni.
Pat vācu laikā vēl notika dievturu sanāksmes mūsmājās,
tāpat kaimiņu Cempu pagastā pie Laursoniem, kurus vēlāk
aizveda uz Sibīriju. Tad notika arī manas māsas Ilgas
krustības. Šķūnī bija viesi, un te, istabā, risinājās tā krustīšana.
Tēvs kā draudzes vadītājs pats arī to uzņēmās, krustīja mazo
Ilgu, teikdams: “Citas tautas savus bērnus ūdenī peldināja, /
Mūsu latvju meitenīte ieceļama saulītē”. Tolaik viņš strādāja
Kauguru skolā, bet par to, ka bija dievturis, viņu atlaida no
darba. Viņam bija princips: “Ej, tautieti, taisnu ceļu, runā
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taisnu valodiņu”, pietrūka sadzīves diplomātijas, un viņa
teiktais ne vienmēr patika pastāvošai varai.
Vēlāk dievturu draudzi vadīja Ilgas krusttēvs, Laursonu
dēls Vidvuds Maile, kuru kaugurieši noteikti atceras, laikam
pagastā ilgus gadus strādāja kā agronoms. Padomju gados
nedrīkstēja pulcēties, draudze beidza pastāvēt, bet neskatoties
uz to, Salaks savās mājās līdz savai aiziešanai (1984. gada
31. oktobrī) dzīvoja latvisku principu vadīts, un, kur vien
varēja, sludināja latviskumu, skandēja tautasdziesmas un
spēlēja kokli. Viena kokle šeit vēl glabājas, Salacīte, bija
arī citi tautas instrumenti. Tie tagad citās rokās, Brīvdabas
muzejā Rīgā, un dūdas, piemēram, tika dāvātas Valdim
Muktupāvelam. Valmieras Mūzikas skolā pēc kara strādādams, Salaks mācīja kokles un stabules spēli uz saviem
instrumentiem.
Informāciju apkopoja: Novadpētnieks un Kauguru
pagasta folkloras kopas “Stutes” vadītājs Uldis Punkstiņš

Vilis Voldemārs Pīlmanis –
Brenguļu pagasta vecākais iedzīvotājs

Nesagaidot savu 102. dzimšanas dienu, šā gada 10. februārī
mūžībā devās viens no Brenguļu
pagasta vecākajiem iedzīvotājiem
Vilis Voldemārs Pīlmanis.
Vilis Pīlmanis ir dzimis 1919.
gadā, 7. aprīlī Jaunvāles pagasta
Daudziešos, Mārča Pīlmaņa un
Annas Siltums ģimenē. Mācījies
Jaunvāles pagasta skolā. “Daugavas
vanagi” dalībnieks.
Vilim dzīves gājums ir bijis notikumiem bagāts, pārdzīvotas vairākas varas un neskaitāmas valūtas maiņas.
Bērnību pavadījis laukos, ganos gājis un palīdzējis tēvam
lauku darbos. Pirms Vilis uzsāka ģimenes dzīvi, bija jāiztur
vairāki pārbaudījumi. Diemžēl, pāragri mira tēvs Mārcis,
tādēļ jau agrā bērnībā, 16 gadu vecumā, Vilim bija vajadzēja
uzņemties rūpes par saimniecību. 1944. gada 7. augustā Vilis
tika iesaukts vācu armijā. Ar kuģi no Rīgas ostas visi tika
nosūtīti uz militārajām apmācībām Vācijā, pilsētā Sofinvaldi.
Viņš dienēja 15. divīzijas 2. kājnieku artilēristu bataljonā.
Vairāki no Vācijā dienējošiem latviešiem, pamanījās aizceļot uz Amerikas Savienotajām Valstīm, arī Viļa mammas
māsa, Kristīne ar dzīves biedru, kara laikā devās bēgļu gaitās
uz ASV.
Vilis 1945. gada janvāra vidū tika nosūtīts uz frontes
līniju Latvijā, piedalījās kaujās pie Anneniekiem un Lestenes,
kur ir krituši daudzi latviešu karavīri. Karam beidzoties,
Vilis nonāca Krievijas armijas gūstā un 1945. gada Līgo
dienas vakarā visi kara gūstekņi tika sadzīti vagonos un
ar vilcieniem aizvesti no Jelgavas dzelzsceļa stacijas uz
Vorkutu Krievijā. Divu nedēļu ceļā, pārpildītā vagonā un
antihigēniskos apstākļos. Visbeidzot nonāca vairāk kā 3000
km no mājām. Jāstrādā bija smagi, piedalījās viesnīcas
būvniecībā un citos darbos. Vilis nezaudējot dzīvesprieku un
dzimtenes mīlestību. Pēc gada un diviem mēnešiem viņam
izdevās atgriezties Latvijā.
Kara laikā uz Viļa zemes “Celmiņos” tika ierīkots lidlauks, kara aviācijas vajadzībām. Nomesto bumbu bedres
ir saglabājušās un tās var redzēt arī tuvākajos Brenguļu
pagasta mežos un birzēs. Lai lidlauku izveidotu, tika nopostītas vairākas saimniecības, bet mājas “Celmiņi” palika
neskartas.
Vilis aprecējās 38 gadu vecumā 1956. gadā ar Veltu Līcīti
no Ainažiem, izveidoja ģimeni, kurā piedzima meita Sandra
un dēls Vilnis. Lielāko dzīves mūžu nodzīvoja sava tēva mājās
“Celmiņos”. Tēvam Mārcim Pīlmanim par brīvības cīņām
tika piešķirta zeme, uz kuras viņš 1926. gadā uzbūvēja māju
un guļbaļķu melno pirtiņu, kuru bija iecienījuši apmeklēt
arī tuvākie kaimiņi.
Saimniecība tika iekopta un bija pilnībā pašpietiekama,
kurā nodarbojās ar lopkopību un augkopību. Līdz pat 20.
gadsimta 90. gadu vidum 14.9 hektāri lielās zemes platības
apstrādāja ar zirgiem. Tēvs Mārcis bija veikalnieks, viņa
tirgošanās mākslu pārmantoja arī Vilis, kurš regulāri
Valmieras tirgū pārdeva saimniecībā izaudzētos dārzeņus.
Ilgus gadus nostrādāja par noliktavas pārzini un klētnieku, kā
arī 8 gadus Valmieras gaļas kombinātā. Tika audzētas aitas,
kuras priecēja radus svinīgajos pasākumos. Aitu cirpšana ar
šķērēm nebija viegls process, toties dzīves biedres Veltas
adītās siltās zeķes bija skaista dāvana tuviniekiem Ziemassvētkos.

Vilis bija ļoti sabiedrisks, aktīvs brengulietis, kuram
patika uzņemt viesus, apveltīts ar tīkamu humora izjūtu un
skanīgu balsi. Rūpējoties svētkos par viesu labsajūtu, galdā
tika celts pašmāju brūvēts alus, kā arī mājas kūpinājumi un
gardais Jāņu siers.
Viņš bija organizācijas “Daugavas vanagi” aktīvs dalībnieks, kā arī dziedāja vietējā pagasta korī. Un tomēr, nekad
nav vadījis mehanizēto tehniku, Viļa mīļākais braucamais
bija velosipēds ar nosaukumu “URAL”, bez ātrumiem. Ar to
bieži mēroja līdz pat 60 km tālus braucienus. Ar velosipēdu
viņš devās uz Baužu purvu lasīt dzērvenes, lācenes un citas
meža veltes. Vilim patika būt kustībā, ikdienas pastaigas
veda gar Gaujas un Abula kalnainajiem krastiem. Mežā pie
dabas viņš jutās vislabāk, izstaigājot sev zināmās sēņu un
melleņu vietas.

“Vilis bija ļoti izpalīdzīgs, zinošs, draudzīgs, kurš nekad
neatteica palīdzīgu roku vai padomu lauksaimniecības darbos.
Ar Papus ģimeni esam bijuši kopā gan priekos, gan bēdās.
Siena un kartupeļu talkās, palīdzējām viens otra ģimenēm.
Bieži devāmies piknikos pie dabas, līdzi ņemot groziņus ar
pīrāgiem un mednieku desiņām. Iecienītākā atpūtas vieta
Abulmalas Saulīšu krācītēs. Izklaides brīžos apmeklējām
saviesīgus pasākumus, koncertus, teātrus un tuvāko ciemu
balles, lai kārtīgi izdejotos. Vilis ar Veltu ievadīja mani jaunā
dzīves ceļā, kā sākt dzīvi veidot un kopā gājām pa dzīvi
ar sapratni. Ziemassvētkos braucām uz Trikātas baznīcu,
sakārtot domas un rast sirdsmieru.” Skaidrīte Dzenīte ar
ģimeni (“Jauncīruļi”)
“Esmu politiski represētā un mums – iedzīvotājiem, kuri
ir cietuši, tiek organizēti pasākumi, kuros piedalās cilvēki ar
līdzīgiem dzīves likteņiem. Tā es vienā pasākumā iepazinos
ar Vilīti, sadraudzējāmies un dzīvojām kopā. Viņu var pielīdzināt Latvijas ozoliem, jo rokasspiediens un patīkamais
raksturs viņu izcēla kā kārtīgu vīrieti. Brīvajā laikā, kopā visi
trīs ar suneni “Beibi” izbraukājām Cempu pagastu, Trikātu,
kur bija Viļa bērnības takas. Daudz atmiņu stāsti ikdienas
gaitās, tāpat palīdzot viens otram, gatavojām dažādas maltītes,
lai lutinātu sevi, drūmajos rudens vakaros. Stiprā savienībā
ir laime dzīvot mūža nogalē un Vilītis bija pelnījis nodzīvot
pilnvērtīgu dzīvi, jo tik saprotošu, pieklājīgu un sirsnīgu
cilvēku ir grūti sastapt.” Velta Kalvāne (valmieriete, Vilim
nozīmīgs atbalsts mūža nogalē)
“Es lepojos ar savu vectēvu, ar kuru kopā pavadītas
skaistas bērnības dienas. Opis un Ome bija saskanīgs pāris.
Opis bija kārtīgs pirtnieks, viņš regulāri kurināja pirti gan
lai nopērtos, gan lai nokūpinātu kādu cūkas stilbu. Ome
vienmēr rūpējās, lai galdi būtu skaisti noformēti un bagātīgi
klāti. Man kā tradīcija izveidojās katrus Ziemassvētkus
svinēt “Celmiņos”, jo miers no ikdienas straujā dzīves ritma,
atrodoties ticīgu cilvēku sabiedrībā, vairo iekšējo resursu
turpmākajiem dzīves posmiem. Pozitīvākās atmiņas par
laiku, kad devāmies ar Opi uz mežu sēņot, kā arī uz Abulu
zvejot zivis. Neskatoties uz Viļa cienījamo vecumu, viņš
vienmēr bija sakopies un zolīds.” Mazdēls Aivars Geidāns

Ģimenes foto: dzīves biedre Velta, Sandra un Vilnis
Vilis 1938. gadā tika iesvētīts un no tā brīža regulāri svētdienās apmeklēja dievkalpojumus Valmieras Sv. Sīmaņa
luterāņu baznīcā. Iespējams, ticība Dievam un visam labajam
deva iespēju nodzīvot tik garu un svētīgu mūžu. Apkārtējie
cilvēki novērtēja viņa pārliecību par savu ieguldīto darbu
ikdienas gaitās, kā arī Latvijas neatkarības atgūšanas gados.
Viņš bija īsts savas zemes patriots, kurš spēja iedvesmot un
aizraut citus savās emociju pārpildītajās sarunās. Ar savu
pārliecību piesaistīja jauniešus un uzrunāja viņus pulcēties
un aktīvi iesaistīties atmodas laika notikumos, lai reiz Latvija
atkal atgūtu neatkarību. Paldies Vilim Voldemāram Pīlmanim
par savu ieguldīto artavu, lai mēs dzīvotu brīvā Latvijā!
“Cilvēka dzīves vērtību nenosaka tiesības ko viņš manto,
bet dzīves vērtību nosaka pienākumi, ko viņš uzņēmās.
Un Vilis bija tāds cilvēks, kurš vienmēr uzņēmās tādus
pienākumus, kurus viņš varēja izpildīt. Par šo viņam pienākas šī apbrīna un gods. Paldies viņam par to, ka viņš
rādija piemēru, kā var patiešām nodzīvot godīgi dzīvi. Kopā
braucām uz leģionāru piemiņas pasākumiem, līdz 2005.
gadā attieksme Latvijā pret 16. martu strauji mainījās. Vilis
aktīvi iestājās par Latvijas neatkarības atgūšanu un mūsu
paaudzei būtu jānoliec galva šī kunga priekšā.” Eduards
Lauris (brengulietis)

Vilis Pīlmanis tuvinieku un vietējo iedzīvotāju atmiņās
(fotogrāfija no 100. dzimšanas dienas)
Informāciju apkopoja: Novadnieka mazdēls Aivars Geidāns
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PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS – 2021. gada 5. jūnijā

Informācija vēlētājiem no Valmieras novada vēlēšanu komisijas
1 “Kustība “Par!””

1. Normunds Mihailovs
2. Aija Freimane
3. Kārlis Zemītis
4. Elīna Sokolova-Luca
5. Mārtiņš Janševskis
6. Ieva Freimane-Mihailova
7. Indulis Sloka
8. Sanita Tarakānova
9. Kristīne Legzdiņa
10. Jolanta Kalniņa
11. Klāvs Vasiļevskis

2 “Valmierai un Vidzemei”
1. Jānis Baiks
2. Ričards Gailums
3. Guntars Štrombergs
4. Guntis Gladkins
5. Jānis Olmanis
6. Inesis Boķis
7. Andrejs Gluhovs
8. Evita Ašeradena
9. Mārcis Ābelīte
10. Kaspars Kļaviņš
11. Artis Jansons
12. Reinis Muižnieks
13. Andris Oskars Brutāns
14. Toms Upners
15. Andris Klepers
16. Iluta Urbanoviča
17. Jānis Dainis
18. Guna Ķibere
19. Antra Kupriša
20. Artūrs Skrastiņš
21. Rufina Juraša
22. Jānis Skrastiņš

3 Jaunā VIENOTĪBA
1. Jānis Upenieks
2. Ivo Lakučs
3. Inese Vīksna
4. Viesturs Karlivāns
5. Agita Zariņa
6. Inese Karnāte
7. Inguna Ločmele
8. Līga Dzene
9. Egita Biša
10. Mikus Krišāns
11. Andris Kabraks
12. Aiga Siliņa
13. Karlīne Cercina
14. Teiksma Taube
15. Evija Lipe
16. Linda Mīļā
17. Ventis Beķeris
18. Aivars Lamba
19. Dace Vorslava
20. Ilgvars Skračs

Kandidātu saraksti
21. Sandris Vergins
22. Inese Ozola-Bondare

4 Latvijas Zaļā partija

1. Ringolds Arnītis
2. Jānis Leitis
3. Andris Ķibermanis
4. Zaiga Ivana
5. Romāns Vaščenko
6. Jānis Ločmelis
7. Ivars Slotiņš
8. Ints Kļaviņš
9. Baiba Treija
10. Jānis Bērziņš
11. Mārtiņš Toms
12. Valdis Leska
13. Ivita Goldberga-Miljone
14. Jānis Lucāns
15. Silva Priedīte
16. Jānis Grīnpauks
17. Andris Lancmanis
18. Lāsma Gredzena
19. Denis Rusaks
20. Svetlana Reitere
21. Kristaps Āboliņš
22. Olafs Lakučs

5 “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
1. Valerijs Morozovs
2. Dmitrijs Lācis
3. Kārlis Greiškalns
4. Jūlija Hmeļevska
5. Andrejs Beļuns
6. Anžela Kozmeijere
7. Andrejs Vasiļjevs
8. Alla Semeņuka
9. Leonīds Korotko
10. Natālija Iļjina
11. Valērijs Sereda
12. Gita Matvējeva
13. Pēteris Daņiļenko
14. Vladimirs Kandibovs
15. Ruslans Burunovs
16. Juris Kalašņikovs

6

“Latvijas Krievu savienība”

1. Aleksandrs Klapins

7 Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

1. Jānis Grasbergs
2. Uldis Jansons
3. Dace Jurka
4. Mareks Bērziņš
5. Arita Aldiņa
6. Daiga Siliņa
7. Jānis Rozītis

8. Kristaps Staņa
9. Ineta Amoliņa
10. Lauris Starikovs
11. Toms Treimanis
12. Jurģis Grāvītis
13. Uģis Adata
14. Kristers Taims
15. Krista Milberga
16. Jānis Brambats
17. Nauris Jurgenbergs
18. Agris Ludriksons
19. Rūdolfs Grīnblats
20. Jānis Kaucis
21. Inguna Zukure
22. Modris Kokins

8 Jaunā konservatīvā partija
1. Jānis Cielēns
2. Guntis Braslis
3. Roberts Zeile
4. Lāsma Žagota
5. Daiga Vanaga
6. Ieva Zeile
7. Māris Kadiķis
8. Edgars Bārens
9. Ronalds Reuts
10. Edgars Dūrens
11. Arnis Odiņš
12. Dzintars Francis
13. Sintija Zaula
14. Jānis Siliņš
15. Lauris Miķelsons
16. Lauris Grāvelis

9 “LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA”

1. Harijs Rokpelnis
2. Vugars Ecmanis
3. Edvīns Straume
4. Inguss Pavasars
5. Viktors Strāders
6. Juris Jakovins
7. Sandris Apsīts
8. Cilda Purgale
9. Imants Strads
10. Jānis Zvirbulis
11. Marika Grūsle
12. Rolands Rākins
13. Aiga Stiere
14. Andis Apsītis
15. Igors Korņējevs
16. Jānis Krasovskis
17. Armands Miķelsons
18. Gatis Cukmacis
19. Lauris Jančevskis
20. Gunārs Laizāns
21. Jānis Stahovskis
22. Edgars Grandāns

5. jūnijs – Valmieras novada pašvaldības vēlēšanas
Sestdien, 2021. gada 5. jūnijā, Latvijā norisināsies pašvaldību
vēlēšanas, kas Latvijā notiek reizi četros gados jūnija pirmajā
sestdienā. Tās būs īpašas Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku,
Kocēnu, Naukšēnu, Mazsalacas, Rūjienas, Strenču novadu pašvaldību iedzīvotājiem, jo atbilstoši administratīvi teritoriālajai
reformai, būs jāizdara savas izvēle un jāievēl 19 Valmieras novada
pašvaldības domes deputāti. Līdz šim 8 pašvaldību domēs bija
ievēlēti 94 deputāti.
Valmieras novada pašvaldības vēlēšanām ir iesniegti 9 saraksti ar 154 deputātu kandidātiem.
Uz vēlēšanām līdzi jāņem pilsoņa pase vai personas apliecība (eID) ar spēkā esošu termiņu.
Ierodoties uz vēlēšanām jāievēro epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 izplatības
ierobežošanai:
1. Jāievēro distance – vismaz 2 metri;
2. Jādezinficē rokas;
3. Jāierodas ar sejas aizsargmasku;
4. Ieteicams līdzi ņemt zilas tintes lodīšu pildspalvu.
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Valmieras novada vēlēšanu iecirkņi:
Iecirkņa Nr. Adrese
BRENGUĻU PAGASTA PĀRVALDE
“Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pag., Beverīnas nov.

Nr.925

BEVERĪNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS CENTRĀLĀS ADMINISTRĀCIJAS TELPAS
“Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov.

Nr.905

TRIKĀTAS KULTŪRAS NAMS
Nākotnes iela 2, Trikāta, Trikātas pag., Beverīnas nov.

Nr.921

BURTNIEKU PAGASTA KULTŪRAS CENTRS
Jaunatnes iela 15, Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku nov.

Nr.895

ĒVELES PAGASTA KULTŪRAS CENTRS
“Ēveles klubs”, Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku nov.

Nr.930

MATĪŠU PAGASTA PĀRVALDE
Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku nov.

Nr.933

RENCĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS
Valmieras iela 12, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov.

Nr.937

VALMIERAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS
Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov.

Nr.938

VECATES PAGASTA KULTŪRAS CENTRS
“Kultūras centrs”, Vecate, Vecates pag., Burtnieku nov.

Nr.919

BĒRZAINES PAGASTA PĀRVALDE
“Pīlādži”, Bērzaine, Bērzaines pag., Kocēnu nov.

Nr.922

DIKĻU KULTŪRAS UN TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS
“Straumes”, Dikļi, Dikļu pag., Kocēnu nov.

Nr.926

KOCĒNU KULTŪRAS NAMS
Alejas iela 3, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov.

Nr.927

KOCĒNU SPORTA SKOLAS RUBENES SPORTA NAMS
Nākotnes iela 2, Rubene, Kocēnu pag., Kocēnu nov.

Nr.936

VAIDAVAS KULTŪRAS UN AMATNIECĪBAS CENTRS
Skolas iela 1A, Vaidava, Vaidavas pag., Kocēnu nov.

Nr.940

ZILĀKALNA KULTŪRAS NAMS
Kultūras iela 1, Zilaiskalns, Zilākalna pag., Kocēnu nov.

Nr.917

MAZSALACAS NOVADA KULTŪRAS CENTRS
Rūjienas iela 1, Mazsalaca, Mazsalacas nov.

Nr.932

RAMATAS PAGASTA KULTŪRAS CENTRS
“Jaunķīši”, Ramata, Ramatas pag., Mazsalacas nov.

Nr.934

SĒĻU PAGASTA PĀRVALDE
“Sēļu Muiža”, Sēļi, Sēļu pag., Mazsalacas nov.

Nr.935

SKAŅKALNES PAGASTA BIBLIOTĒKA
Bērzu iela 2, Skaņkalne, Skaņkalnes pag., Mazsalacas nov.

Nr.928

ĶOŅU PAGASTA PĀRVALDE
“Zirgu pasta stacija”, Ķoņu pag., Naukšēnu nov.

Nr.931

NAUKŠĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS
“Putniņi”, Naukšēni, Naukšēnu pag., Naukšēnu nov.

Nr.923

IPIĶU PAGASTA PĀRVALDE
“Papardes”, Ipiķi, Ipiķu pag., Rūjienas nov.

Nr.924

JERU PAGASTA PĀRVALDE
“Jeru Skola”, Endzele, Jeru pag., Rūjienas nov.

Nr.929

LODES PAGASTA PĀRVALDE
“Lieplejas”, Lode, Lodes pag., Rūjienas nov.

Nr.918

RŪJIENAS KULTŪRAS NAMS
Upes iela 9, Rūjiena, Rūjienas nov.

Nr.939

VILPULKAS PAGASTA PĀRVALDE
“Pagastmāja”, Vilpulka, Vilpulkas pag., Rūjienas nov.

Nr.897

JĒRCĒNU TAUTAS NAMS
“Jērcēnmuiža”, Jērcēni, Jērcēnu pag., Strenču nov.

Nr.902

PLĀŅU TAUTAS NAMS
“Muiža”, Plāņi, Plāņu pag., Strenču nov.

Nr.886

SEDAS KULTŪRAS NAMS
Parka iela 21, Seda, Strenču nov.

Nr.889

STRENČU KULTŪRAS CENTRS
Baznīcas iela 2, Strenči, Strenču nov.

Nr.911

SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”
Semināra iela 2A, Valmiera

Nr.915

VALMIERAS 2. VIDUSSKOLA
Raiņa iela 11, Valmiera

Nr.914

VALMIERAS 5. VIDUSSKOLA
Raiņa iela 3, Valmiera

Nr.910

VALMIERAS KULTŪRAS CENTRS
Rīgas iela 10, Valmiera

Nr.912

VALMIERAS PĀRGAUJAS VALSTS ĢIMNĀZIJA
Zvaigžņu iela 4, Valmiera

Nr.916

VALMIERAS PĀRGAUJAS SĀKUMSKOLA
Meža iela 12A, Valmiera

Nr.913

VALMIERAS SKOLU DIENESTA VIESNĪCA
Ausekļa iela 25B, Valmiera
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SPORTS
Velo kino festivāls KINO
PEDĀLIS 1.-2. maijā
Valmierā, Latvijā un pasaulē
Velo kino festivāls KINO PEDĀLIS jau sesto gadu
aicina saslēgt vienā ritmā velo braukšanu un kino skatīšanos.
Citkārt ierastās burziņa aktivitātes pielāgotas šī brīža situācijai un valstī noteiktajiem drošības noteikumiem. Būs gan
kino skatīšanas, gan īpaši izstrādāti maršruti: ĢIMEŅU
PEDĀLIS – 8 km, PUSPEDĀLIS – 30 km un DIŽPEDĀLIS
– 55 km, kuri ar interaktīvas spēles palīdzību izvedīs pa
filmu cienīgiem līkločiem Valmieras apkārtnē. Bet, lai
neskumtu tie, kuri 2.maijā netiks uz Valmieru, doties spēlē
ar velosipēdu, vienlaikus atbildot uz jautājumiem un izpildot
uzdevumus, varēs arī ar CILPOŠANAS SPĒLES palīdzību
paša izvēlētā maršrutā Latvijā un visā plašajā pasaulē. Dalība
bez maksas.
KINO NAKTS 1. MAIJĀ | TAVĀS MĀJĀS
Sestdienas vakarpusē visi būs laipni aicināti uz kinoteātri
savās mājās. Skatītājiem sagatavota piecgades filmu izlase ar
iemīļotām, emocionālām un iedvesmojošām filmām, kurās
neiztrūkstoša loma atvēlēta velosipēdam. Lai rastos sajūta,
ka filmas skatāmies visi kopā, tās tiks translētas noteiktā
laikā un vietā – www.kinopedalis.lv.
18.00 ATKLĀŠANAS TIEŠRAIDE
19.00 “RĪGAS KUNGI”: Adriana Roze, 2015, Latvija 26 min.
19.30 “LEDUS CEĻŠ”: Ben Page, 2018, Lielbritānija, 24 min.
20.00 “RADŽEŠA SAPNIS”: Joey Schusle, 2019, Nepāla,
19 min.
20.30 “ZILONIS UN VELOSIPĒDS”: Olesya Shcukina, 2014,
Francija, 9 min. /animācijas filma
20.45 “PLĀNS C-14 2 ”: Nico Munoz, 2018, Argentīna, 48 min.
Aicinām laikus papildiniet popkorna krājumus, lai varētu
kraukšķināt, skatīties un baudīt uz nebēdu.
VELO BRAUCIENS 2. MAIJĀ | BRAUC PA ĪPAŠI
IZSTRĀDĀTU MARŠRUTU VALMIERĀ UN TĀS
APKĀRTNĒ
Svētdien no trīs dažādām vietām Valmierā (atkarībā
no izvēlētā maršruta), sev izdevīgā laikā varēs doties kādā
no īpaši KINO PEDĀLIM izstrādātajiem maršrutiem –
ĢIMEŅU PEDĀLIS – 8 km ar startu/ finišu Valmiermuižas
pils parkā, PUSPEDĀLIS – 30 km ar startu/ finišu pie
Valmieras dzelzceļa stacijas un DIŽPEDĀLIS – 55 km ar
startu/finišu Vecpuišu parkā. Braucienu jautrāku padarīs
KINO PEDĀĻA spēle, kura rādīs braukšanas virzienu un
piespēlēs jautājumus par un ap kino.
Drošība pirmajā vietā! Lai izvairītos no pulcēšanās,
katra maršruta sākuma punktā varēs ierasties jebkurā laikā,
un spēle būs pieejama visu dienu. Viss, kas būs vajadzīgs,
lai piedalītos VELO BRAUCIENĀ – mobilais telefons,
velosipēds, LQUIZ lietotne, interneta pieslēgums, pieejas
kods, kurš tiks izziņots festivāla mājas lapā un Facebook.
Dalībniekiem ļoti svarīgi ievērot visus valstī noteiktos
drošības pasākumus – maskas, divi metri un braukšana
atļauto mājsaimniecību ietvaros. Atrodoties uz ceļa un
kustībā, svarīgi sekot līdzi ceļu satiksmes noteikumiem.
CILPO KOPĀ AR KINO PEDĀLI RĪGĀ, LIEPĀJĀ
vai pat VAŠINGTONĀ
Lai neskumtu visi tie, kuri dažādu iemeslu dēļ 2. maijā
nevarēs nokļūt Valmierā, kļūt par KINO PEDĀĻA dalībnieku
varēs arī fiziski neatrodoties šeit uz vietas. PUSPEDĀĻA
spēle būs pieejama spēlēšanai visā Latvijā un pat plašajā
pasaulē. Apdomājiet sev tīkamāko maršruts 20 km rādiusā,
balstoties no vietas, kurā atrodaties, pieslēdzieties spēlei
lietotnē LOQUIZ, un lai sākas jautrība. Brīdī, kad sāksiet
kustību, lietotne piespēlēs jautājumus vai uzdevumus, kas
saistīti ar Kino Pedāli.
Visi dalībnieki, kuri 2. maijā piereģistrēs komandu
lietotnē LOQUIZ piedalīsies lielajā loterijā. Izloze 2. maija
vakarā tiešraidē Facebook un www.kinopedalis.lv.
Kur meklēt info?
Tiešraides, loterija, pieejas kodi spēlēm un visa ar
festivālu, spēli, LOQUIZ lietotni, maršrutiem saistītā
informācija www.kinopedalis.lv un Facebook Kino Pedālis.
Pierezervējiet datumus, baudiet pavasari, kustību un esiet
veseli un lustīgi.
Pateicoties Valmieras pilsētas pašvaldībai, dalība spēlē
un filmu skatīšanās bez maksas un ar subtitriem latviešu
valodā.
Informāciju sagatavoja: Liena Kreišmane
Tālrunis: 25544338; e-pasts: kinopedalis@gmail.com
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Pateicamies pasaulē lielākā
cilvēku foto projekta dalībniekiem!

Četras dienas, 21 vieta topošajā Valmieras novadā un 377
fotoportreti. Pateicamies ikvienam pasaulē lielākā cilvēku
foto projekta “Inside out” dalībniekam par drosmi un sirds
siltumu! Katrs cilvēks ir īpašs un skaists, katrs paveic ko
tādu, kas pasauli dara labāku. Katrs fotoportrets ir arī stāsts
un apliecinājums par nozīmīgumu, ka arī šķietami mazie
darbi un vēlme darīt labu patiesībā rada lielas pārmaiņas.
Foto projekta “Inside out” mērķis ir iedvesmot darīt
pasauli labāku. No Ekvadoras līdz Nepālai, no Sanfrancisko
līdz Palestīnai un pat Arktikai – dažādās vietās projektā
iesaistītie cilvēki dalās ar savu fotoportretu un stāstu, kļūstot
par publiski aplūkojamu mākslas darbu. Valmiera un topošais Valmieras novads sabiedriski nozīmīgajā foto projektā
iesaistās ar iniciatīvu “Notice us!” (“Pamani mūs!”). Tas ir
stāsts par iekļaujošu sabiedrību un saikni citam ar citu, par
to, ka Latvija ir bagāta cilvēku, dabas, kultūras, pieredzes
un vēl daudzu citu iemeslu dēļ. Mēs darām, mēs radām, mēs
iedvesmojam, mēs lepojamies, mēs gribam būt pamanīti,
lai dalītos savā īpašajā stāstā.
Dažāda vecuma, tautības, profesiju cilvēki fotografējās
Ipiķos, Rūjienā, Lodē, Naukšēnos, Rencēnos, Mazsalacā,
Ramatā, Matīšos, Burtniekos, Valmiermuižā, Vaidavā, Dikļos,
Zilākalnā, Kocēnos, Bērzainē, Strenčos, Trikātā, Brenguļos,
Kauguros, Mūrmuižā un Valmierā. Fotogrāfa Uģa Brālēna
fotografētie brīnišķīgie portreti šobrīd ir nosūtīti uz Ņujorku,
kur tie tiks apstrādāti, attīstīti un ar kurjerpastu ceļos atpakaļ
uz Valmieru.
Valmierā lielformāta fotoportreti aprīļa izskaņā tiks
izvietoti vietā, kas nekad nav pieredzējusi fotoizstādi, kas
pildījusi saimniecisku uzdevumu, kas slejas 45 metru
augstumā virs pilsētas un ko iedzīvotāji, visticamāk, nekad

nav iztēlojušies kā kultūrtelpu. Tas ir Valmieras bijušās
katlumājas skurstenis Rīgas ielā 25. Pēc projekta noslēguma
plānots bijušajā katlumājā veidot mākslas telpu. Tā būs
vieta modernajai un laikmetīgajai mākslai, pašrealizācijai
un mijiedarbībai ar pasaules mēroga mākslu. Šādā veidā tas
ir arī simbolisks vēstījums un sākums katlumājas pārbūvei –
vieta, kas radīja siltumu māju apsildīšanai, turpmāk sildīs
sirdis, pārtopot par kultūrvietu.
Paldies ikvienam, kurš piedalījās, iesaistījās, piekrita būt
pamanīts! Pateicamies kultūras nozares pārstāvjiem, kuri
arī personīgi uzrunāja un iedrošināja cilvēkus iesaistīties!
Jāpiemin, ka projekta “Inside out” īstenošana ir viena no
nozīmīgākajām norisēm, Valmierai un topošajam Valmieras
novadam esot ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu
2027. gadā. Projekts sasaucas ar Eiropas kultūras galvaspilsētas mērķiem aizsargāt un veicināt kultūras daudzveidību
Eiropā un uzsvērt to kopīgās iezīmes, vairot iedzīvotāju
piederības apziņu kopējai kultūras telpai, kā arī veicināt
kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa attīstībā.
Katra projekta “Inside out” iniciatīva pasaulē ir dokumentēta un apskatāma interaktīvā kartē www.insideoutproject.
net/en/map. Piedaloties projektā, esam pievienojušies tiem
vairāk nekā 400 000 cilvēkiem 138 valstīs, kuri, publiski
daloties ar savu fotoportretu, vērš uzmanību neiecietībai,
rasismam, atbalsta demokrātiskas vērtības, veicina klimata
pārmaiņas, runā par integrāciju.
Informāciju sagatavoja:
Zane Bulmeistare, Valmieras pilsētas pašvaldības
Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītājas vietniece; mob. tālr.:26443410

Atver kafejnīcu savas mājas pagalmā!

Vai proti uzburt vasaras idilli, dilli ceļot goda vietā? Vai
varbūt buberts burbuļu vieglumā ir tavs meistarstiķis? Vai
tavas kūkas ļauj aizsprukt no ikdienas un lūko pēc svētkiem?
Vai biezzupā paukšķ dārza garša un veselība?
Vai vari iztēloties, ka tevis pagatavotais ir kafejnīcu
piedāvājumā? 7. un 8. augustā to būs iespēja piedzīvot!
Tad dažādās vietās topošajā Valmieras novadā kafejnīcas
atvērsies māju pagalmos. Varbūt arī tavā? Iespējams, tieši
šī pieredze Tev ļaus pārvērst savu ēdiena gatavošanas vai
viesu uzņemšanas vaļasprieku par pamata nodarbošanos
nākotnē. Kļūsti par šefpavāru un piedalies Māju kafejnīcu
dienās! Pasākumā piedalīties aicināti arī jau esošie ēdināšanas pakalpojuma sniedzēji (kafejnīcas, restorāni u.c.).
Pieteikšanās līdz 20. maijam, aizpildot pieteikuma anketu
tīmekļvietnē – www.visit.valmiera.lv .
Māju kafejnīcu dienas ir iniciatīva, kad par šefpavāru
aicināts kļūt ikviens interesents (uzņēmējs vai fiziska
persona), apmeklētājiem atverot kafejnīcu savas mājas pagalmā, galdā ceļot pašgatavotu ēdienu, atklājot tā īpašo
stāstu, kā arī piedāvājumu papildinot ar dažādām aktivitātēm,
piemēram, rotaļām, koncertu, prasmju apguvi, saimniecības
apskati, piedāvājot iegādāties pašgatavotus suvenīrus u. tml.
Arī mājas kafejnīcu iekārtojums ir dalībnieku ziņā, izmantojot
jau esošos resursus. Aicinām māju kafejnīcu dalībniekiem
apsvērt iespējas, kā tiks nodrošinātas labierīcības un roku
mazgāšanas iespējas viesiem, kāds būs pagalma iekārtojums,
kur atradīsies piedāvājuma ēdienkarte ar cenām u.tml. Katra
mājas kafejnīca par sagatavoto maltīti varēs noteikt plānoto
pakalpojuma samaksu, kas paredzēta produktu iegādes un
sagatavošanas izdevumu segšanai.

Sveicam seniorus,
kuri aprīļa mēnesī atzīmē
cienījamas dzīves jubilejas!
Ir aiztraukuši gadu spieti,
Ir ziedu, viršu medus vākts,
Un, pārlūkojot gadu kāres,
“Tīrs dzintars!” varam secināt.

Māju kafejnīcu dienu mērķis ir kopienu sadarbības
veicināšana un īpašo novadam raksturīgo stāstu izcelšana
gastronomiskajā tūrismā. Māju kafejnīcu dienas Latvijā
notiks jau trešo gadu, ideju aizgūstot no Igaunijas, kur tas
ir iecienīts, plaši apmeklēts un gaidīts notikums, kas ne tikai
aicina izzināt garšu piedāvājumu, bet iepazīstina ar īpašām
kultūras norisēm, tūrisma piedāvājumu.
Topošajā Valmieras novadā iniciatīvas koordinators ir
Valmieras Tūrisma informācijas centrs (TIC), palīdzot interesentiem gan piedāvājuma popularizēšanā, gan mājas kafejnīcu
organizēšanā, tajā skaitā aicinot piedalīties arī praktiskās
mācībās. Dalībniekiem projekta gaitā tiks nodrošināts īpašs
Pārtikas un veterinārā dienesta un Valsts ieņēmumu dienesta
atbalsts ar dažādiem atvieglojumiem pasākuma laikā, kā arī
vienots mārketings piedāvājumu popularizēšanā. Plašāka
informācija par dalību Māju kafejnīcu dienās Valmieras novadā dalībniekiem, kas būs aizpildījuši pieteikšanās anketu,
tiks sniegta pēc 20. maija, kad Valmieras TIC sazināsies ar
katru individuāli.
Māju kafejnīcu dienu mērķis ir popularizēt reģionālā
tūrisma galamērķus. Iniciatīvu organizē Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūra sadarbībā ar LLTA “Lauku ceļotājs”.
Informāciju sagatavoja:
Valmieras pilsētas
pašvaldības
Zīmolvedības un
sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītājas vietniece
Zane Bulmeistare

Godinot ģenerāļus

Pieminot ģenerāļu
Kārļa Goppera – 145.
un Roberta Dambīša
– 140. gadadienu,
aicinām 2. maijā
iedegt sveces un
nolikt ziedus
Trikātas kapos viņu
atdusas vietās.

* Aicinām ievērot valstī noteiktos ierobežojumus.
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