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AKTUALITĀTES

Par 2021.gada budžetu

11.februāra domes sēdē tika apstiprināts Beverīnas novada pašvaldības 2021. gada budžets. Kārtējā gada ieņēmumi
plānoti 4 569 717 EUR. No kopējiem plānotajiem ieņēmumiem 44% veido nodokļu ieņēmumi, kas ir iedzīvotāju
ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis un dabas
resursu nodoklis. 30% no ieņēmumiem veido valsts budžeta
mērķdotācijas pedagogu algām, autoceļiem un dažādām programmām un projektiem. 580 tūkst. EUR plānots iegūt no
mežu apsaimniekošanas īpašumu atsavināšanas, kas nav
nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai. No citām
pašvaldībām par izglītības pakalpojumu sniegšanu plānots
iegūt 374 tūkst. EUR, bet par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un īpašumu nomu plānoti 202,5 tūkst. EUR.
Beverīnas novada pašvaldības 2021. gada budžets izstrādāts balstoties uz Beverīnas novada aktualizētā integrētās
attīstības programmas investīciju plāna prioritātēm 2019.2024.gadam. Šā gada budžets īpašs ar to, ka vasarā visticamāk tiks realizēta administratīvi teritoriālā reforma un
šie būs pēdējie mūsu pašvaldības plānotie ieņēmumi un izdevumi. Tādēļ ļoti svarīgi ir ieguldīt finanšu līdzekļus infrastruktūras atjaunošanai un inventāra iegādei, lai nākotnē
iedzīvotājiem piedāvātie pakalpojumi nepasliktinātos.
Finanšu līdzekļu atlikums no iepriekšējā gada, ņemot
vērā pandēmijas radītos apstākļus, ir 1 023 366 EUR, kas
kopā ar plānotajiem ieņēmumiem ļauj paredzēt izdevumus
5 513 390 EUR apmērā. Kā katru gadu, arī šogad izglītībai

plānoti 43% no izdevumiem. Plānoti telpu remonti visās
izglītības iestādēs, apkures pārbūve J. Endzelīna Kauguru
pamatskolā, sporta halles jumta remonts un skolas fasādes
atjaunošana Trikātas pamatskolā. Tāpat kā pēdējos gados,
uzmanība tiks veltīta pašvaldības grants autoceļu sakārtošanai. Ņemot vērā interesi par mājokļu būvniecību, tiks izstrādāti tehniskie projekti jaunu ūdenssaimniecības centrālo
komunikāciju izbūvei un esošo komunikāciju atjaunošana.
Plānota jumtu nomaiņa divām dzīvojamām mājām, turpinās
ielu apgaismojuma izbūve Brenguļos, Kauguros, Mūrmuižā
un Trikātā pie pamatskolas.
Pamatojoties uz izmaiņām sociālo jautājumu normatīvajā
bāzē un ārkārtas situācijai valstī, pieaugs sociālās palīdzības
finansējums. Arī šajā gadā tiks saglabāts atbalsts jaunajiem
uzņēmējiem, biedrībām un nodibinājumiem un iedzīvotāju
iniciatīvu projektiem. Visneskaidrākais ir kultūras pasākumu
budžets. Plānoti ir visi ikgadējie lielie novada pasākumi,
taču to realizācija atkarīga no epidemioloģiskās situācijas
valstī.
Pašvaldības parādsaistības uz 01.01.2021.g. ir 770, 5
tūkstoši EUR, no kā 607,7 tūkst. EUR sastāda aizņēmums
centra “Kaimiņi” būvniecībai, 152,8 tūkst. EUR J. Endzelīna
Kauguru pamatskolas renovācijai 2007. gadā un šogad 5.
martā tiks dzēsts aizņēmums Trikātas pamatskolas sporta
halles būvniecībai 9978 EUR.
Turpinājums 2.lpp

Pašvaldībai pasniegts Goda raksts

19.februārī Zemessardzes 22.kaujas nodrošinājuma
bataljona komandieris pulkvežleitnants Dmitrijs Oreškins
pasniedza Beverīnas novada pašvaldībai Latvijas Republikas
Aizsardzības ministra Arta Pabrika Goda rakstu nominācijā
“Pašvaldība – aktīvais Zemessardzes atbalstītājs”.
Pašvaldība ļoti aktīvi sadarbojas gan ar Zemessardzes 2.
Vidzemes brigādi, gan ar Zemessardzes 22.kaujas nodrošinājuma bataljonu, kas ir nozīmīga Nacionālo bruņoto spēku
daļa.
Lai veiksmīga sadarbība arī turpmāk!
Fotogrāfija no pašvaldība 2021.gada februāra fotoarhīva
Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Marija Melngārša

Par godu ģenerālim
Jānim Balodim

Latvijas armijas virspavēlnieks, kara ministrs, Lāčplēša
Kara ordeņa kavalieris, ģenerālis Jānis Balodis izšķirošās
cīņās turpināja sekot saviem ideāliem, neatlaidīgi iestājoties
par Latvijas valsts ideju un neatkarību. Dzimis 1881. gada
20. februārī, un šogad aprit jau 140 gadi.
Par godu ievērojamai jubilejai, 20.februārī, ikviens, sev
ērtā laikā, varēja doties piemiņas slēpojumā pie ģenerāļa
dzimtajām mājām Trikātas pagasta “Vēžniekos”. Kopumā
2 km garo trasi dienas garumā izslēpoja 11 entuziasti, arī
bijušais Trikātas ciema izpildkomitejas priekšsēdētājs Vilnis
Ulnicāns, kura vadībā pirms 30 gadiem pie “Vēžnieku”
mājām atklāja piemiņas akmeni par godu ģenerālim.
Pēc slēpojuma varēja iedegt sveci pie ģenerāļa piemiņas
akmens un sasildīties ar karstu tēju pie ugunskura, ko
aizdedza viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots.
Pie ģenerāļa dzimtajām mājām “Vēžniekos” un Trikātas
kultūras nama logos bija aplūkojamas izstādes par novadnieka dzīves gājumu.
Lai pieminētu ģenerāli Jāni Balodi, bija ieradušies –
Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku jūras kara
flotes virsnieks, viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots, Zemessardzes komandieris pulkvedis Dainis Turlais, pulkvedis
Juris Dalbiņš, Zemessardzes 22.kaujas nodrošinājuma
bataljona komandieris pulkvežleitnants Dmitrijs Oreškins,
Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis
Fūrmanis un novadnieks Sandris Brālēns. Ģenerāļa piemiņai
tie nolika ziedus un aizdedza svecītes pie Lāčplēša Kara
ordeņa kavalieru piemiņas stēlām Trikātas kapos, pie ķēniņa
Tālivalža pieminekļa Trikātas centrā un pie piemiņas akmens
viņa dzimtajās mājās “Vēžniekos”.
Informācija no avotiem sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša
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DOMES LĒMUMI
2021.gada 28.janvāra domes sēdē nolēma:
• Apstiprināt Beverīnas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1/2021. “Grozījumi 2017.gada 30.novembra
saistošajos noteikumos Nr.9/2017 “Par sociālo palīdzību
Beverīnas novadā””. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai atzinuma sniegšanai.
• Noteikt Beverīnas novadā maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni 327.00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229.00 euro pārējām
personām mājsaimniecībā. Maznodrošinātas mājsaimniecības statusu nosaka atbilstoši LR normatīvos aktos noteiktajai kārtībai un nosacījumiem. Ar šī lēmuma stāšanos
spēkā, spēku zaudē 2010.gada 29.decembra Beverīnas
novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13 “Par
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu
Beverīnas novadā”.
• Piemērot Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Jāņa Fūrmaņa mēnešalgas noteikšanai koeficientu
2.0. Piemērot Beverīnas novada pašvaldības izpilddirektorei
Cildai Purgalei mēnešalgas noteikšanai koeficientu 1.55.
Piemērot deputātu atlīdzības vienas stundas apmēra noteikšanai koeficientu 1.2. Lēmums stājas spēkā ar 2021.
gada 2.janvāri.
• Atļaut SIA “Kunturi” izbraukuma tirdzniecību 2021.gadā
ar automašīnu MERSEDES BENZ Atego 815, valsts
reģistrācijas Nr. RO 1063 vai PO 8731, trešdienās:
1.1. Mūrmuižā plkst.8:30;
1.2. Brenguļu pagasta Cempos plkst.10:20;
1.3. Brenguļos plkst.11:00;
1.4. Trikātā plkst.12:30.
Apstiprināt produkcijas sortimentu – gaļas izstrādājumi,
gaļas produkti, maltā gaļa, kūpināta gaļa un citi lauksaimniecības produkti.
Noteikt tirdzniecības nodevu EUR 7.11 par vienu tirdzniecības dienu novadā pēc Beverīnas novada pašvaldības
23.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.19 “Par pašvaldības nodevām Beverīnas novada pašvaldībā”, nodevu
samaksājot pēc piestādītā rēķina.
• Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Trikātas pagastā
“Kļaviņu mājas zeme”, kadastra Nr.9484 003 0165, kas
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9484
003 0165, platība 1.4596 ha, pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt izsoles noteikumus. Izsoles sākuma
cenu noteikt EUR 5000.00 (pieci tūkstoši eiro un 00
centi) un izsoles soli EUR 200.00 (divi simti euro un 00
centi). Noteikt, ka zemes gabala turpmākā izmantošana
– individuālo dzīvojamo māju būvniecība.
• Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Trikātas pagastā
“Robežnieki”, kadastra Nr.9484 0060216, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9484 006 0216,
platība 3.24 ha, pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli.
Apstiprināt izsoles noteikumus. Izsoles sākuma cenu noteikt EUR 5000.00 (pieci tūkstoši eiro un 00 centi) un
izsoles soli EUR 200.00 (divi simti euro un 00 centi).
Noteikt, ka zemes gabala turpmākā izmantošana – lauksaimniecība.
• Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Trikātas pagastā
“Ziediņi”, kadastra Nr. 9484 003 0140, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9484 003 0140,
platība 0.4737, pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli,
nosakot sākuma cenu EUR 2000.00 (divi tūkstoši euro
un 00 centi). Apstiprināt izsoles noteikumus.
Turpinājums no 1.lpp
Šā gada budžetā ieņēmumi par pašvaldības sniegtajiem
pakalpojumiem ieplānoti 205 tūkst. EUR, tai pašā laikā
iedzīvotāju parādsaistības sastāda vairāk kā 60 tūkst. EUR,
kā dēļ nav iespējams veikt visus ieplānotos pasākumus, lai
sakārtotu ūdenssaimniecību un apkuri. Nekustamā īpašuma
nodokļa parāds uz 01.01.2021. ir 41,4 tūkst. EUR. Kopā tas
sastāda vairāk kā simts tūkstoši euro. Šis budžets ir pēdējais,
kas tiks ieguldīts mūsu esošā novada pagastu teritorijās,
tādēļ aicinājums visiem, kuri nav nokārtojuši savas saistības
ar pašvaldību, to izdarīt līdz šā gada 30.jūnijam, lai finanšu
līdzekļi tiktu ieguldīti mūsu infrastruktūrā vai mūsu organizētajos pasākumos. Pretējā gadījumā, šie līdzekļi var tikt
ieguldīti kādā citā, lielā novada teritorijā. Atcerēsimies, ka
pakalpojumus esam saņēmuši šeit un izmantojuši mūsu
novada infrastruktūru. Pašvaldība sekos līdzi parādsaistību
atmaksas procesam un nepieciešamības gadījumā būs spiesta
vērsties parādu piedziņas iestādēs.
Lai mums visiem kopā izdodas realizēt visas ieplānotās ieceres!

Informāciju sagatavoja:
Beverīnas novada pašvaldības izpilddirektore Cilda Purgale

• Apstiprināt 2021.gada 5.janvārī notikušās Beverīnas
novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Smiltāji”-6,
kadastra Nr.9646 900 0065, izsoles rezultātus: nekustamo
īpašumu Brenguļu pagastā “Smiltāji”-6 pārdot par EUR
23200.00 EUR (divdesmit trīs tūkstoši divi simti euro
un 00 centi), no kuriem par zemi EUR 1666,76 un par
dzīvokli EUR 21533,24, /Vārds, Uzvārds/, adrese [..].
• Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9662
002 0196, piekrīt Beverīnas novada pašvaldībai un ir
ierakstāma zemesgrāmatā uz Beverīnas novada pašvaldības vārda.
• Sadalīt nekustamā īpašuma “Roņi”, kadastra Nr.9662
007 0428, sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9662 007 0428, 2,308 ha platībā, sešos zemes
gabalos, nosakot katrai daudzdzīvokļu mājai funkcionāli
nepieciešamo zemes gabalu, pēc pievienotās skices.
1. Zemes gabalam Nr.1 (saskaņā ar skici) ar aptuveno platību
0,44ha, noteikt lietošanas mērķi – trīs, četru un piecu stāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve, NĪLM kods 0702 un piešķirt
nosaukumu “Šalkas”.
2. Zemes gabalam Nr.2 (saskaņā ar skici) ar aptuveno platību
0,38 ha, noteikt lietošanas mērķi – trīs, četru un piecu
stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, NĪLM kods 0702 un
piešķirt nosaukumu “Līgotnes”.
3. Zemes gabalam Nr.3 (saskaņā ar skici) ar aptuveno platību
0,35 ha, noteikt lietošanas mērķi – trīs, četru un piecu
stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, NĪLM kods 0702 un
piešķirt nosaukumu “Virši”.
4. Zemes gabalam Nr.4 (saskaņā ar skici) ar aptuveno platību
0,37 ha, noteikt lietošanas mērķi – trīs, četru un piecu
stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, NĪLM kods 0702 un
piešķirt nosaukumu “Vārpas”.
5. Zemes gabalam Nr.5 (saskaņā ar skici) ar aptuveno platību
0,24 ha, noteikt lietošanas mērķi – trīs, četru un piecu
stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, NĪLM kods 0702 un
piešķirt nosaukumu “Skaras”.
6. Zemes gabalam Nr.6 (saskaņā ar skici) ar aptuveno platību
0,528 ha, noteikt lietošanas mērķi – transporta līdzekļu
garāžu apbūve, NĪLM kods 1104 un saglabāt nosaukumu
“Roņi”.
• Atļaut uzsākt lokālplānojuma izstrādi, lai grozītu Beverīnas
novada pašvaldības teritorijas plānojumu, saskaņā ar darba
uzdevumu nekustamajos īpašumos “Bīriņi”, kadastra
Nr.9662 007 0096, “Bīriņi”, kadastra Nr.9662 007 0083 un
“Jaunrūpnieki”, kadastra Nr.9662 007 0380, Mūrmuižā,
Kauguru pagastā, Beverīnas novadā. Par lokālplānojuma
izstrādes vadītāju apstiprināt izpilddirektori Cildu Purgali.
Apstiprināt lokālplānojuma darba uzdevumu un teritoriju.
Noslēgt starp Beverīnas novada pašvaldību un SIA “MNĪP”
līgumu par lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu par
SIA “MNĪP” līdzekļiem.
• Uzsākt Valmieras novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2022.-2038.gadam un Valmieras novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādi. Piedalīties Valmieras
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038.gadam
un Valmieras novada Attīstības programmas 2022.-2028.
gadam vadības darba grupā sadarbībā ar jaunveidojamā
Valmieras novada ietilpstošajām pašvaldībām. Par Beverīnas novada pašvaldības pārstāvjiem Valmieras novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038.gadam un
Valmieras novada Attīstības programmas 2022.-2028.
gadam izstrādes vadības grupā noteikt: Beverīnas novada
pašvaldības domes priekšsēdētāju Jāni Fūrmani un finanšu
nodaļas ekonomisti Sintiju Karlivāni.

Apstiprināt Valmieras novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038.gadam un Valmieras novada Attīstības
programmas 2022.-2028.gadam darba uzdevumu un izpildes termiņus saskaņā ar pielikumu. Piekrist, ka Valmieras
pilsētas pašvaldība lēmumu par Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2022.-2038.gadam un Attīstības programmas
2022.-2028.gadam izstrādes uzsākšanu ievieto Teritorijas
attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
• Noteikt ēdināšanas izdevumu atbalstu: 1.-4.klašu izglītojamiem 1.42 EUR/dienā; 5.-9.klašu izglītojamiem 0.71
EUR/dienā. Sagatavot skolēna pārtikas kartes ar nominālvērtību EUR 7.10.
Laika periodam no 25.01.2021. līdz 07.02.2021 Beverīnas
novada izglītības iestāžu 1.-4.klašu izglītojamiem katram
izsniegt 2 kartes un 5.-9.klašu izglītojamiem – 1 karti
atprečošanai “Top!” veikalu tīklā. Piemērot noteikto
ēdināšanas izdevumu atbalstu, ja valstī pēc 07.02.2021
tiek pagarināta ārkārtas situācija un turpinās attālinātais
mācību process.
• Atbalstīt Trikātas kultūras biedrības PAMATI iniciatīvu un
Valsts Kultūrkapitāla fondā iesniegt projekta pieteikumu
par Trikātas kultūrtelpas iekļaušanu Nacionālajā Nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā.

2021.gada 11.februāra domes
ārkārtas sēdē nolēma:
• Apstiprināt Beverīnas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2/2021 “Par Beverīnas novada pašvaldības
2021.gada budžetu”. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
parakstīšanas.
• Piešķirt finansējumu šādām sporta organizācijām un
individuāliem sportistiem 2021.gadā:
- sporta un tūrisma klubam “Zaļā Pēda” (krosmintons:
transporta izdevumus uz krosmintona sacensībām
Latvijā SKT “Zaļā Pēda” sedz pašvaldība, nepārsniedzot
1 720 euro; Beverīnas novada bērnu un jauniešu atklātā
čempionāta krosmintonā 2021 un Brenguļu OPEN
2021 organizēšanai 300 euro; /Vārds, Uzvārds/ dalībai
Pasaules čempionātā krosmintonā 200 euro) 2 220 euro;
- florbola klubam “Brenguļi” (florbols: dalības maksu
Kocēnu un Cēsu čempionātos FK “Brenguļi” sedz pašvaldība pēc rēķina saņemšanas) 770 euro;
- biedrībai “Vidzemes sporta asociācija” (airēšanas slaloms:
dalības maksu un transporta izdevumu segšanai uz
sacensībām airēšanas slalomā Latvijā, Baltijā, Eiropā
un Pasaulē par /Vārds, Uzvārds/, /Vārds, Uzvārds/)
1000 euro;
- klubam “Valmiera Glass VIA” (futbols: fizisko spēju
attīstībai un rehabilitācijai /Vārds, Uzvārds/) 460 euro;
- biedrībai “Camk Latgale” (motokross: dalības maksu
segšanai par /Vārds, Uzvārds/) 550 euro;
- biedrībai “BVR Motorsports” (minirallijs: dalības maksu
un transporta izdevumu segšanai [..] 1000 euro.
Slēgt vienošanos ar finansējuma saņēmējiem par piešķirtā
finansējuma izlietojumu un finansējuma atskaites iesniegšanas kārtību. Finansējumu paredzēt no budžeta sadaļas
– pārējie kultūras pasākumi.

UZŅĒMĒJIEM

Uzņemšana
LIAA Valmieras biznesa inkubatorā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Valmieras biznesa inkubatora komanda gatavojas 2021. gada
pavasara uzņemšanai.
No 1. līdz 20. martam tiks atvērta pieteikumu pieņemšana
dalībai inkubācijas un pirmsinkubācijas programmās LIAA
Valmieras biznesa inkubatorā. Inkubācijas atbalsta programmai aicināti pieteikties uzņēmumi, kuri nav reģistrēti
ilgāk par trim gadiem, savukārt, pirmsinkubācijas programma
ir piemērota gan fiziskām, gan arī juridiskām personām,
kuras vēlas izvērtēt savas biznesa idejas dzīvotspēju kā arī,
pozitīvā rezultātā, īstenot šo ideju dzīvē.
Pieteikumus abām programmām varēs iesniegt elektroniski, nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz
pasts@liaa.gov.lv (edoc iesniegšanas termiņa laika zīmogs –

līdz plkst. 23:59) vai arī, nosūtot fiziski parakstītus pa pastu
LIAA Valmieras biznesa inkubatoram (Valmierā, Purva
ielā 12a, LV-4201). Plašāk: www.liaa.gov.lv

Informāciju sagatavoja: LIAA Valmieras biznesa inkubatora
Vecākā projektu vadītāja Alise Razminoviča
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SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

Beverīnas novada
Sociālais dienests informē

No 2021.gada 1. janvāra valstī ir palielināts garantētā
minimālā ienākuma līmeņa (GMI) slieksnis, kas līdzšinējo
64.00 EUR vietā ir 109.00 EUR pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā, kā arī 76.00 EUR pārējām mājsaimniecībā
esošajām personām.
Izmaiņas ir arī trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanas kārtībā.
Lai mājsaimniecībai noteiktu trūcīgo statusu, pirmajai
un vienīgajai personai mājsaimniecībā ienākumiem jābūt
ne lielākiem kā 272.00 EUR (līdz šim 128.06 EUR), bet
pārējām personām mājsaimniecībā – 190.00 EUR.
Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra
pašvaldība ir tiesīga noteikt individuāli, bet ne augstāku par
436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā
un 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.
Beverīnas novada pašvaldība 2021.gada 28.janvāra domes
sēdē noteica maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu
slieksni Beverīnas novadā pirmajai vai vienīgajai personai
nepārsniedz 327.00 EUR mēnesī un 229.00 EUR pārējām
personām mājsaimniecībā.
Ņemot vērā, ka valstī izsludinātā ārkārtējā situācija
pagarināta līdz 2021.gada 6.aprīlim, personām, kurām jau
piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības
statuss, tas automātiski tiks pagarināts – bez klienta klātbūtnes un bez iesnieguma. Līdz ar to arī izsniegtā izziņa,
kas apliecina personas statusu, nav jāatjauno un tā ir derīga
vismaz līdz 2021. gada maija beigām.
Beverīnas novadā iedzīvotājiem, kuriem noteikts trūcīgas
vai maznodrošinātas personas statuss, ir iespējas saņemt
Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas un
pamata materiālo palīdzību – tās ir pārtikas pakas, higiēnas,
skolas un bērnu pārtikas un bērnu higiēnas pakas.

2021.gada 28.janvāra domes sēdē tika papildināti saistošie
noteikumi “Par sociālo palīdzību Beverīnas novadā” saistībā
ar ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalstu.
Ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalsts tiek izmaksāts
pārtikas karšu vai pārtikas paku veidā, ja izglītības iestādē
pārtraukta mācību procesa norise klātienē un tiek nodrošinātas
mācības attālināti. Pārtikas kartes var saņemt, ja nesaņemat
citu pašvaldības atbalstu ēdināšanas apmaksā.
Pārtikas karšu vai pārtikas paku vērtību nosaka Beverīnas
novada pašvaldības dome. Tiesības saņemt pārtikas kartes
ir trūcīgu mājsaimniecību bērniem, kuri iegūst izglītību
klātienē profesionālās, vispārējās vidējās vai profesionālās
vidējās izglītības iestādēs.
Aicinām iedzīvotājus, kuri nezina vai viņu ienākumi
atbilst kādam no minētajiem statusiem un sociālā palīdzība
ir nepieciešama, sazināties ar Beverīnas novada pašvaldības
sociālā dienesta darbiniekiem.
Aicinām sazināties zvanot, rakstot e-pastus, vai atstājot
iesniegumus kastītēs, kas izvietotas pagasta centros pie
pašvaldības administratīvām ēkām.
Beverīnas novada Sociālā dienesta kontaktinformācija
Tālruņi: 26118898; 64729243; 25744214
E-pasts: socialaisdienests@beverina.lv
Sociālais dienests lūdz sabiedrību būt vērīgiem, izpalīdzīgiem, ieinteresētiem un līdzdarboties, lai šajos grūtajos,
ierobežotajos apstākļos varam sniegt atbalstu tiem, kuriem
tas šobrīd visvairāk nepieciešams.
Paldies iedzīvotājiem par sniegto informāciju un
iesaistīšanos līdzcilvēku atbalstā.
Lai mums visiem veselība!
Informāciju sagatavoja: Beverīnas novada pašvaldības
Sociālā dienests, sociālā darbiniece Inga Čama

TŪRISMS

Valmieras pusē aicina doties neparastā
ceļojumā “Ar stāstiem kabatā”

Atzīmējot Starptautisko tūristu gidu dienu, Valmieras
Tūrisma informācijas centrs piedāvā ikvienam individuāli
vai savas mājsaimniecības ietvaros doties neparastā ceļojumā
“Ar stāstiem kabatā”. Izvēloties kādu no diviem maršrutiem
– “Mazā kabatiņa” pa Valmieru vai “Lielā kabata” pa
Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novadu – un apmeklējot
noteiktus punktus dabā, ikviens varēs ielūkoties Valmieras
gidu stāstu kabatās un saklausīt, iespējams, vēl nedzirdētus
stāstus, kā arī atbildēt uz gidu uzdotajiem jautājumiem video
fragmentu noslēgumā.
Kur Valmierā atrodas Pasaules miera egle, kādi īpaši
vēstures notikumi saistīti ar Jēra kalnu un kāpēc Gaujas krastos
Valmierā aug papeles? Šos un daudzus citus interesantus
stāstus par ievērojamām personām un notikumiem būs
iespējams uzzināt, dodoties maršrutā kājāmgājējiem “Mazā
kabatiņa” (~14 km). Apļveida maršruts ved pa Valmieras
pilsētu, ietverot 10 pieturpunktus, un to var veikt arī pa
posmiem sev ērtākā laikā. Maršruta GPX failu iespējams
lejupielādēt Valmieras TIC mājaslapā www.visit.valmiera.lv.
Savukārt stāstus par baronu iekoptiem parkiem, seniem
pasta ceļiem, unikālu dabas svētvietu, muižkungu stādītām
alejām un citus interesantus faktus būs iespējams uzzināt,
dodoties maršrutā autobraucējiem “Lielā kabata”
(~190km).
Tas vīs līkločus pa Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu
novadu, ietverot 11 pieturpunktus. Maršruta GPX failu
iespējams lejupielādēt Valmieras TIC mājaslapā www.visit.
valmiera.lv.
Ceļojumā “Ar stāstiem kabatā” būs iespējams doties
no 20. februāra līdz 31.martam. Darba dienās drukātas
maršrutu kartes varēs saņemt Valmieras Kultūras centra kasē,
savukārt elektroniski tās būs iespēja skatīt un lejupielādēt
visit.valmiera.lv. Ceļojuma laikā nepieciešams apmeklēt
noteiktus pieturpunktus un, vadoties pēc GPS koordinātām,
dabā atrast informatīvas norādes ar QR kodiem. Lai noklausītos Valmieras gidu sagatavotos īpašos video stāstus,
nepieciešams noskenēt plāksnītē redzamo QR kodu savā
viedtālrunī ar interneta pieslēgumu.
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KONKURSI

Izsludinām
projektu konkursu
jaunajiem uzņēmējiem!
Beverīnas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu
“Atbalsts uzņēmējdarbībai Beverīnas novadā 2021”. Savas
uzņēmējdarbības idejas konkursam var pieteikt fiziskas
personas, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību vai uzņēmējdarbību, kā arī juridiskas personas, kas reģistrētas ne
vairāk kā 3 gadus pirms pieteikuma iesniegšanas konkursā.
Maksimālais atbalsta apmērs vienai uzņēmējdarbības
idejai ir 2000 EUR, nepieciešams arī paša projekta īstenotāja
līdzfinansējums.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties Beverīnas novada
pašvaldības mājaslapā www.beverinasnovads.lv (Uzņēmējiem
–> Projekti novada uzņēmējiem –> Konkursa dokumenti),
turpat arī visi nepieciešamie pielikumi un formas aizpildīšanai. Konkursa dokumentus var saņemt arī pagastu
pārvaldēs Brenguļos un Trikātā un novada administratīvajā
centrā Mūrmuižā.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 15. maijs.
Lūdzam pretendentus rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikumu un atbalsta nosacījumiem.
Jautājumu gadījumā sazināties ar konkursa sekretāri
Santu Zvirbuli, tālr. 62501070, e-pasts: santa.zvirbule@
beverina.lv.

Projektu konkurss
iedzīvotājiem
“Veidojam vidi ap
mums Beverīnas
novadā 2021”

Beverīnas novada pašvaldība izsludina ikgadējo sabiedrisko projektu konkursu “Veidojam vidi ap mums Beverīnas
novadā”. Šajā konkursā novada iedzīvotāji var pieteikties
finansiālam atbalstam, lai īstenotu dažādas dzīves kvalitātes
uzlabošanas idejas. Konkursa nosacījumi paredz, ka par
piešķirto atbalstu var iegādāties dažādus materiālus, bet darbi
jāveic pašu spēkiem. Projektus var iesniegt gan nevalstiskas
organizācijas, gan nereģistrētas iedzīvotāju grupas.
Maksimālais atbalsta apmērs vienam projektam ir 600
EUR.
Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa
pieejama Beverīnas novada pašvaldības mājaslapā www.
beverinasnovads.lv (sadaļā Pašvaldība –> Projekti –> Sabiedrība ar dvēseli), kā arī pie lietvedēm novada administratīvajā
centrā Mūrmuižā un pagastu pārvaldēs Trikātā un Brenguļos.
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš šogad ir 2021.
gada 30. aprīlis.
Ar jautājumiem var vērsties pie konkursa sekretāres
Santas Zvirbules, tālr. 62501070, e-pasts: santa.zvirbule@
beverina.lv.

BIBLIOTĒKAS

Aktīvākajiem dalībniekiem, kas būs apmeklējuši teju
visus pieturpunktus kādā no izvēlētajiem maršrutiem, kā arī
iesūtījuši savas atbildes uz video stāstos uzdotajiem jautājumiem, pēc nejaušības principa izlozē būs iespēja laimēt
arī pārsteiguma balvas, ko sarūpējis Valmieras Tūrisma
informācijas centrs. Atbildes uz jautājumiem līdz 1. aprīlim
aicinām sūtīt uz e-pastu tic@valmiera.lv.
Lai pārgājieni vai pārbraucieni no punkta uz punktu būtu
interesantāki, aicinām apmeklēt arī citus tuvumā esošos
tūrisma piesaistes objektus, kas minēti kā ieteikumi maršruta
kartēs.
Apmeklējot pieturpunktus, aicinām ievērot drošības
pasākumus, ieturēt distanci un nepulcēties ārpus savas
mājsaimniecības.
Informāciju sagatavoja:
Baiba Misiņa Valmieras Tūrisma informācijas centra
Tūrisma informācijas konsultante
Mob. tālr.: 25770028

Bibliotēkās jaunas
grāmatas

Beverīnas novada bibliotēkas saviem lasītājiem ir
sarūpējušas daudzas interesantas un aizraujošas grāmatas.
Bibliotēkas aicina grāmatas rezervēt attālināti vai Valmieras
bibliotēkas elektroniskajā kopkatalogā: www.valmiera.
biblioteka.lv
Brenguļu pagasta bibliotēka
Kontakti: aiga.blumberga@beverina.lv; tālr. 64233431
Kauguru pagasta bibliotēka
Kontakti: daiga.miglava@beverina.lv, tālr. 64230027
Mūrmuižas bibliotēka – informācijas centrs
Kontakti: biblioteka.murmuiza@beverina.lv, tālr. 64228082
Trikātas pagasta bibliotēka
Kontakti: inga.janite@beverina.lv, tālr. 64729297
Informāciju sagatavoja:
Beverīnas novada bibliotēku vadītājas
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IZGLĪTĪBA

Trikātas pamatskolas
skolēni aktīvi gatavojas
un piedalās mācību
priekšmetu olimpiādēs,
konkursos un sacensībās
“Gribēt ir liela lieta, jo Gribai seko Rīcība un Darbs,
bet Darbu gandrīz vienmēr pavada Sekmes. Šīs trīs lietas –
Darbs, Griba, Sekmes – piepilda visu cilvēka dzīvi. Griba
atver Sekmju durvis, spožas un laimīgas, pa tām ieiet Darbs,
un šī ceļojuma beigās mūsu pūles vainagot iznāk Sekmes.”
/Luijs Pastērs/
2020./2021. mācību gads iesākās ar klātienes stundām un
nedaudz neierastu dienas ritmu. Neskatoties, ka jau oktobrī
atsākās Covid-19 ierobežojumi, un mācības notika attālināti,
skolēni turpina aktīvi piedalīties olimpiādēs, konkursos un
sacensībās.
Trikātas pamatskolas skolēni var lepoties ar uzvarām
literāro darbu konkursos. 2. klases skolnieka Jēkaba Brenča
paša sacerēts dzejolis publicēts bērnu dzejas gadagrāmatā
“Garā pupa”. 9. klases skolniecei Elīzai Evelīnai Pētersonei
vairākas uzvaras: Blaumaņa literārās prēmijas 16. konkursā
ieguva Atzinību par spilgtu iztēli un fantāziju, XXIV
stāstnieku konkursā “Teci, teci, valodiņa 2020” Lielās
stāstnieces tituls, literārā konkursa “Doma izgaismo vārdu”
laureāte. Elīza Evelīna piedalījās Valmieras pilsētas un starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē, iegūstot
3. vietu un ir uzaicināta piedalīties Valsts latviešu valodas
olimpiādē, kas norisināsies 6. martā.
Dalībai Valmieras pilsētas un starpnovadu matemātikas
olimpiādei, kura notiks 26. februārī, gatavojas 5.-8. klašu
skolēni.
Mūsu skolas sportistiem ir panākumi dažādos sporta
veidos. Šajā mācību gadā rudens krosā veiksmīgi startēja
Zane Mežīte, iegūstot 1. vietu un Jēkabs Brencis izcīnot 3.
vietu savā vecuma grupā.
Pirmsskolas sagatavošanas grupas audzēknis Jēkabs
Ozols ir Latvijas čempions BMX riteņbraukšanā B6 grupā.
Beverīnas novada Sporta laureāta titulu par uzvarām
krosmintona sacensībās ieguva 6. klases skolnieks Augusts
Zundāns U12 zēnu un 9. klases skolniece Viktorija Skaldere
U18 meiteņu kategorijā.
Decembrī Trikātas pamatskolas 4. un 5. klases skolēni
piedalījās Adventures’ Zone Latvijas skolu klašu čempionātā badmintonā. Uzvarētāji ir Daniela Pētersone (4. klasē)
un Ralfs Daniels Baškers (5. klasē). Februārī, ievērojot
visus piesardzības pasākumus, ārā svaigā gaisā, veicot 6
uzdevumus, 6. klases skolēni piedalījās ikgadējā konkursā
“Ledus Gladiatori”. Uzdevumi tika apkopoti video un nosūtīti organizatoriem.
Pirmsskolas grupiņu “Zaķēni” un “Lācēni” audzēkņu
darbi tika pieteikti radošo darbu konkursā “Latvija manā
sirdī”, bet “Lācēnu” un “Pūcēnu” grupas audzēkņu darbi –
portāla ziemellatvija.lv bērnu zīmējumu konkursā “Uzzīmē
ziemas prieku!”. Starp konkursa astoņiem labāko darbu
autoriem “Ziemeļlatvijas” vērtējumā iekļuva arī Trikātas
pamatskolas 2. klases skolniece Zane Mežīte un “Lācēnu”
grupas audzēkne Ieva Dubrovska (kopā tika iesūtīti 232
darbi).Valmieras jaunatnes centra VINDA rīkotajā LEGO
konkursā “Manas mīļākās aktivitātes” veicināšanas balvu
7-9 gadu vecuma grupā ieguva 2. klases skolnieks Jēkabs
Brencis.
Rudenī Trikātas pamatskolas 2.klases skolēni piedalījās
divās akcijās – starptautiskajā akcijā Pasaules lielākā mācību
stundā “Pandēmija ir portāls” un Putras dienās.
Prieks par aktīvajiem 8. klases skolniekiem, kuri rudenī
realizēja projektu “Draugu zīme”.
Piedalījāmies arī “Bosch Latvija” organizētajā skolu konkursā “Apgūsti prasmes ar Bosch”, kur žūrijas balsojumā
ieguvām 4. vietu un balvā Gluey līmes zīmuli.
Paldies skolēniem par viņu radošumu un skolēnu vecākiem
par atbalstu un bērnu motivēšanu. Paldies skolotājiem, kuri
skolēnus iedrošināja, uzmundrināja un palīdzēja sagatavoties
olimpiādēm, konkursiem, sacensībām, projektiem: Ivetai
Brencei, Sandrai Sprancei, Agitai Pētersonei, Ritai Puķītei,
Guntaram Purgalim, Santai Paeglei, Imantai Zaļkalnei,
Sarmītei Kanašniecei, Vijai Mežītei un Ingai Boškinai.
Novēlu veselību, izturību, ticību sev un
pārliecību par saviem spēkiem!
Informāciju sagatavoja:
Trikātas pamatskolas direktore Inguna Kondratjeva

Kustību prieks Kauguru pamatskolā

Sveiks! Ja Tev pajautātu, kas ir labas veselības un
spēcīgas imunitātes pamats. Esmu pārliecināta, ka Tu zini
atbildi! Labas veselības pamatā ir kustība, svaigs gaiss, labs
miegs un sirdsmiers! Piekrīti? Un tas viss mums dots par
brīvu, tikai jāpārvar savs kūtrumiņš “Nav laika” atrunu vīriņš
“Slikts laiks”!
Kustība IR Tavas veselības ķīla, Tavs galvenais enerģijas
lādiņš gan muskuļiem, gan prātam. Kustoties Tu uzlabo
savu vielmaiņu, asinsriti, locītavu izturību, bagātini katru
šūnu ar skābekli un stiprini emocionālo veselību. Mēs esam
saņēmuši tik skaistu dāvanu – pasakaini baltu ziemu. Aidā
– ārā! Baudīt dabu, svaigu gaisu un ziemas priekus. Tie
ir vislabākie ārsti! Ņem līdzi ģimeni, laid lejā no kalniņa,
izsmejies no sirds, zīmē sniega eņģeļus, uzcel sniega – vīru,
lai pašam un garāmgājējiem prieks!
Sportā mūsu skolas bērni saņem uzdevumus – obligāti
vismaz stundu pavadīt svaigā gaisā, pildot dažādus
papilduzdevumus, piemēram, vērot dabu, ieklausīties,
pievērst uzmanību elpošanai, darboties radoši, izdomājot
dažādas ziemas stafetes un pašiem radīt savas ragaviņas!
1.klases audzinātāja Aija Dubova strādā radoši un ar
izdomu, mudinot savus bērnus darboties ārā. Mazie skolēni
saņēma interesantu mājas darbu latviešu valodā – uzcelt
sniegavīru un lasīt interesantus tekstus. Jautrs un veselīgs
mājas darbs!
Kad Tu esi izlasījis šīs rindiņas, ņem mēteli, cepuri,
un zābakus, izej ārā, desmit reizes dziļi ieelpo un izelpo
(lai pleci nekustas, bet vēders), pasmaidi un dodies nelielā
pastaigā! Lai Tevi pavada baltas domas, prieks par sevi,
saviem mīļajiem un stipra jo stipra veselība!
Dzīvosim kustībā paši, rādīsim piemēru un
mudināsim to darīt bērnus, jo,
kā zināms – vārdi māca, bet piemēri aizrauj!

Fotogrāfija no 2021.gada janvāra D.Ciganova
ģimenes foto arhīva
Informāciju sagatavoja: J.Endzelīna Kauguru pamatskolas
sporta skolotāja Mārīte Bisniece

Kā Brenguļu sākumskolā meklē spēku

Šis mācību gads gan pedagogiem, gan tehniskajiem
darbiniekiem ir bijis izaicinošs, spēkus un izturību prasošs.
Lai pretotos nejaukajam vīrusam un nezaudētu dzīvesprieku,
savā kolektīvā dalījāmies ar idejām par to, kā brīvajā laikā
atvairīt drūmas domas.
Kādai no kolēģēm tā ir grāmatu lasīšana, citai – senu
un mīļu kinofilmu skatīšanās, vēl kādai dienas notikumu
pierakstīšana. Mūsu iemīļotā pavāre Inguna katru dienu
iesāk ar planku (balsts guļus uz apakšdelmiem), katru reizi
laiku pagarinot par dažām sekundēm. Skolotāja Gunta pēc
kontrastdušas dodas laukā basām kājām pastaigā pa sniegu,
pirmsskolas skolotāja Ieva dodas garās pastaigās ar meitu,
skolotāja Santa nodevusies slēpošanas priekam, logopēde
Iveta uzdrošinājusies pirmo reizi pamēģināt pieveikt braucienu no Baiļu kalna, pavāre Melita joprojām ceļu uz skolu

mēro ar jauno, skaisto velosipēdu, direktore Sandra možu
garu uztur, dodoties uz ziemas peldēm āliņģī.
Secinājām, ka visvienkāršākā un vērtīgākā ikdienas aktivitāte ir pastaiga. Medicīnas māsa Gunita Bajāre ierosināja
izveidot plānu, kurā mēs katru dienu ar soļu skaitītāja
palīdzību fiksētu noieto – pa ceļam uz darbu, brīvdienu
atpūtā, vai tīrot sniegu. Mēneša beigās paveikto saskaitot,
redzēsim, cik daudz esam nogājušas.
Nu jau šī aktivitāte kļuvusi par īstu aizrautību. Vakaros
demonstrējam foto uzņēmumus no pastaigu vietām, palielāmies ar dienā iespēto, uzmundrinām un stiprinām cita citu.
Kaut arī vīruss grib parādīt zobus, mēs nepadosimies.
Informāciju sagatavoja:
Brenguļu sākumskolas direktore Sandra Kaufmane

KULTŪRA

Digitālā akcija “Iepazīsti Beverīnas novadu”
Nereti mums liekas, ka viss ir zināms, jo ir dzirdēts vai
redzēts. Bet atklājas, ka nemaz tik daudz nezinām par vietu,
kurā dzīvojam, atpūšamies, strādājam vai uzturamies. Cik
daudz Tu zini par katru pagastu?
Beverīnas novada Kultūras centrs, laikposmā no 1.
februāra līdz 14.martam, aicina jautājumu un attēlu veidā
iepazīt katru Beverīnas novada pagastu digitālās akcijas
ietvaros “Iepazīsti Beverīnas novadu”.
• no 1. februāra līdz 14. februārim – Brenguļu pagasts;
• no 15. februāra līdz 28. februārim – Kauguru pagasts;
• no 1. marta līdz 14. martam – Trikātas pagasts.
Atrodi atbildes uz jautājumiem un atmini, kas slēpjas
attēlos, norādot objektu vai vietu.
Atbildes par katru pagastu sūti uz e-pastu: konkursi
@beverina.lv, norādot sarindotas atbildes, savu vārdu un
uzvārdu, un kontakttālruni, vai sūti ziņu Beverīnas novada
pašvaldības lapā sociālajā vietnē “Facebook”.
Akcija noslēdzas 2021.gada 14.martā. Visi, kuri būs
iesūtījuši atbildes par vienu vai vairākiem pagastiem piedalās
digitālās akcijas izlozē! Pārsteigumu balvā garšīgas lietas
no šokolādes ražotnes R’Chocolate. Akcijas veiksmīgākos
paziņosim 16.martā.
Jautājumu gadījumā sazinies pa tālr. 25421116 (Beverīnas
novada Kultūras centrs), vai raksti e-pastā: konkursi@beverina.lv.

FOTO: DIDZIS PUNĀNS

Informācija atrodama: pašvaldības mājaslapā – www.
beverinasnovads.lv sadaļā “Kultūra un sports” – “Kultūra”
vai sociālajā vietnē “Facebook’’.
Informāciju sagatavoja:
Kultūras centra vadītāja Agija Roķe
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NOVADNIEKI

Operdziedātājam Kārlim Liedagam - 115

10. janvārī apritēja 115 gadi, kopš dzimis operdziedātājs (bass-baritons) Kārlis Liedags. Kārlis Liedags
agrāk saucās Kārlis Arnolds Lielmanis. 1940. gada 4. februārī
nomainīja uzvārdu uz Liedags.
Dzimis 1906. gada 10. janvārī (pēc vecā stila 1905. gada
28. decembrī) Trikātas pagasta Jaunķerpju mājās. Vecāki –
zemnieki, tēvs Dāvids Lielmanis (1861-1934), māte Anna
no Barīsu mājām (1867-1954, dz. Ķepīte). Kārļa vecāki
laulājušies 1894. gada 9. oktobrī un viņu ģimene svētīta ar
pieciem bērniem, no kuriem Kārlis ir jaunākais. Vecākais
brālis Jānis (1895-1970, vēlākais agronoms, selekcionārs
Jānis Lielmanis), māsas Olga Leontīne (1897-?), Milda
Aleksandra (1899-?), Anna Paulīne (1901-?).
Kārlis beidzis Rīgas pilsētas 2. ģimnāziju. Pēc Latvijas
konservatorijas absolvēšanas angažēts Liepājas operā. 1937.
gada sezonā Kārlim Lielmanim uztic Barona lomu Jāņa
Kalniņa operā “Ugunī”. “Barona Mevenšterna lomā – jaunangažētais baritons Kārlis Lielmanis, uzrādīja labas spējas
gan tēlojumā, gan vokālā žanrā,” rakstīts izdevumā “Kurzemes
Vārds”. 1937. gada nogalē Dž. Verdi operā “Aida” Kārlis
dzied vienu no galvenajām lomām – virspriesteri Ramfisu.
Par šo lomu rakstīts vairākkārt izdevumā “Kurzemes Vārds”:
“Ar prieku var konstatēt jaunā dziedoņa Kārļa Lielmaņa
panākumus virspriestera Ramfisa lomā. Viņa dziedājumi
viscaur izturēti un kuplā kantilēnā priekšā nesti, atstāj
patīkamu iespaidu. Tāpat tērps, grims visai piedienīgs.”
“Impozants dziedājumā un skatuviskā iznesībā Kārlis
Lielmanis – virspriestera lomā.”
1938. gadā operā “Pīķa dāma” Kārlis Lielmanis iestudē
Tomska lomu, savukārt operā “Rigoleto” Kārlim Lielmanim
uzticēta Sparafučīla loma.
Jānis Lielmanis ar Liepājas operas teātra viesizrādēm
uzstājies Venstpilī un Rīgā.
Liepājas operas solistu ansamblis: Vera Krampe, Ida
Blūmenfelde, Alfrēds Poriņš un Kārlis Lielmanis, uzstājās
1939. gada 11. maijā operā “Pīķa dāma”.
1939. gada izdevumā “Rīts” par Jāni Lielmani, kā
Liepājas operas solista uzstāšanos Nacionālajā operā Rīgā,
teikti atzinīgi vārdi: “Par ansambļa fenomenu savā ziņā
jāuzlūko Kārlis Lielmanis, kas parasti dzied basa partijas,
bet šoreiz neizprotamu iemeslu dēļ dziedāja baritona Tomska
un Plutus (pastoralē) partijas un ar diezgan atzīstamiem
panākumiem. Izliekas dīvaini, ka arī šo partiju zemākās
notis Lielmanim kā basam vēl it kā sagādāja rūpes. Toties
itin pārliecinoši izskanēja augstākās ar “sol” noslēgumā
pirmā cēliena balādē. Ja arī tēlojumā Lielmani jūtas drusku
neveikli, tad to atsvērs pilnā mērā viņa impozantais skatuves
augums un piedienīgā maska.”

1939./1940. gada sezonā
Kārlis Lielmanis dzied operā
“Trubadūrs”, operā “Jevgeņijs
Oņegins” dzied Gremina partiju,
vēlāk Zarecki.
Sākot ar 1940. gadu, Kārlis
uzstājas ar vārdu Kārlis Liedags.
1942. gadā operā “Seviļas
bārddzinis” Kārlis Liedags
iestudējis Bazīlio partiju, operā
“Karmena” – Cuniga partiju,
operā “Rigoletto” – Sparafučils.
1943. gadā operā “Klīstošais holandietis” – Dālands, operā
“Bohēma” ir viena no galvenajām lomām, J. Kalniņa operā
“Ugunī” – Barons, 1944. gadā operā “Pīķa dāma” – Tomskis
u.c.
Otrā pasaules kara beigās Kārlis Liedags ar ģimeni dodas
uz Vāciju. Trimdas posma pirmo laiku pavadījis Berlīnē,
pēc tam Bavārijā, kur daudz koncertējis latviešiem, vācu
publikai un amerikāņu armijai. Kārlim Liedagam it sevišķi
padevās tās dziesmas, kurās šķiļas humora dzirkstis, un tās
uzšķilt viņš spējis, piemēram J. Ķepīša “Ziedu laikā”, J.
Kalniņa “Poķa dziesma”, G. Rosini “Tenku ārija”.
1949. gadā Kārlis kopā ar ģimeni un vairākiem latviešiem,
tostarp arī trikātiešiem, izceļo uz Austrāliju, apmetas uz
dzīvi Sidnejā, kur piedalās daudzos koncertos.1950. gada
5. martā uzstājies Austrālijas latviešu labdarības biedrības
koncertā Sidnejā, izpildot latviešu dziesmas un operu ārijas.
1951. gadā no 28. līdz 30. decembrim kopā ar Elvīru Aroni
(soprāns), Ernestu Māršauu (tenors), komponistu Eiženu
Freimani (klavieres), dubultkvartetu “Imanta” un Sidnejas
Skaiviles apvienotajiem latviešu koriem piedalījies Latviešu
kultūras dienās Sidnejā, par ko rakstīts izdevumā Austrālijas
Latvietis.
1963. gada 28. martā, pēc vairāk nekā 13 gadu pavadīšanas Austrālijā, Kārlis Liedags ar sievu Hildegardi un meitu
Ritu dodas uz jaunu dzīves vietu ASV. Ģimene apmetas uz
pastāvīgu dzīvi Losandželosā. Vēl dažas reizes Kārlis Liedags
dzied Dienvidkalifornijas latviešu draudzes dievkalpojumos
un sarīkojumos, taču sirds slimība traucē turpmāk dziedāt.
Kārlis Liedags pēkšņi mirst no sirdslēkmes 61 gadu
vecumā 1967.gada 4.augustā Hermosa Bīčā, Losandželosas
priekšpilsētā, Kalifornijā, kremēts.
Precējies ar Hildegardi (dzimusi 1918. gada 15. maijā,
mirusi ?), meita Rita (1952, baletdejotāja).
Informāciju no avotiem sagatavoja:
Novadpētniece Inga Boškina
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VESELĪBAI

Līdz 27.martam
norisināsies
jogas nodarbības
tiešsaistē

No 2021.gada 2. februāra līdz 27.marta notiks
tiešsaistes jogas nodarbības projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/051
“Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas
novadā” ietvaros. Nodarbības vadīs sertificēta jogas
pasniedzēja Karīna Kliesta. Nodarbībās iekļautie jogas
vingrojumi būs vērsti uz dalībnieku vispārējās veselības
stiprināšanu, fizisko kustību veicināšanu un organisma
dabiskā līdzsvara atjaunošanu.
Nodarbības plānotas trīs reizes nedēļa:
Otrdienās no plkst. 18:00 līdz 19:10
Ceturtdienās no plkst. 18:00 līdz 19:10
Sestdienās no plkst. 10:00 līdz 11:10
Programmas “Zoom’’ saite reģistrācijai visām 24 nodarbībām (aktīva līdz 27.martam) ir atrodama pašvaldības
mājaslapā www.beverinasnovads.lv un sociālā tīkla “Facebook” pašvaldības lapā.
Seko saitei, ja nav uzinstalē ZOOM programmu uz
datora, ieraksti vārdu, uzvārdu un pieslēdzies vai pagaidi,
kamēr nodarbības vadītāja ļaus pieslēgties.
Svarīgi! Ņemot vērā, ka aktivitāte noris un tiek finansēta
Eiropas Savienības projekta ietvaros, optimālai projekta
mērķu sasniegšanai nepieciešams, lai visi dalībnieki, kuriem
tas iespējams, piedaloties tiešsaistes aktivitātēs, ieslēdz
kameras!
Pasākuma norise var tikt fotografēta, filmēta, ierakstīta.
Dalība bez maksas!

Informāciju sagatavoja:
Projekta koordinatore
Madara Krauze
Tālr. 29320572
e-pasts: madara.krauze@beverina.lv

Atvadu vārdi skolotājai Zeltītei Čakārnei
(1932.03.06. – 2021.12.02.)
Tu aizej sniegos baltos.
Uz kokiem baltas ēnas krīt.
Un vēji klusinātos altos
Tev klusu šūpļa dziesmu dzied.
(K. Apškrūma)

Aukstā 12. februāra dienā pa sniegoto Mūžības taku no
mums projām aizgājusi skolotāja Zeltīte Čakārne.
Zeltītes Čakārnes dzīves gājums sācies Rīgā, beigusi
Rīgas 5.vidusskolu un pēc Rīgas Pedagoģiskā institūta
Valodu un literatūras fakultātes absolvēšanas 1955. gadā
uzsākusi darba gaitas Trikātas pamatskolā.
Skolotājai Zeltītei Čakārnei Trikātas pamatskola “Gaismas
kalnā” bija pirmā un vienīgā darbavieta (1955- 2009).
Skolotājas Zeltītes darba mūžs Trikātas pamatskolā
mērojams un vērtējams trīs paaudzēs. Ne viens vien trikātietis
varētu teikt, ka skolotāja mācījusi viņam, viņa vecākiem un
vecvecākiem latviešu valodu.
Skolotāja Trikātas skolu varēja saukt par savu, jo no 1969.
līdz 1987. gadam bija skolas direktore. Ar savu mērķtiecīgo
darbu, skatu nākotnē, labestību spējusi Trikātas pamatskolu
pacelt augstā līmenī, tā kļuva par Izglītības un zinātnes
ministrijas bāzes skolu, un šeit bieži tika organizēti pieredzes
semināri. Būdama direktore, spēja saskatīt un skolā ieviest
tā laika izglītības sistēmas jauninājumus – kabinetu sistēmu,
skolotāju metodisko darbu, mācību materiālu izstrādi u.c.
Uzdrošinājās bijušās Lipšklana muižas kūts drupu vietā
ierīkot tolaik modernu sporta laukumu.

Skolotāja Zeltīte ar savām zināšanām gan skolvadībā, gan
latviešu valodas metodikā dalījās ar citiem gan semināros,
gan kursos, kā arī veidojot un publicējot vairākus mācību
metodiskos līdzekļus latviešu valodā. Viņa cienīja meklētājus,
cilvēkus, kuri darbu veic ar gaišām domām un optimismu,
atgādināja, ka jāveido sevī prasme strādāt ar perspektīvu, ar
skatu nākotnē.
Viņa vienmēr atrada laiku skolēniem, sarunām, nekad
neliedza padomu vai vienkārši uzklausīja. Centās skolēnus
saprast.
Vēl šodien kolēģi Trikātas pamatskolā atzinīgi novērtējuši Zeltītes Čakārnes pedagoģisko darbību, lietpratību un
radošumu. Atcerējušies viņas cilvēciskās rakstura īpašības, kā
labestību, optimismu, dzīves gudrību, izpalīdzību, dvēseles
mieru. Viņas dziļākā būtība bija nevienu neaizskart, netiesāt,
bet gan pacelt, aizstāvēt un pateikt labu vārdu. Skolotāja
Zeltīte bija padomdevēja ikvienam kolēģim.
Tikpat sirdsgudri kā savus skolēnus, tā Zeltīte kopā ar
vīru Imantu audzināja savu dēlu. Viņas prieks bija sagaidīt
mazbērnus un redzēt tos izaugot un savās dzīvēs aizejot.
Piedzīvota arī mazmazbērnu mīlestība.
Skolotāja Zeltīte bija kā ābele, kura ziedēja skaisti –
klusi, bet pārliecinoši. Un arī atmiņas par viņu ziedēs baltas
kā ābeles.
Mums paliks skolotājas Zeltītes miers, smaids, labestība,
dzīves gudrība, gaišais skats uz dzīvi un mīļums pret līdzcilvēkiem.

Mūžības vārtiem aizveroties, viņas vārds ierakstāms uz
visiem laikiem ar lielo burtu Trikātas pamatskolas vēsturē.
Pie mums paliks viņas nozīmīgais darbs skolas attīstībā un
skolēnu izglītošanā.
Šķiet, ka mums, palicējiem, Zeltīte teiktu:
“Par mani neraudiet,
Ar maigo vakarvēju man kādreiz
Sveicienus no tāles atsūtiet
Un dzīvi mīliet tā, kā es to mīlēju.
(A. Sakse)
Skolotāj! Paņem līdzi gaišajā Mūžības ceļā mūsu
mīlestību, cieņu un pateicību par visu, visu... Izsakām
visdziļāko līdzjūtību viņas mīļajiem.
Trikātas pamatskolas kolektīvs un bijušie viņas kolēģi
Fotogrāfija 2008.gada no diska “Trikāta 800 mirkļos”
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Par Beverīnas novada
valsts un pašvaldības
vienotajā klientu
apkalpošanas centrā
pieejamiem pakalpojumiem

Beverīnas novada valsts un pašvaldības vienotā klientu
apkalpošanas centra (VPVKAC) mērķis ir sniegt informāciju
un konsultēt privātpersonas un uzņēmējus par pašvaldības
sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī sniegt
konsultācijas par valsts iestāžu pakalpojumiem un valsts
iestāžu e-pakalpojumu lietošanu.
VPVKAC klātienē var pieteikt noteiktus Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras un Valsts ieņēmumu dienesta
pakalpojumus. Iedzīvotāji var saņemt arī informāciju par
Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas,
Valsts ieņēmumu dienesta, Lauku atbalsta dienesta, Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras, Būvniecības valsts kontroles biroja, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts
komisijas, Sociālās integrācijas valsts aģentūras un Valsts
zemes dienesta e-pakalpojumus, kā arī palīdzību e-pakalpojumu lietošanā.
SVARĪGI! Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte. Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams
autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai
elektroniskā paraksta viedkarti.

IEDZĪVOTĀJIEM

tajā
trā
em

u apkalpokonsultēt
em pakalešamajiem
estāžu pa-

ciālās apalpojumus.
bas valsts
pārvaldes,
ku atbalsta
sts zemes

da personu
i saņemtu

Informāciju sagatavoja:
Beverīnas novada VPVKAC speciāliste Inese Krūmiņa

FOTOKONKURSS

Piedalies fotokonkursā
“Noķer sauli ziemā”

Laikā, kad valstī ir noteikti stingri pulcēšanās ierobežojumi, ikviens tiek aicināts vairāk laika pavadīt svaigā
gaisā, priecājoties par sniegoto ainavu un baudot ziemas
sniega priekus!
Lai popularizētu aktīvu dzīvesveidu, Beverīnas novada
pašvaldība aicina ikvienu doties dabā un piedalīties fotokonkursā “Noķer sauli ziemā”. Aicinām interesentus ņemt
fotoaparātu vai telefonu un parādīt ziemas krāšņumu saulainā
dienā. Fotokonkursā var piedalīties ikviens, kuram sirdij
tuva fotografēšana.
Fotoattēli jānosūta kopā ar pieteikumu (attēla nosaukums,
īss komentārs vai apraksts un fotogrāfijas uzņemšanas
datums) uz e-pastu: konkursi@beverina.lv. Katrs var iesūtīt
līdz 5 fotoattēliem, kas ir uzņemti 2021. gadā. Iesūtīt fotogrāfijas var līdz 15.martam (ieskaitot)!
Ar konkursa nolikumu var iepazīties pašvaldības mājas
lapā: www.beverinasnovads.lv
Informāciju sagatavoja:
Beverīnas novada Kultūras centra darbinieki
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Bruņotie spēki aicina pieteikties
rezervistu militārās apmācības kursam

Nacionālie bruņotie spēki šogad turpinās 2018. gadā
sākto rezervistu apmācību, kuru sekmīgi apguvušos Latvijas
pilsoņus ieskaitīs bruņoto spēku rezervē rezerves karavīra
statusā.
Šogad rezervistu militārās apmācības kurss notiks no
3. līdz 23. jūlijam, un tam var pieteikties līdz 20. maijam.
Šogad plānots apmācīt līdz 60 rezervistiem.
Pieteikties apmācības kursam var Latvijas pilsoņi bez
militārās sagatavotības vecumā no 18 līdz 50 gadiem, kuri
ieguvuši vismaz pamatizglītību un pārvalda valsts valodu
vidējā līmenī (B1). Militārajai apmācībai pieņems rezervistus, kuri atbilst dienestam rezervē noteiktajam veselības
stāvoklim, ko pārbaudīs medicīniskā komisija.
Militārajai apmācībai nepieņems rezervistus, kuriem ir
kriminālā sodāmība, kā arī tos rezervistus, kuri ir atvaļināti
no valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem vai kuri
ir bijuši PSRS, Latvijas PSR vai šobrīd ir kādas ārvalsts
drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta
štata vai ārštata darbinieki, aģenti, rezidenti vai konspiratīvā
dzīvokļa turētāji.
Apmācībai nevar pieteikties arī rezervisti, kuri dienē
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu
pārvaldē.
Rezervistu militārajai apmācībai var pieteikties, elektroniski aizpildot pieteikuma anketu, kas pieejama bruņoto
spēku tīmekļvietnes www.mil.lv sadaļā “Rezervistu militārā
apmācība”.
Rezervista militāro pamatzināšanu un iemaņu pamatkursā rezervists iegūst militārās pamatiemaņas individuālās
apmācības līmenī, apgūstot tādus priekšmetus kā ieroču
apmācība, šaušanas un sakaru apmācība, normatīvie akti,
lauka kaujas iemaņas, topogrāfija, orientēšanās un medicīna.
Savukārt kolektīvās apmācības līmenī – lauka kaujas
iemaņas nodaļas līmenī. Rezervisti apgūst pamatus šādās
specialitātēs: radiostaciju sakarnieks, granātnieks – operators,
ložmetējnieks, ložmetējnieka palīgs, kā arī specialitātē, kas
saistīta ar paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanu.
Militārās apmācības kursa laikā rezervisti tiks iesaistīti
“Wise Adder” militārajās mācībās, apgūstot lauka kaujas un
citas iemaņas nodaļas līmenī.
Apmācība noritēs klātienē klasē, apvidū un lauka apstākļos lekciju un praktisko lauka nodarbību veidā, kārtojot
arī teorētiskās un praktiskās ieskaites.
Militārās apmācības laikā rezervisti pildīs aktīvo dienestu,
viņiem būs karavīra statuss un mācību laiks tiks ieskaitīts
viņu izdienas stāžā. Rezervistus nodrošinās ar dzīvojamo
telpu kazarmā vai lauka apstākļos – teltī, karavīra uzturdevu,
formas tērpu un nepieciešamo inventāru. Rezervistiem par

katru militāro mācību dienu izmaksās kompensāciju, kurai
netiks piemēroti nodokļi. To izmaksās ar pārskaitījumu uz
norādīto bankas kontu mēneša laikā pēc apmācības kursa
beigām.
Sekmīgi apgūstot militārās apmācības kursu, rezervisti
dos karavīra zvērestu, saņems rezerves karavīra apliecību
un mobilizācijas norīkojumu un tiks ieskaitīti bruņoto spēku
rezervē rezerves karavīru statusā, tādējādi sākot pildīt rezerves
karavīru pienākumus.
Valsts aizsardzības koncepcijā noteikts, ka bruņotajiem
spēkiem miera laikā jāuztur 6000 militāri sagatavotu rezerves
karavīru. Lai paaugstinātu vispārējās kaujas spējas, palielinot
militāri sagatavotu rezerves karavīru skaitu, no 2017. gada
13. decembra, kad stājās spēkā grozījumi Militārā dienesta
likumā, Latvijas pilsoņi var brīvprātīgi pieteikties dienestam
bruņoto spēku rezervē, tas ir, ieskaitīšanai rezerves karavīros,
pirms tam sekmīgi apgūstot militārās apmācības kursu, jo
rezervistiem nav iepriekšējās militārās sagatavotības vai
arī viņi savulaik ir dienējuši Latvijas Republikas obligātajā
militārajā dienestā.
Rezerve ir viens no trim militārajiem formējumiem,
kas kopā ar regulārajiem spēkiem un Zemessardzi veido
Nacionālos bruņotos spēkus. Savukārt rezervi veido rezervisti
un rezerves karavīri, kuru militāro iemaņu atjaunošanu
bruņotie spēki uzsāka 2015. gadā.
Rezervistos ieskaita Latvijas pilsoņus – vīriešus, kuri
sasnieguši 18 gadu vecumu un ir derīgi militārajam dienestam,
un Latvijas pilsones – sievietes, kuras sasniegušas 18 gadu
vecumu, ir derīgas militārajam dienestam un izsaka šādu
vēlmi. Rezervists atrodas bruņoto spēku rezervē līdz 55 gadu
vecuma sasniegšanai.
Informāciju sagatavoja:
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente Vita Briže
Tālrunis: 67335045
E-pasts: vita.brize@mod.gov.lv

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamajos īpašumos
Mūrmuižā, Kauguru pagastā
28.01.2021. Beverīnas novada pašvaldības domē pieņemts lēmums Nr.12 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos
īpašumos “Bīriņi”, “Bīriņi” un “Jaunrūpnieki, Mūrmuižā,
Kauguru pagastā, Beverīnas novadā”.
Lokālplānojuma mērķis ir plānotās (atļautās) izmantošanas
maiņa no Savrupmāju (ģimeņu māju) apbūves un Tehniskās

apbūves teritorijām uz Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju apbūves teritoriju, kā arī mainīt zemes vienības apbūves
parametrus, piemērojot tos Izstrādātāja iecerei.
Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “MNĪP”.
Pielikumi (LOK teritorija, Beverīnas novada pašvaldības
domes lēmums, darba uzdevums) ir pieejams: pašvaldības
mājaslapā www.beverinasnovads.lv –> sadaļa “Pašvaldība”.

Mūžībā aizgājuši

Sveicam februāra mēnesī
dzimušos seniorus
cienījamās dzīves jubilejās!
Lai pagātne ar vēja spārniem aizplūst,
Un tagadne kā zelta stariņš mirdz,
Bet nākotne, lai atnes visu,
It visu to, ko ilgojas tev sirds.

Pēteris Janītis 17.07.1940. – 09.01.2021.
Valentīns Dmitrijevs 29.01.1951. – 09.01.2021.
Marta Dubreniece 27.01. 1923. – 14.01.2021.
Vasilijs Mironovs 01.09.1932. – 16.01.2021.
Viktors Soldatovs 02.10.1937. – 06.02.2021.
Ruta Bērziņa 07.12.1947. – 07.02.2021.
Vilis Pīlmanis 07.04.1919. – 10.02.2021.
Lidija Kaupe 01.06.1933. – 13.02.2021.
Vija Svitka 03.04.1952. – 14.02.2021.
Beverīnas novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!
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Izdevumu sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša, e-pasts: marija.melngarsa@beverina.lv

