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AKTUALITĀTES

Barikādēm – 30

[..]Tie vīri, kam rokās tavs
karogs celts
Tā Latvija ir tava brīvība.
Tie vīri Latvija ir tavs zelts, tavs
gods un tava dzīvība.
/Kristīne Dina Bitēna/

2021. gada janvārī aprit 30 gadi, kopš 1991. gada janvāra
barikādēm, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji aizstāvēja
valsts brīvību pret militārām akcijām un neatkarības pretiniekiem.
Barikādes bija nozīmīgs tautas pašapziņas un gribas
izpausmes brīdis, kad cilvēki bija apņēmības pilni nosargāt
savu zemi un brīvību. Tā bija nevardarbīgās pretošanās
izpausme, masveidīga gatavība aizsargāties bez ieročiem,
kad, Latvijas Tautas frontes aicināti, cilvēki izveidoja barikādes apkārt stratēģiski svarīgiem objektiem Rīgā un citur
Latvijā.
Pateicoties plašajai sabiedrības iesaistei, neatkarības
pretinieku mēģinājums pārņemt varu izgāzās. 1991. gada
janvāra barikādes ir arī izcils un unikāls starptautiskas
nozīmes nevardarbīgas pretošanās piemērs, kā arī būtiska
Latvijas vēstures sastāvdaļa.
2009.gadā, Beverīnas novadam izveidojoties, notika
pirmais pasākums, kurā tika godināti 169 barikāžu dalībnieki no Beverīnas un Smiltenes novadiem, pasniedzot
Valsts apbalvojumus. Svinīgā pasākuma sākumā atmiņās
par barikāžu laiku kavējās Viestura ordeņa kavalieris, arī
barikāžu dalībnieks, tā laika Beverīnas novada pašvaldības
policijas priekšnieks Aleksandrs Melngāršs.

Lai pieminētu barikāžu laika notikumus, 2021.gada
20.janvārī no plkst. 16:30, skanot Atmodas laika dziesmām,
novada pagastu centros tika iekurti barikāžu laika atmiņu
ugunskuri. Ikviens klātesošais varēja pievienot savu malkas
pagali ugunskuriem.
Lai atmiņas par barikāžu laiku saglabātu nākamajām
paaudzēm, tiek apkopti stāsti no novadniekiem, kuri 1991.
gadā devās uz barikādēm Rīgā. Daļu atmiņu stāstus veido
intervijas, ko senāk jau ir apkopojuši J.Endzelīna Kauguru
pamatskolas skolēni par barikāžu dalībniekiem no Kauguru
pagasta. Apzinot barikāžu dalībniekus Brenguļu un Trikātas
pagastos, šogad tiek veiktas intervijas.
Foto un teksts:
Sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša

Beverīnas novada bibliotēkas
ir atsākušas darbu
No 2021.gada 12. janvāra Beverīnas novada bibliotēkas ir atsākušas darbu.
Bibliotēkas varēs izsniegt grāmatas, bet lasītavas apmeklētājiem būs slēgtas.
Aicinām iepriekš sazināties!

Brenguļu pagasta bibliotēka
Bibliotēkas vadītāja: Aiga Blumberga
Kontakti: aiga.blumberga@beverina.lv, tālr. 64233431

Mūrmuižas bibliotēka – informācijas centrs
Bibliotēkas vadītāja: Gundega Lapiņa
Kontakti: biblioteka.murmuiza@beverina.lv, tālr. 64228082

Kauguru pagasta bibliotēka
Bibliotēkas vadītāja: Daiga Miglava
Kontakti: daiga.miglava@beverina.lv, tālr. 64230027

Trikātas pagasta bibliotēka
Bibliotēkas vadītāja: Inga Janīte
Kontakti: inga.janite@beverina.lv, tālr. 64729297

Atgādinām, ja jūtaties slims, savas un citu drošības dēļ publiskas vietas neapmeklējat!
Informāciju sagatavoja: Beverīnas novada bibliotēku vadītājas

Iepazīsti literatūras plašo pasauli

Raidījumu cikls “Literatūre – ceļojums ar rakstnieku” ir
uzsācis savu trešo sezonu. Šīs sezonas raidījumi būs skatāmi
katru otro sestdienu plkst. 17:30 LTV1 kanālā.
Jau tradicionāli, Latvijas bibliotēkas aicinātas būt par
daļu no “Literatūres”, izvietojot speciālu grāmatu plauktu
ar raidījumā apskatītajām grāmatām bibliotēkās uz vietas.
Šajā sezonā izlasītas un skatītāji tiks iepazīstināti ar 16
autoriem un viņu grāmatām. Šogad “Literatūre” iet soli
tālāk un vēlas bibliotēkas apmeklētājus nedaudz izaicināt
– mesties kopā ar Martu un Gustavu lasīšanas tūrē un līdz
2021. gada beigām izlasīt vismaz 21 no sarakstā esošajām
grāmatām.
• Rvīns Varde – “Kas te notiek”
• Austra Skujiņa – “Mans draugs ir tas, kurš neprot
dzīvot”
• Inga Gaile – “Migla” un “Skaistās”
• Vizma Belševica – “Billes skaistā jaunība” un “Gadu
gredzeni”
• Ilmārs Šlāpins – “Karamabandha” un “Anekdotes par
vidējo latvieti un Raini”

• Rihards Rudzītis – “Svētceļotāja piezīmes”
• Ingmāra Balode – “Alba
• Jānis Sudrabkalns – “Džentlmens ceriņu frakā” un
“Trubadūrs uz ēzeļa”
• Einārs Pelšs – “52 nedēļas: dzejas kārtis”, “Condom”
un “Rembo 2016”
• Andis Surgunts – “Skaistākā no aizmiršanās hipotēzēm”
• Jana Egle – “Svešie jeb Miļeņkij ti moj”
• Olafs Gūtmanis – “No klaidoņa par svētceļnieku” un
“Godavārti”
• Semjons Haņins – “Ηο не тем / Bet ne ar to”
• Leonīds Dobičins – “Enpils”
• Daina Sirmā – “Kailsals” un “Dievaines”
• Fricis Bārda – “Zemes dēls” un “Dziesmas un lūgšanas
dzīvības kokam”
Par grāmatu pieejamību jautāt bibliotēkās!
Informāciju sagatavoja:
Beverīnas novada bibliotēku vadītājas

Atvērta
pieteikšanās
2021. gada
inovāciju atbalsta
programmā ZĪLE

Valmieras pilsēta kopā ar Beverīnas, Burtnieku un
Kocēnu novadiem arī šajā gadā organizē inovāciju atbalsta
programmu “Zīle”. Atbalsta programmas ietvaros uzņēmumiem jau ceturto gadu pēc kārtas būs iespēja saņemt
finansējumu, lai ieviestu dažādas inovācijas savas uzņēmējdarbības attīstībā.
Atbalsta programmas “Zīle” mērķis ir veicināt jaunu
produktu un inovāciju realizēšanu, stiprināt esošos uzņēmumus un veicināt jaunu tehnoloģisku uzņēmumu veidošanos. Turklāt programma paredz visām iesaistītajām pašvaldībām kļūt par inovāciju un jaunu produktu testgultni
jeb testēšanas vidi (angliski test-bed), proti, labvēlīgu vietu,
kur uzņēmumiem veidoties, attīstīties un nobriest.
Viena inovāciju projekta minimālais atbalsta apjoms ir
2000 eiro, bet maksimālais atbalsta apjoms ir 10000 eiro.
Maksimālā atbalsta intensitāte ir 80%. Projektu ieviešanā
uzņēmēji aicināti īstenot sadarbību ar Vidzemes Augstskolu
un Valmieras tehnikumu. Atbalstam programmā aicināti
pieteikties arī uzņēmēji ar sociālā uzņēmuma statusu.
2. februārī plkst. 15.00 “Zoom” platformā norisināsies
informatīvais seminārs par atbalsta programmu “Zīle”, kurā
ikviens interesents varēs saņemt detalizētu informāciju un
atbildes uz interesējošajiem jautājumiem. Reģistrētajiem
dalībniekiem tiešsaistes saite tiks nosūtīta uz norādīto e-pastu.
Semināra norisei varēs sekot līdzi arī tiešraidē Valmieras
Attīstības aģentūras un Valmieras pilsētas pašvaldības Facebook lapās – @VAA.Valmiera un @valmiera. Reģistrācija
semināram: www.developvalmiera.lv/zile.
Aicinām uzņēmējus pieteikt projektus inovāciju atbalsta
programmai “Zīle”, iesniedzot savus pieteikumus Valmieras
Attīstības aģentūrai elektroniski līdz 2021. gada 14. februāra plkst. 23.59. Pieteikumi nosūtāmi uz e-pasta adresi
agentura@valmiera.lv.
Ar visu projekta dokumentāciju un projekta pieteikumu
iesniegšanas kārtību, kā arī informāciju par informatīvā
semināra norisi var iepazīties Valmieras Attīstības aģentūras
mājaslapā www.developvalmiera.lv/zile.
Inovāciju atbalsta programmu “Zīle” līdzfinansē Eiropas
Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās
darbības” ietvaros. Šī informācija atspoguļo vienīgi autora
viedokli, un iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” iestādes
neatbild par šīs informācijas potenciālajiem izmantošanas
veidiem. Kopējais atbalsta programmas “Zīle” budžets 2021.
gadā ir 37008 eiro.
Informāciju sagatavoja: Valmieras Attīstības aģentūra
Uzņēmējdarbības projektu vadītāja Baiba Zvejniece

2

Beverīnas novada pašvaldības informatīvais izdevums

DOMES LĒMUMI

2021. gada janvāris • Nr. 01 (102)

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

2020.gada 29.decembra domes sēdē nolēma:
• Atcelt Beverīnas novada pašvaldības 2020.gada 27.augusta
saistošos noteikumus Nr.9/2020 “Par sabiedrisko kārtību
Beverīnas novadā”. Lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
• Atcelt Beverīnas novada pašvaldības 2020.gada 29.oktobra
saistošos noteikumus Nr.11/2020 “Par pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumiem un atbildību par to pārkāpšanu”.
Lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai zināšanai.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12/2020 “Grozījumi
2020.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020
“Par Beverīnas novada pašvaldības 2020.gada budžetu””.
• Izdarīt 2018.gada 25.janvāra Beverīnas novada pašvaldības centrālās administrācijas nolikumā šādus grozījumus:
svītrot nolikuma 2.1.15. apakšpunktu; svītrot nolikuma
15.punktu. Lēmums stājas spēkā ar 2021.gada 1.janvāri.
• Izdarīt grozījumus 2016.gada 27.oktobra Beverīnas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikumā.
• Noslēgt Sadarbības līgumu ar Vidzemes plānošanas
reģionu un turpināt sadarbību 2021.-2025.gadā tūrisma
maršruta “Via Hanseatica” uzturēšanā un attīstībā. Paredzēt finansējumu 500 EUR gadā maršruta uzturēšanai
un attīstībai.
• Apstiprināt 2020.gada 2.decembrī notikušās Beverīnas
novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Gaujaslāči 161”,
kadastra Nr.9646 002 0199, izsoles rezultātus: [..] pārdot
par EUR 2770.00 EUR [..].
• Atsavināt Beverīnas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Brenguļu pagastā “Pūpoli 1-168”,
kadastra Nr.9646 001 0225, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9646 001 0225, platība 0.0692ha,
[..] par cenu EUR 1376.00.
• Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Brenguļu pagastā “Tīles”, kadastra Nr.9646 004 0280, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9646 004 0280,
platība 1.41ha, pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli.
Apstiprināt izsoles noteikumus. Izsoles sākuma cenu
noteikt EUR 4000.00 (četri tūkstoši eiro un 00 centi) un
izsoles soli EUR 100.00 (viens simts eiro un 00 centi).
• Atcelt Beverīnas novada pašvaldības domes 31.03.2016.
lēmumu Nr.53. (protokols Nr.7, 27.§) “Par ceļa kā inženierbūves nodošanu Beverīnas novada pašvaldības īpašumā”.
• Atcelt Beverīnas novada pašvaldības domes 21.08.2013
lēmumu (protokols Nr.12, 8.§) “Par nekustamā īpašuma
Brenguļu pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā”. Izslēgt
ēkas ar kadastra apzīmējumiem 9646 003 0234 002, 9646
003 0234 003, 9646 003 0234 no pašvaldības bilances.
• Piešķirt biedrībai “Beverīnas ūdeņi” pašvaldības finansējumu 7259.18 EUR (septiņi tūkstoši divi simti piecdesmit
deviņi euro un 18centi) apmērā projekta “Laivu piestātnes
pievadceļa un stāvlaukuma izveidei Mācītājmuižas ezera
krastmalā” Trikātā īstenošanai. Slēgt līgumu ar biedrību
“Beverīnas ūdeņi” par finansējuma izlietojumu un finansējuma atskaites iesniegšanas kārtību. Finansējumu paredzēt no pamatbudžeta sadaļas – teritoriju attīstība.
• Atļaut SIA “MATADORS” izbraukuma tirdzniecību
2021.gadā ceturtdienās Brenguļu pagasta Brenguļos no
plkst.9:00 līdz 9:30 un Cempos no plkst.9:45 līdz 10:00.
Apstiprināt sekojošu produkcijas sortimentu – gaļas izstrādājumi: svaiga gaļa, desas, žāvējumi un gaļas kulinārijas
izstrādājumi.
• Piekrist vīksnas, kas aug īpašumā “Blēras”, Līči, Kauguru
pagasts, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9662 006
0199, kura apkārtmērs 1.3m augstumā no sakņu kakla ir
1.2m, nociršanai.
• Piekrist slēgt servitūta līgumu ar /Vārds, Uzvārds/ par
reālservitūta nodibināšanu par nekustamā īpašuma “Jaunstrautiņi”, Kauguru pagastā, Beverīnas novadā, kadastra
Nr.9662 003 0249, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
9662 003 0244 apgrūtināšanu ar servitūta ceļu aptuveni
67m garumā un 4,0 metru platumā. Pirms ceļa izbūves
saņemt tehniskos noteikumus no Zemkopības Ministrijas
Nekustamo īpašumu Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļas un Beverīnas novada pašvaldības.
• Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9646
001 0456 ir ierakstāma zemesgrāmatā uz Beverīnas novada
pašvaldības vārda.

UZŅĒMĒJI

Atbalsti savējos!

Ņemot vērā, ka mājražotāju un amatnieku tirdziņi nevar notikt, piedāvājam Beverīnas novada labumu sarakstu!
Sazinoties ar ražotāju, var iegādāties jums interesējošo produkciju, kā arī vienoties par apmaksas un saņemšanas iespējām.
Izgaršo un iepazīsti Beverīnas novadu!
Lai ievietotu savu vārdu sarakstā, lūdzu, sazināties ar Beverīnas novada pašvaldības tūrisma speciālisti pa e-pastu:
turisms@beverina.lv
Pagasts

Uzņēmums/Preču zīme

Tālrunis/vārds

Produkcijas veids

Trikāta

SPA salons Līga

25446576 (Maira)

Dabīgā kosmētika

Brenguļu pag.

SIA “Zarupi’’

29263439 (Lāsma)

Sukādes, sīrupi

Kauguru pag.

ZS “Mazkalnēni”

29393630 (Armands)

Bišu produkti

Brenguļu pag.

SIA “Ozoli”

Ozoljēru
burgernīca

26131344 (Linda)

Gaļas izstrādājumi (jēra, trušu)

Brenguļu pag.

Inga Logina

Loginwool

28446697 (Inga)

Filcēti vilnas izstrādājumi

Brenguļu pag.

SIA “J-parks”

Stores
Delikateses

29101568 (Maija)

Svaiga liellopu gaļa, zivis

Trikāta

SIA “R’Chocolate”

29393881 (Raisa)

Šokolādes izstrādājumi

Kauguru pag.

SIA “Cosybed”

28373646 (Raitis)

Mēbeles, koka daļas

Kauguru pag.

z/s “Vīnkalnieši”

20131523 (Uldis)

Mēbeļu restaurācija, atjauno senus
koka priekšmetus

Trikāta

SIA “Trikātas
piens”

Trikātas
pienotava

26305016 (Rolands)

Siers un siera izstrādājumi

Trikātas pag.

Jānis Brencis

Woody shop

28388956 (Jānis)

Koka izstrādājumi

Kauguru pag.

Madand Spring

28854489 (Madara)

Koka un ādas izstrādājumi

Kauguru pag.

Līga Mergina

29451082 (Līga)

Keramikas izstrādājumi

Granberry

Informāciju sagatavoja:
Beverīnas novada pašvaldība
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IZGLĪTĪBA

Sniega prieki

Jaunais gads atnācis ar sniegu un atnesis prieku bērniem.
Vēl Vecajā gadā snigšanas prieku varēja baudīt, vērojot
pārsliņu eleganto lidojumu. Tikušas līdz zemei, tās pārvērtās
jautrās peļķēs. Taču janvāris aicināt aicina visus laukā.
Mūsu mazākie bērni, Knīpas un Knauķi, pagalmā
pārbauda, cik pūkains ir sniegs, cik daudz baltā brīnuma
var saspiest saujā, cik daudz – pacelt uz lāpstas un izveidot
sniega vaļņus. Kad paslīd kājas, var iekrist sniegā un smieties,
tik jautri tas ir.
Lielākās grupas “Kāpēcīši” bērni, bruņojušies ar ragavām
un dažāda veida sniega paliktņiem kopā ar audzinātājām
Ievu un Marutu dodas uz kalniņu. Un tur sākas īstie prieki –
braukšana, šļūkšana, velšanās un ripināšanās lejup no kalna.
Tad kamaniņas jāvelk kalnā un kustību prieks var sākties
no jauna.
Bērnudārzā atgriežamies ar sārtiem vaigiem un kārtīgi
saelpojušies svaigo gaisu un pamatīgi norūdījušies. Pēc tik
žirgtām kustībām svaigā gaisā būsim stipri un veseli.

Informāciju sagatavoja:
Brenguļu sākumskolas direktore Sandra Kaufmane

2020.gads J.Endzelīna Kauguru pamatskolā

Gads iesākās ar projekta ”Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” aktivitātēm, kuras organizēja Ventspils
Augsto tehnoloģiju parks. Skolēniem bija iespēja izgatavot
savu flaberi, zobu birstes pašgājēju, burbuļbumbu, vērot
interaktīvo izstādi “Kosmoss”. Šajās darbnīcās piedalījās
arī Brenguļu sākumskolas un Trikātas pamatskolas skolēni.
Janvārī programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros vīru
kopa “Vilki” skolēniem ļāva ieklausīties latviešu karavīru
dziesmās no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, kas
izvērtās par aizraujošu, sirdi aizkustinošu, emocionālu un
patriotisku pasākumu.
Piecdesmit skolēni par augstiem sasniegumiem mācību
darbā Latvijas Nacionālajā teātrī noskatījās ģimenes pasaku
“Sudraba slidas”.
Skolēniem savu redzesloku bija iespēja papildināt Dabas
un tehnoloģiju parkā “Urda”, kā arī Valmieras novadpētniecības muzejā.
Skolotāju komanda piedalījās vienā no vērienīgākajiem
notikumiem izglītībā – “Skola 2030” izglītības konferencē
“Mūsu skola katram skolēnam” Ādažos. Skolas vadības
komanda savu pieredzi popularizēja gan paneļdiskusijā, gan
apaļā galda sarunās. Izglītības darbinieku Augusta konferencē
direktores vietniece izglītības jomā Aija Dubova vadīja nodarbību “Integrētās mācību metodes matemātikā, latviešu
valodā un dabaszinībās”.

Februārī Karjeras nedēļas ietvaros notika dažādi pasākumi:
tikšanās, ekskursijas un Ēnu dienas.
9. klases skolnieces S.K.Cielēna un
E.Sēne ēnoja skolas absolventu,
13.Saeimas deputātu Jāni Cielēnu.
Meitenes piedalījās Izglītības komisijas sēdēs, kurā tika apspriesti
grozījumi Izglītības likumā un
klimata pārmaiņas mūsu valstī.
Dzejas dienās skolēni tikās ar dzejnieci Eviju Gulbi,
iesaistījās radošajās aktivitātēs un uzdeva jautājumus.
Tradicionāli notika Absolventu izlaidums, Zinību diena,
Olimpiskā diena, Simjūda tirdziņš, Lāčplēša dienas pasākumi
un Latvijas dzimšanas dienas aktivitātes.
Gada laikā visi mācījāmies iekļauties attālinātā mācību
darba procesā.
Interesants, citāds, iedvesmojošs, ar dažādiem izaicinājumiem piepildīts ir bijis šis – 2020.gads!
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SPORTS

Mārtiņam Plaudim
1.janvārī 1.medaļa

Beverīnas novada airēšanas slalomists Mārtiņš Plaudis
2021.gadu iesācis braši sportiski, tradicionālajā Jaungada
skrējienā “Apkārt Valmierai” pieveicot nopietno pusmaratona
distanci, kura pa pilsētas apvedceļu ietver arī viņa Kauguru
pagastu. Lai gan Mārtiņš Plaudis līdz šim nebija skrējis 21
kilometru, šādam pārbaudījumam Baltijas līderis K1 laivu
klasē vīriešiem U14 vecuma grupā bija gatavs, jo treniņu
darbs norit kā paredzēts, tostarp airējot un slēpojot, vien
patlaban ierobežotas ir spēka nodarbības svaru zālē.
Šīgada Mārtiņa Plauža airēšanas slaloma plānā ir ne tikai
sacensības Latvijā un pārējā Baltijā, bet arī valsts izlases
sastāvā dalība Eiropas un Pasaules čempionātos un citās
starptautiskās cīņās krāčūdens trasēs.
Foto autors: Kaspars Pakers (Fotoattēlā: Mārtiņš Plaudis)
Informāciju sagatavoja: Vidzemes sporta asociācija,
Kaspars Pakers (tālr. 26594761)

Beverīnas novada
sporta laureāts 2020

Informāciju sagatavoja:
J.Endzelīnam Kauguru pamatskolas direktore
Iveta Rambola

eTwinning sadarbības projekts Trikātas
pamatskolas pirmsskolas grupā
Rudenī pirmsskolas grupiņu bērnus pārsteidza nezināms
viesis, kurš vēlējās aicināt bērnus palīdzēt viņam atrast vienu
objektu (nofotografētu akmeņu mūra fragmentu), kas atrodas
vienā no trim vietām Vidzemē. Ciemiņam gadījusies ķibele
un viņš aizmirsis, kurā vietā un ko tieši ir fotografējis, gan
arī kā pašu sauc…
Tā sākas triju izglītības iestāžu – Trikātas pamatskolas,
Vangažu vidusskolas un Jaunpiebalgas sākumskolas pirmsskolas grupu sadarbības projekts “Ciemos pie draugiem
Vidzemē”, kas norisinājās no2020.gada septembra līdz
2020.gada novembrim. Projekta mērķis iepazīst citas vietas
Vidzemē un izzināt, pētīt, stāstīt, lepoties ar savu tuvāko
apkārtni. Projekts noslēdzās ar radošos darbu izstādi
“Redzējums ar bērna acīm”.
Iesākumā man bija izaicinājums pieteikties eTwinning*
mācībām par sadarbības metodēm pirmsskolas vecuma
bērniem, kur bija ierobežots vietu skaits (20). Tās notika
Valmierā no 19. līdz 21. augustam. Vajadzēja reģistrēties
www.etwinning.net vietnē. Kursu laikā varēja satikt kolēģus
ar līdzīgām interesēm, veidot projektus, dalīties ar idejām,
kā arī mācīties jēgpilni izmantot informācijas tehnoloģijas
mācību procesā.
Līga Brizga (Vangažu vidusskola), Ilva Bobrova (Jaunpiebalgas sākumskola) un es, Eva Melbārde, apvienojāmies
kopīgā projektā. No mopa tika izveidots kreatīvs noslēpumainais viesis, kuram bērni domāja vārdu. Visām projektā
iesaistītajām bērnu grupām notika kopīga videokonference,
kurā viņi dalījās ar iespaidiem par viesi, izstāstīja kādāvārdā
viņu nosauca. Bērni Latvijas kartē meklēja, kur atrodas
Trikāta, Vangaži, Jaunpiebalga.

“Nekad nesakiet nekad, jo limiti tieši tā pat kā bailes
visbiežāk ir tikai ilūzijas!”
/M. Džordans/

Projektā iesaistītie pirmsskolas bērni izveidoja uzdevumus pārējiem projekta dalībniekiem – sameklēt savā
tuvākajā apkārtnē interesantu objektu. Kopā ar bērniem visu
laiku bija viesis, kurš vēlējās ar viņiem fotografēties pie
atrastajiem objektiem. Ar projekta aktivitāšu fotoattēliem
apmainījāmies e-pastā. Bērni zīmēja, aplicēja, veidoja savu
akmeņu vīziju, minēja viesa uzdoto mīklu.
Foto: Didzis Punāns
Informāciju sagatavoja: Trikātas pamatskolas
pirmsskolas skolotāja Eva Melbārde
*eTwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, daļa no
Erasmus+, kopiena, kas sniedz atbalstu un dažādas iespējas
skolotājiem un citiem izglītības darbiniekiem, kuri nodrošina
izglītību bērniem un jauniešiem vecumā no 3 līdz 19 gadiem.

Beverīnas novada sporta laureātam pagājušajā gadā
apritēja 10 gadu jubileja. Tā, kā valstī šobrīd izsludināta
ārkārtas situācija, tad pasākums, kurš bija plānots 2020.
gada 4. decembrī, diemžēl nevarēja notikt. Neskatoties uz
sarežģīto situāciju valstī Beverīnas novada pašvaldība vēlas
teikt, lielu paldies visiem sportistiem un viņu treneriem, kas
Beverīnas vārdu nesuši tuvākās un tālākās sacensībās 2020.
gada ietvaros. Lai gan mums visiem iepriekšējais gads ir
bijis ļoti sarežģīts un izaicinājumu pilns, tas nav izpalicis
bez sporta norisēm un sasniegumiem.
Paldies sportistiem par viņu smago darbu un pašatdevi,
lai varētu izcīnīt godalgotas vietas šeit pat Latvijā un ārpus
mūsu valsts robežām. Vēlam, lai arī 2021. gads neizpaliktu
bez lieliem mērķiem un skaistām uzvarām!
Lai arī turpmāk izdodas sasniegt augstus rezultātus un
gūt paliekošu pieredzi!
Informāciju sagatavoja: Sporta pasākumu organizatore
Madara Krauze
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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
Fotogrāfija no pašvaldības fotoarhīva
Informāciju sagatavoja:
Beverīnas novada Kultūras centra darbinieki

2021. gada janvāris • Nr. 01 (102)

NOVADNIEKI

Ģenerālim Jānim Balodim šogad aprit 140

“Aizsteidzas gads pēc gada, mainās viens pēc otra
gadsimti, un līdzi tiem cilvēku paaudzes seko cita citai, izzūdot nebūtības vārtos. Ja tiešām kāds no aizgājējiem savas
dzīves laikā darījis kaut ko lielu un cildenu tēvzemes un
tautas labā, viņš paliek nemirstīgs, dzīvodams tālāk nākamo
paaudžu piemiņā. Tāds ir Trikātas novada dēls – Latvijas
nacionālās armijas bijušais virspavēlnieks ģenerālis Jānis
Balodis….” (Andris Caune, Inga Boškina ĢENERĀLIS
JĀNIS BALODIS UN VIŅA DZIMTAIS NOVADS)
Ar šādiem ievadvārdiem sākas pie lasītājiem pagājušajā
vasarā nonākusī grāmata. Šogad, kad februārī ģenerālim
apritēs 140 gadi, šis izdevums ir īpaši pieminams. Šķiet,
esam tik daudz lasījuši par mūsu ģenerāli, kas tad vēl varētu
būt nezināms – tomēr šis izdevums atšķetina vairākas, līdz
šim radušās neprecizitātes ģenerāļa Jāņa Baloža biogrāfijā.
Pateicoties Andra Caunes un Ingas Boškinas sadarbībai,
mums dota iespēja ielūkoties maz zināmajā ģenerāļa
dzīves pusē – bērnībā. Var jau būt, ka viņam pašam tā nav
likusies pieminēšanas vērta salīdzinājumā ar vēlāko gadu
sasniegumiem, tomēr tieši bērnība ir tā, kas veido cilvēku.
Mums ir tas gods būt ģenerāļa novadniekiem. Tas uzliek
arī pienākumus un atbildību. Jācer, ka šis gads, neraugoties
uz Covid-19 radītajām neērtībām, būs gads, kad izdosies
izveidot pienācīgu vidi ģenerāļa J. Baloža piemiņai vietā, kur
viņš dzimis un pavadījis savus pirmos dzīves gadus. Mēs
to esam viņam parādā!
Dzīves līkloči ģenerāli izveduši caur kara ugunīm,
atbildīgam darbam jaunās valsts pārvaldē un Sibīrijas izsūtījumam – brīvības uzvaras gavilēm un brīvības zaudējuma
sāpēm, caur 20. gadsimta sarežģīto izaicinājumu un lēmumu
pieņemšanas krustugunīm.
Kad 1940. gada 5. aprīlī, pēc konflikta ar Valsts un
Ministru prezidentu Kārli Ulmani, ģenerāli J. Balodi atcēla
no visiem amatiem, jau tā paša gada 31. jūlijā viņu kopā ar
sievu aizturēja un deportēja uz PSRS Sizraņas apgabalu.
Tur viņu arestēja un ievietoja Ivanovas, vēlāk Vladimiras
cietumos. Tikai 1952.gadā notika tiesas prāvas, apsūdzētajiem tajā nepiedaloties, kurā gan Jānim Balodim, gan
dzīvesbiedrei Elvīrai Balodei par “dzimtenes nodevību”
piesprieda katram 25 gadus cietumā. 1954.gadā, pēc 13,5
cietumā pavadītiem gadiem,
Jāni Balodi un Elvīru Balodi amnestē, taču viņiem
jāpaliek dzīvot Vladimirā. Gan Elvīra, gan Jānis Baloži
vairākkārt nelegāli ierodas Latvijā, taču viņi tiek no jauna
apcietināti un pa etapu aizsūtīti atpakaļ uz Vladimiru. Tikai

1960.gada pavasarī, pēc neskaitāmiem lūgumiem Padomju
valdībai Maskavā, abiem Baložiem atļauj legāli atgriezties
Latvijā. Viņiem izdodas pierakstīties pie Baloža māsīcas
Ozola kundzes Rīgā Tērbatas ielā. Abiem jāiztiek tikai no
80 rubļu pensijas. Vasaras viņi pavada Saulkrastos.
Domājams, ka 1962. gada vasarā ģenerālis kopā ar saviem
draugiem apmeklē dzimto Trikātu beidzamo reizi.

Attēlā Jānis Balodis Trikātas pilsdrupās 1962. gadā.
No kreisās V. Caune, A.Caune, Vigurts Luža, Jānis Balodis.
E. Balodes foto no grāmatas A.Caune, I. Boškina
“Ģenerālis Jānis Balodis un viņa dzimtais novads Trikāta.’’

Grāmatas, kuras būtu ieteicams pievienot savai kolekcijai
Atsauces: www.karamuzejs.lv, www.saulkrasti.lv, A.Caune,
I. Boškina “Ģenerālis Jānis Balodis un viņa dzimtais novads
Trikāta.’’
Informāciju no avotiem sagatavoja:
Beverīnas novada pašvaldības tūrisma speciāliste
Ilze Dauvarte

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

Esi vienkāršs un cilvēki tieksies pie tevis

Lai cilvēks ar garīga rakstura traucējumiem veiksmīgi
iekļautos sabiedrībā, ir būtiski nodrošināt nodarbinātības
iespējas atbilstoši cilvēka spējām un vajadzībām, gan cilvēkam, kurš dzīvo ģimenē, gan cilvēkam, kurš dzīvo grupu
dzīvokļa pakalpojumā, tāpēc Vidzemes plānošanas reģiona
deinstitucionalizācijas plāns paredz dienas aprūpes centru
un specializēto darbnīcu izveidi pilngadīgiem cilvēkiem ar
garīga rakstura traucējumiem. Vidzemes plānošanas reģionā
dienas aprūpes centrus pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem veido 13 pašvaldības, bet specializētās darbnīcas
veido 10 pašvaldības.
Cilvēkam ar smagākiem funkcionāliem traucējumiem
piemērotāka ir darbošanās dienas aprūpes centrā, kur nodrošina nepieciešamo aprūpi, sniedz atbalstu un attīsta
nepieciešamās vai saglabā esošās prasmes. Ja funkcionālie
traucējumi ir vieglāki, bet algota darba veikšanai vēl jāattīsta
darba prasmes, tad piemērots ir specializēto darbnīcu pakalpojums – sveču liešana, dārzkopības iemaņu apgūšana,
ēst gatavošana, darbs ar mālu, ādas apstrādes, kokapstrādes
u.c. iemaņas. Pieredze rāda, ka specializētās darbnīcas
palīdz cilvēkiem uzsākt darba attiecības vai atgriezties darba
tirgū, jo tajās apgūst ne tikai amata prasmes, bet arī sociālās
iemaņas.
“Esmu ļoti priecīga, ka man šogad no 5. oktobra ir
iespēja apmeklēt dienas centru. Man ļoti patīk, ka dienas
centrā ir visādas nodarbības. Katru nedēļu, kas cits. Man
ļoti patīk, ka pirmdienās ir vingrošana un dejošana. Tas
palīdz manai veselībai. Man ļoti patīk, ka var uzdziedāt.
Un taisīt visādus darbiņus. Galvenais, ka dienas centrā ir
jauks kolektīvs un jauki darbinieki. Paldies par visu.

Par mīlestību un siltumu, ko izstaro jauki cilvēki dienas
centrā!” pārdomās dalās dienas aprūpes centra “Stropiņš”
apmeklētāja.
Valmieras dienas aprūpes centra “Stropiņš” un specializēto
darbnīcu vadītāja Agnese Valdēna uzsver, ka cilvēkam, apmeklējot dienas aprūpes centru vai specializētās darbnīcas
pakalpojumus, paplašinās redzesloks. Dienas aprūpes centra
apmeklētājiem tiek organizētas ekskursijas, radošas nodarbes un, pats svarīgākais, pilnveidotas socializēšanās
prasmes – cilvēks kļūst patstāvīgāks un spējīgāks iekļauties
un līdzdarboties sabiedriskajos procesos. Šo pakalpojumu
vērtība ir individuālajā pieejā katram apmeklētājam. Arī
dienas aprūpes centrā “Stropiņš” tiek īstenota individuāla
pieeja – rasts laiks nelielai sarunai, jokam vai kāda darbiņa
kopīgai paveikšanai ar katru apmeklētāju. Arī brīvajā laikā
darbinieki cenšas piemeklēt katram interesējošo nodarbi.
“Man patīk centriņā dejošana, mūzika un radošās
nodarbības pie Līgas un Ritas, arī pastaigas ārā,” stāsta
dienas aprūpes centra “Stropiņš” apmeklētāja.
Dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojums ir liels atbalsts ģimenēm, kuras rūpējas par tuvinieku
ar garīga rakstura traucējumiem, sniedzot iespēju ģimenes
locekļiem atgriezties darba tirgū, zinot, ka tuvinieks ir drošībā un viņam tiek nodrošināta saturīga laika pavadīšana. Arī
cilvēkiem, kuri dzīvo grupu dzīvokļos, ir svarīgs konkrēts
dienas ritms un nodarbinātība, kas palīdz veiksmīgāk
iekļauties sabiedrībā.
Vīrietis, kurš specializētajās darbnīcās apgūst kokapstrādes prasmes, stāsta: “Patīk kokapstrādē dedzināšana, patīk
būt kopā ar Līgu. Patīk, ka varu strādāt priekš veikaliņa.”

“Kopš ir specializētās darbnīcas, man patīk darboties,”
dalās specializēto darbnīcu apmeklētājs. Specializētajās
darbnīcās veidotie kokapstrādes produkti tiek pārdoti sociālā
uzņēmuma “Čaklās bites bode” veikalā. Katrs pārdotais
izstrādājums ir apliecinājums, ka funkcionālie traucējumi
nav šķērslis, lai radītu, iesaistītos un apgūtu jaunas prasmes.
Jautājot dienas aprūpes centra “Stropiņš” un specializēto
darbnīcu vadītājai par motivāciju strādāt šādā pakalpojumā,
A.Valdēna teic: “Man patīk tas patiesums. Nekas netiek
sarežģīts, valda vienkāršība, kas dod vieglumu. Ir tāds
teiciens – esi vienkāršs un cilvēki tieksies pie tevis! Te tas
ir abpusēji. Ja dienas beigās mēs ejot mājas apskaujamies
vai paspiežam viens otram roku, tad man liekas, ka diena
ir izdevusies! ”
Jautājumiem: Deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme
iekļauj” vadītāja Ina Miķelsone, mob.t 29289487, e-pasts:
ina.mikelsone@vidzeme.lv
Sociālo pakalpojumu eksperte Laine Zālīte, mob.t.
26536286, e-pasts: laine.zalite@vidzeme.lv

Informāciju sagatavoja:
Naula Dannenberga,
projekta “Vidzeme iekļauj” sabiedrisko attiecību speciāliste,
mob.t. 26148024,
naula.dannenberga@vidzeme.lv
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KULTŪRA

Kultūras pasākumi 2020. gadā
Šis gads kultūras dzīvē bija ne tik veiksmīgs, jo Covid-19
ierobežojumu dēļ, ļoti daudzi plānotie pasākumi tika atcelti.
Trikātā gada sākumā sirsnīgā un pacilātā gaisotnē dziedāt
gribētāji varēja izdziedāt savas iemīļotās dziesmas dziesmu
kafejnīcā “Laternu stundā”. Janvārī – Barikāžu aizstāvju
atceres diena, kad tika demonstrēta režisora Dzintara
Dreiberga filma “Dvēseļu putenis” un kurināti ugunskuri.
VDPK “Abuls” 35 gadu jubilejas koncerts “Solis laikā”
piesaistīja skatītājus ar savu atraktivitāti un deju raksturu
dažādību, kad bija iespēja vērot arī citu dejotāju sniegumu
no Rīgas, Matīšiem, Smiltenes u.c. vietām.
Kultūras dzīvē pavasaris bija rāmāks kā ierasti, vien
vasaras sākumā sanācām kopā pēc ilga laika, lai tiktos
vasaras saulgriežu un ielīgošanas pasākumā pilskalnā.
Viens no lielākajiem vasaras pasākumiem bija Beverīnas
novada svētki “Mēs – Tālivalža cilts”, kur apmeklētāju skaits
sniedzās pāri tūkstotim. Šajos svētkos sev interesējošo nodarbi varēja atrast visas paaudzes. Bija iespējams gan aktīvi
piedalīties sporta aktivitātēs, šķēršļu skrējienā “Tālivalža
taka”, piepūšamās atrakcijās, gan vienkārši vērot visu no
malas. Svētku koncertu sniedza tautā iemīļoti X faktora
dalībnieki Signe un Jānis Aizupieši un bērnu popgrupas.
Aizraujoša bija motorizēto un nemotorizēto braucamrīku
parāde. Dažādas noderīgas lietas ikviens interesents varēja
atrast mājražotāju un amatnieku tirdziņā. Sen nebija redzēts
tik daudz apmeklētāju pilskalnā, kad koncertprogrammā
“Starp sapņu miljoniem” skanīgas dziesmas izdziedāja un
izspēlēja Kaspars Markševičs, Sabīne Berezina, Kristīne
Šomase un saksofonists Raivo Stašāns. Un, protams, zaļumballe ar grupu “Zeļļi” vakara noslēgumā, kad pilskalna kokus
rotāja LED gaismas un ugunskura liesmas.
Kultūras nama zālē augusta sākumā bija apskatāma
mākslinieces Lienes Siliņas personālizstāde “Es. Cilvēks.
Mākslā”. Izstāde bija apskatāma arī citos pagastos. Lielu
interesi klausītājos radīja sirsnīgi izskanējušais Dzejas dienu
ietvarā Guntara Rača autorkoncerts “Mīlestība ir” un Baltu
vienības dienas atzīmēšana Jēņu kalnā, kurā piedalījās
folkloras kopas “Rudzupuķe”, “Stutes”, “Mežābele” un
etnomūzikas grupa “Vairogi”.
Kultūras dzīve Brenguļos 2020.gadā bijusi dažāda.
Janvārī tradicionālā Jaungada balle ar grupu “Pusnakts”.
Barikāžu aizstāvu atceres diena ar ugunskuru un režisora
Z. Vidiņa dokumentālo filmu “Tēvu barikādes”, kas vispatiesākajā mērā atspoguļo 1991. gada janvāra notikumus un
norises, iestājoties par latviešu un Baltijas brīvību. Februārī
dārzkopības interesentiem bija iespēja konsultēties ar tomātu
audzētāju no Brenguļu pagasta Natāliju Zeltiņu, lekcijā
“No sēkliņas līdz tomātam”. Kā ierasts, lekcija apmeklēta
un interese liela. Iespēja bija iegādāties Natālijas kolekcijas
sēklas tomātiem visās varavīksnes krāsās. Februārī apmeklēts bija arī bērnu kino vakars ar animācijas multfilmu
“Karalienes korgijs”. Martā Sieviešu dienai veltīta radošā
darbnīca “Ādas rotu meistarklase”.
Maijā, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, par
sasniegtajiem rezultātiem tika sveikti Beverīnas novada
mācību olimpiāžu laureāti un viņu pedagogi. Jūnijā Brenguļu
alus sētā notika vasaras saulgriežu pasākums – brīvdabas
koncerts “Ieskandinām vasaru Brenguļos”. Uzstājās jauniešu grupa “Glābēji”. Koncerts ienesa svaigas un patīkamas vēsmas pēc pavasara mēnešiem, pulcējot ap 200 klausītājiem.
Brenguļos pirmo reizi norisinājās makšķerēšanas sacensības “Cope Abulā”. Šāda veida sacensības novadā vēl līdz
šim nebija. Bija iespēja piedalīties nodarbībā “Ārstnieciskā
elpošana” ar sejas jogas pasniedzēju Ingu Gromovu. Augusts
beidzot ļāva realizēt martā plānoto nodarbību “Dārza un
puķu dobju plānošana” ar profesionālu daiļdārznieci un
ierīkotāju no Brenguļu pagasta Rudīti Meļķi. Nodarbību
apmeklēja 30 cilvēki, kas bija optimāls skaits veiksmīgai
nodarbības komunikācijai. Līdz ar lielo interesi par dārza
tēmu augusta beigās noritēja otrā nodarbība, kas bija
balstīta uz teoriju un praksi, labiekārtojot dobi pie Brenguļu
sākumskolas.
Augustu noslēdzām ar tematisko pasākumu “Tomātu
svētki” un sporta dienu “Atvadas vasarai”. Šis bija pārmaiņu
gads arī Tomātu svētkiem – tie notika Brenguļu centrā. Lai
arī Brenguļu alus sētā bija mājīgi un visiem ļoti patika,
pasākums ar katru gadu pulcē arvien vairāk interesentu,
līdz ar to teritorija pie sporta centra “Kaimiņi” ir plašāk un
daudzpusīgāk izmantojama. Septembrī bija aizkustinošs un
bezgala skaists koncerts “Zem viena jumta” ar grupu “Pasta
kaste”, mūziķiem Andreju Grimmu un folkloristi Mari.
Mūziķi atklāja neskaitāmu mūzikas instrumentu skaņas.

Kauguros tradicionāli turpinājās Mūrmuižas Tautas
universitātes (MTU) lekciju 32. un 33. sezona. Februārī
Kauguru kultūras namā, kopā ar folkloras kopu “Stutes”
un draugiem ar dziesmām, rotaļām un galdā liktu cūkas
galvu, tika svinēta Meteņdiena. Kultūras namā notika arī
Jaunlutriņu amatierteātra izrāde “Spoku vilciens”. Kauguru
kultūras nams ir teātra dzimtene Beverīnas novadā, kas
pulcē pilnu zāli teātra cilvēku un skatītāju. Jūnijā – vasaras
saulgriežu vakars ar folkloras kopu “Stutes”, un ap Jāņu
laiku novadā brīvdabas kino vakari ar režisores A. Zariņas
komēdijdrāmu “Blakus”. Jābilst, ka spēlfilma “Blakus” ir
Latvijas ceļa filma, kas kinoteātros nonāca 2019. gada 1.
martā. Filma nominēta 2019. gada Lielā Kristapa balvai
sešās kategorijās.
Augusts bija lielo pasākumu mēnesis. 22. augustā notika ģimenes sporta diena “Auto-Moto-Velo”, pasākumam
apritēja 31. gads kopš tā aizsākumiem. Diena tika aizvadīta
ar sportiskām aktivitātēm. Par tradīciju nesēju saglabājušās
rīta makšķerēšanas sacensības, kas pulcēja palielu skaitu
makšķernieku. Dienas laikā bija koncerti, kas vakarā klausītājus priecēja ar karstasinīgām mūzikas skaņām spāņu
un latino grupas “Los Nens” ritmos. Naktī lietus pavadīta
zaļumballe noslēdza šo pasākumu.
Septembrī Baltu vienības diena, kopā ar Kauguru
folkloras kopu “Stutes”. Šajā dienā Pekas kalnā ar latviešu
dziesmām tika iekurts piemiņas ugunskurs.

Aprīlī, Beverīnas novadā tika organizēts Lieldienu
zīmēšanas konkurss “Manas Lieldienas”, tika iesūtīti aptuveni 40 bērnu un jauniešu darbi vairākās vecuma grupās.
Vasarā foto konkursa “Mans Beverīnas novads” uzvarētāji
tika pie vērtīgām balvām.
Kā arī norisinājās ikgadējais pašvaldības rīkotais konkurss “Beverīnas novada sakoptākā sēta 2020”, konkursam
tika izvirzīti 15 iedvesmojoši īpašumi no visas novada
teritorijas – četri ražojošie uzņēmumi, piecas ģimeņu mājas
ciemā, divas daudzdzīvokļu mājas, trīs lauku viensētas un
viens dārzkopības sabiedrības īpašums, teju uz pusi vairāk
kā pagājušajā gadā. 8.augustā Beverīnas novada svētkos
Trikātas pilskalna estrādē tika apbalvoti konkursa “Sakoptākā
sēta 2020” dalībnieki.
Oktobrī dabas baudītājiem bija iespēja pievienoties
Santas Paegles vadītajā pārgājienā “Iepazīstot Cempu apkārtni”.
Novadā tika organizēti sporta pasākumi. Janvārī – 11
gadu jubileja Ziemas olimpiādei, kas norisinājās Brenguļu
sporta centrā “Ķaimiņi”. Pasākums tika organizēts Beverīnas
novada izglītības iestāžu skolēniem, sadarbībā ar novada
sporta skolotājiem. Februārī sadarbībā ar biedrību “Skudras
Spēka Cilts” notika šaha čempionāta 3.posms – Beverīna.
Februāri noslēdzām ar tradicionālo zolītes turnīru, kas pulcēja šīs spēles lietpratējus visās vecuma grupās.
Jūnijā sporta centrā “Kaimiņi” norisinājās basketbola
turnīrs “COVID KAUSS 2020”, kurā spēkiem mērojās 4
sporta skolu komandas. Paldies sacensību atbalstītājam ZS
“Mazputniņi”! Septembrī visā Latvijā, arī Beverīnas novadā, notika “Olimpiskā diena 2020”.
Jāatzīst, ka volejbols ir viens no vairāk atbalstītākajiem
sporta veidiem. Visa gada garumā bija vairāki volejbola
turnīri, tie tika spēlēti gan ārā, gan iekštelpās. Komandas
pulcējās prāvā skaitā.
Arī makšķerēšanas sacensības pierādīja, ka šis sports
un hobijs apvieno daudz interesentus no visas Latvijas.
Sacensību organizēšanā aktīvu dalību ņēma biedrība
“Beverīnas ūdeņi”. Sporta izaicinājums kopā ar aplikāciju
“Endomondo”, aktīvi noritēja divas reizes – pavasarī un
vasarā, kas aizsākās klusajā Covid-19 laikā. Izaicinājums
atklāja cilvēku lielo interesi būt aktīviem un azartiskiem.
Santa Paegle oktobrī Brenguļu sporta centrā “Kaimiņi”
organizēja Latvijas mēroga iekštelpu krosmintona sacensības “Brenguļu Open”, kas pulcēja teju 50 sportistus no
visas Latvijas. Arī regbija klubs “Fēnikss” aizvadītajā gadā
Brenguļos, pašu izveidotajā regbija laukumā, uzņēma māju
spēles.
Lai gan mums visiem iepriekšējais gads ir bijis ļoti
sarežģīts un izaicinājumu pilns, tas nav izpalicis bez sporta
norisēm un sasniegumiem. 2020.gada decembrī apritēja 10.
gads, kad tiek godināti Beverīnas novada sportisti, pasniedzot Beverīnas novada “Sporta laureāts 2020” apbalvojumu
par augstiem rezultātiem un sasniegumiem sportā. Paldies
sportistiem par viņu smago darbu un pašatdevi, lai varētu
izcīnīt godalgotas vietas šeit pat Latvijā un ārpus mūsu
valsts robežām. Vēlam, lai arī nākamais gads neizpaliktu
bez lieliem mērķiem un skaistām uzvarām!

IV Tomātu svētki, Brenguļos

Ģimenes sporta diena “Auto-Moto-Velo tradīcijās”, Mūrmuižā

Beverīnas novada svētki “Mēs – Tālivalža cilts”, Trikātā

Makšķerēšanas sacensības “Cope Abulā”, Brenguļos
2020. gads bija izaicinājumu pilns arī novada pašdarbības kolektīviem, kuri gatavoja repertuāru un strādāja
mēģinājumos, lai piedāvātu jaunas teātra izrādes, dziesmu
un deju koncertus, un uzvedumus.
Pasākumus un svētkus radām mēs kopā, paldies aktīvajiem novada iedzīvotājiem, kuri dalās idejās un nāk talkā
pasākumu norisē. Nenovērtējamu palīdzību sniedz Beverīnas jaunieši, kuri vasaras mēnešos piedalās lielākajos
pašvaldības organizētajos pasākumos. Paldies par to! Kopā
mēs esam spēks un tikai kopā mēs varam. Aicinām arī šogad
būt aktīviem un iesaistīties ar iniciatīvām kultūras dzīves
organizēšanā!
Fotogrāfijas no pašvaldības 2020.gada fotoarhīva
Informāciju sagatavoja:
Beverīnas novada Kultūras centra darbinieki
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PROJEKTI

Konkursā “Veidojam vidi ap mums Beverīnas novadā”
2020. gadā īstenotie projekti

Kaut arī pasaule šogad piedzīvojusi vēl nepieredzētus
satricinājumus visdažādākajās dzīves jomās, dzīves vides
uzlabošanas projektu konkurss skaita ziņā neatšķīrās no
iepriekšējiem gadiem. Tika iesniegtas 12 projektu idejas,
no tām atbalstīti un īstenoti 11 projekti par kopējo summu
5668 EUR. Arī aktivitāte pa pagastiem šogad ir bijusi līdzīga
– pa četriem projektiem īstenots Brenguļu un Kauguru pagastos, divi Trikātas pagastā, bet Beverīnas jauniešu projekts jāattiecina gan uz Trikātu, gan Mūrmuižu.
Četri projekti bijuši ļoti praktiski un uzlabojuši dzīves
kvalitāti daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem – “Brenguļu”
mājai atjaunota piebraucamā ceļa virskārta, pie “Līgotnes”
mājas Mūrmuižā izveidots stāvlaukums automašīnām, veikta
ēkas fasādes uzlabošana Jaunbrenguļu muižas ēkai, bet
Kauguros “Nākotnes” mājai tika uzmūrēti jauni skursteņi,
tādējādi pabeidzot iepriekšējā gadā uzsākto skursteņu atjaunošanu un dodot būtisku ieguldījumu ēkas ugunsdrošības
paaugstināšanā.
Divus projektus varētu klasificēt kā “skaistuma uzlabojumus” – biedrība “Ģimenes šūpulis” izveidoja vizuāli
pievilcīgu un arī praktisku mājas norādi un pastkastīšu
novietni savai mājvietai un arī kaimiņu mājām, bet Trikātas
pamatskolas 8. klases skolēni kopā ar audzinātāju īstenoja
projektu “Draugu zīme” – izgatavoja un uzstādīja norāžu
stabu, kas rāda attālumus līdz visām pamatskolas Erasmus+
sadraudzības pilsētām.
Pārējie projekti saistīti ar brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm. Kauguru pagasta “Līčos” izbūvēts basketbola laukums un uzstādīts žogs laukuma norobežošanai, nodrošinot “Līču” iedzīvotājiem pilnu tradicionālo komandu spēļu
kompleksu, jo iepriekšējos gados ar projektu konkursā
saņemtā atbalsta palīdzību izveidots futbola laukums un
pludmales volejbola laukums.
Beverīnas jaunieši uzšuvuši pufus jeb sēžammaisus jauniešu centra telpām Trikātā un Mūrmuižā, aušanas studijas
veidotājas Trikātā iegādājās inventāru stellēm un noorganizēja aušanas nodarbības bērniem un jauniešiem, savukārt
biedrība “RK Valmieras Fēnikss” īstenoja sapni par regbija
laukuma izveidi Brenguļos, kurā, lai arī kopīgo sportošanu
šogad ietekmēja pandēmijas laikam noteiktie ierobežojumi,
izdevās noorganizēt pat divas mājas spēles.
Šai pašā projektu tematikā ietilpst arī dārzkopības kooperatīvā “Pūpoli” izveidotais rotaļu laukumiņš bērniem.
Kaut arī rotaļu laukumu izveide šādos projektu konkursos
ir “pavisam parasta lieta”, kā būtu teicis Karlsons, gadās,
ka šāda tradicionāla projekta īstenošana liek pamatus turpmākām kopienas aktivitātēm. Tā noticis arī šajā gadījumā,
kad it kā tikai vienu kopienas daļu (šeit – jaunās ģimenes
ar maziem bērniem) interesējošs objekts radījis arī pārējo
iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos.
Kaut arī rotaļu laukumiņa izveidei bija saņemts atbalsts
no dārzkopības kooperatīva valdes, projekta vadītāja Marika
Daļecka nebija cerējusi uz īpašu vecākās paaudzes iedzīvotāju iesaisti. Taču iedzīvotāji novērtēja laukumiņa kā
kopienas pulcēšanās vietas potenciālu un sniedza atbalstu

Skursteņu izbūve Kauguru pagasta “Nākotnēs”

Rotaļlaukums Brenguļu pagasta kooperatīvā “Pūpoli”

Norāžu stabs pie Trikātas pamatskolas
gan laukumiņa būvniecības darbu laikā, gan arī pēc tam.
Šādas iniciatīvas rezultātā tika īstenoti vairāki neplānoti
papildu darbi – saziedoti kokmateriāli un uzbūvēta sētiņa,
kas norobežo laukumu no ceļa, izgatavota smilšu kaste,
savestas smiltis, ziedoti krūmu stādi iestādīšanai pie sētiņas
un veikti vēl citi papildus darbiņi. Laukuma atklāšanas
pasākumā gardu kliņģeri un bērnu šampanieti dāvāja SIA
“Salvis”, Zane Ziplāne sašuva skaistas karodziņu virtenes,
bet lielu pārsteigumu sagādāja laukumam kaimiņos esošo
māju iedzīvotāji, kas ieradās ar pašceptu lauku torti.
Vēlāk sekoja vēl viens pārsteigums – Ziemassvētkos
kāds iedzīvotājs laukumiņā uzstādīja izgreznotu eglīti.
Darbam nu jau arī tapis turpinājums – Valmieras novada

fonda projektu konkursā “Sev. Tev. Novadam.” atbalstīts
projekts par rotaļu laukuma papildināšanu ar basketbola
grozu un futbola vārtiem.
Tieši papildus pievienotās vērtības – kopienas aktivizēšanās dēļ – šis projekts izpelnījies godu tikt nosūtītam
uz konkursa “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” reģionālo
vērtēšanu, kurai pašvaldība katru gadu izvirza vienu,
konkursa komisijas ieskatā labāko, īstenoto projektu.
Reģionālajā līmenī naudas balvas saņem trīs labākie
projekti, bet vēl trim projektiem tiek piešķirtas veicināšanas
balvas. Tālāk reģionu pirmo vietu ieguvēji cīnās par Latvijas
labākā projekta titulu.
Diemžēl, pandēmijas rezultātā šogad izpaliks tradicionālais “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” noslēguma pasākums,
projekti vairākos etapos tiks vērtēti attālināti. Vienlaikus
jāatzīmē arī patīkams jaunums – pašvaldības, kuru projekti
kļūs par reģionu pirmo vietu ieguvējiem, no pašvaldību
apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” saņems 3000
EUR 2021.gada konkursa organizēšanai.
2021. gada vasarā pēc pašvaldību vēlēšanām notiks
administratīvi teritoriālā reforma, tomēr mūsu pašvaldība
ir lēmusi konkursu organizēt, jo jaunā pašvaldība pārņems
iepriekšējās pašvaldības saistības. Tāpēc aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un izmantot šo iespēju īstenot savas dzīves
vides uzlabošanu ar konkursa atbalstu!
Vairāk fotogrāfijas pašvaldības mājaslapā
www.beverinasnovads.lv
Informāciju sagatavoja:
Beverīnas novada pašvaldības projektu konkursa
“Veidojam vidi ap mums Beverīnas novadā”
koordinatore Linda Krūmiņa

VIDE

Šogad Lielā Talka norisināsies 24. aprīlī
Lai rūpētos par Latvijas dabu – tās tīrību un ilgtspējību, 2021. gadā jau četrpadsmito
reizi pēc kārtas, norisināsies visas Latvijas vides sakopšanas akcija – Lielā Talka. Pērn,
neskatoties uz Covid-19 pandēmijas izplatību un ierobežojumiem, iedzīvotāji bija aicināti
talkot solo, duo un ģimenes talkās, kā rezultātā tīrākas un skaistākas tapa 955 talkošanas
vietas visā Latvijā. Savukārt, šogad Lielā Talka, kā ierasts, norisināsies pēdējā aprīļa sestdienā – 24. datumā, par vadmotīvu izvēloties: “Tīra Latvija nākamajām paaudzēm”.
Lielās Talkas mērķis jau kopš tās pirmsākumiem ir bijis aicināt Latvijas sabiedrību
pievērst uzmanību un aicināt līdzdarboties vides sakopšanā, atveseļošanā un labiekārtošanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Savas pastāvēšanas otrajā
desmitgadē, sākot ar 2019. gadu, Lielā Talka aicina ne tikai cīnīties ar piesārņojuma sekām,
bet arī ar tā cēloņiem – mudinot cilvēkus plašāk domāt un rīkoties laikus, lai tīru Latviju un
tās skaisto dabu piedzīvotu ne tikai mēs, bet arī nākamās paaudzes.
Tāpat kā pērn, 2021. gadā organizatori aicinās talkot, piesakot savu talkošanas vietu un
veicot sakopšanas un labiekārtošanas darbus. Līdz ar Lielās Talkas aktivitātēm, jau trešo
gadu iedzīvotāji aicināti dalīties idejās par to, kas palīdzētu Latvijai kļūt ilgtspējīgākai,
piedaloties radošajā akcijā “Ideju Talkā”.
Lielās Talkas organizatore Vita Jaunzeme: “Ir liels gandarījums, ka arī šis gads nebija
izņēmums, un pavasarī varēja norisināties Lielā talka, bet rudenī – Pasaules talka. Nav
svarīgi, vai šogad talkojām vieni, kopā ar kādu draugu, paziņu vai ģimenes lokā – tas kļuva

par vērtīgu ieguldījumu Latvijas nākotnē. To turpināsim darīt arī nākamgad, jo darbs pie sabiedrības
izpratnes veicināšanas par vides jautājumiem, ir
ceļš uz ilgtspējīgas valsts veidošanu un attīstību.
Cilvēkam un dabai jāmijiedarbojas, bet par to, cik
harmoniski – atbildam mēs.”
Pirmo reizi Lielā Talka Latvijā norisinājās 2008.
gadā. Šo gadu laikā, kopā Lielajā Talkā piedalījušies
vairāk nekā miljons cilvēku, veicot sakopšanas un
labiekārtošanas darbus gan Latvijā, gan iesaistoties
mūsu diasporu pārstāvjiem. Desmit gadu laikā, aktīvi piedaloties sakopšanas un labiekārtošanas talkās,
salīdzinot ar 2008. gadu, Latvijā atkritumu daudzums ir iespaidīgi samazinājies. Papildu informācija: www.talkas.lv.
Par talkošanas specifikāciju, atbilstoši situācijai valstī, informēsim.
Uz tikšanos visā Latvijā 24. aprīlī!
Papildu informācija: Lielās Talkas sabiedrisko attiecību konsultante Jana Kralliša,
mob.26462844, e-pasts: jana.krallisa@onecom-latvia.com
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Ieslēgts darbā jaunais Igaunijas –
Latvijas starpsavienojums

AS “Augstsprieguma tīkls” (AST) attīstības projektā “Igaunijas – Latvijas trešais 330kV starpsavienojums” ir pabeigti visi būvniecības darbi un
jaunizbūvētā 330 kV līnija no Igaunijas uz Rīgas
TEC-2 Latvijā ir ieslēgta darbā. Ekspluatācijā to
plānots nodot līdz nākamā gada vidum, bet jau no
1. janvāra līnija tiks ņemta vērā, aprēķinot elektroenerģijas tirgum atvēlētās pārvades jaudas.
“Šī projekta pabeigšana ir būtisks solis Latvijas
un Baltijas energoneatkarības stiprināšanā ceļā uz
elektrotīklu sinhronizāciju ar Eiropu 2025. gadā.
Jaunās līnijas izbūve ļaus mums uz rekonstrukcijas
laiku atslēgt divas citas savu laiku nokalpojušās
pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados būvētās
līnijas no Valmieras uz Tartu un Tsirgulīnu Igaunijā,
lai pēc to pārbūves Latvijas un Igaunijas starpsavienojumi būtu pilnībā sagatavoti darbam Baltijas
sinhronā režīmā ar kontinentālo Eiropu”, projekta
svarīgumu uzsver AST valdes priekšsēdētājs Varis
Boks.
Projekta ietvaros Latvijā izbūvēta 330 kV augstsprieguma elektropārvades līnija no Rīgas TEC-2
līdz Igaunijas robežai 176 kilometru garumā: jauna
elektropārvades līnija aptuveni 28 kilometru garumā
no Igaunijas robežas līdz esošajam elektropārvades
līnijas koridoram posmā Rūjiena-Aloja, tālāk tā
turpinās pa esošās 110 kV līnijas koridoru gar Aloju,
Limbažiem un Skulti līdz Saulkrastiem. Savukārt
tālāk līnija ir izvietota blakus topošajam “Rail
Baltica” dzelzsceļam. Projekta ietvaros arī veikta
apakšstacijas Rīgas TEC-2 paplašināšana, savukārt
Igaunijas pārvades sistēmas operators “Elering” izbūvēja šīs līnijas daļu Igaunijas teritorijā līdz 330
kV apakšstacijai Kilingi-Nōmme un drošai starpsavienojuma darbībai izbūvēja jaunu 330 kV līniju
Harku-Sindi.
Kopumā 3.starpsavienojuma projekta izmaksas
330 kV līnijai starp apakšstacijām Rīgas TEC-2
Latvijā un Kilingi-Nōmme Igaunijā un Igaunijas
iekšējai 330 kV līnijai Harku-Sindi ir 170 milj.
EUR, no kuriem 112 milj. EUR Eiropas Savienības
Infrastruktūras savienošanas finanšu instrumenta
(CEF) piešķirtais līdzfinansējums. Latvijā projekta
“Igaunijas – Latvijas trešais 330 kV starpsavienojums”
būvniecībā ieguldīti 80 milj. EUR, no kuriem ap
65% ir CEF piešķirtie līdzekļi.

Jaunā līnijas pārvades jauda ir 600 MW, kas papildina pašreizējo Igaunijas – Latvijas šķērsgriezuma
pārvades jaudu. Līdz šim tā nebija pietiekama, lai
nodrošinātu pieprasīto elektroenerģijas tirdzniecības
apjomu starp Latviju un Igauniju, kā rezultātā noteiktās stundās veidojās sastrēgumi un elektroenerģijas cenu starpība. Pilnībā pārvades jaudu deficītu
Igaunijas-Latvijas šķērsgriezumā plānots likvidēt
līdz 2024. gadam, kad noslēgsies līniju Valmiera
– Tartu un Valmiera – Tsirgulīna rekonstrukcijas.
Projekts “Igaunijas – Latvijas trešais 330kV starpsavienojums” ir arī nozīmīgs energoapgādes drošumam un stabilai elektropārvades tīkla darbībai
gan Latvijā, gan arī Baltijā kopumā.
Elektropārvades līnijas projektēšanas un izbūves
darbus veica pilnsabiedrība “EE-LV Interconnection”,
ko veido Latvijas SIA “Elko”, Polijas AS “SELPOL”
un Igaunijas AS “LEONHARD WEISS ENERGY”,
savukārt darbus apakšstacijā Rīgas TEC-2 veica
“Empower AS filiāle Latvijā”.
Darbs pie jaunās līnijas projekta tika aizsākts
2012. gadā, iesniedzot pieteikumu Vides pārraudzības
valsts birojam un 2014. gadā tika uzsākts ietekmes
uz vidi novērtējums un notika projekta sabiedriskās
apspriešanas. Balstoties uz AST un Elering kopīgi
iesniegto pieteikumu, 2014. gada oktobrī projektam
tika piešķirts 65% līdzfinansējums no Infrastruktūras savienošanas instrumenta līdzekļiem (CEF –
Connecting Europe Facility). 2016. gadā tika izsludināts konkurss par projektēšanas un būvniecības
darbiem un Ministru kabinets, ņemot vērā projekta
nozīmīgumu, projektam piešķīra nacionālo interešu
objekta statusu. Jaunās līnijas būvniecības projekts
tika aizsākts 2018. gada sākumā, parakstot projektēšanas un būvniecības darbu līgumu, pirmais balsts
pacelts 2019. gada maijā, savukārt līnijas būvniecība
tikai pabeigta 2020. gada decembrī. Ekspluatācijā
jauno līniju plānots nodot līdz 2021. gada vidum.

Papildus informācija:
Komunikācijas daļas vadītāja Aija Ikstena
Tālr. +371 29174571
E-pasts: aija.ikstena@ast.lv

VIDES IZGLĪTĪBA

“URDA” piedāvā jaunu vides izglītības
akciju un attālinātas nodarbības
Pašvaldību atkritumu apsaimniekotāja SIA
“ZAAO” vides izglītības realizēšanas vietas Dabas
un tehnoloģiju parka (DTP) “URDA” vides izglītības pedagogi aicina skolotājus un izglītības iestāžu
audzēkņus uz sadarbību, lai kopīgās aktivitātēs izprastu vides procesus un cilvēku mijiedarbību ar
dabu.
Jaunā akcija, kurā aicināti iesaistīties 1. līdz 6.
klašu skolēni un viņu pedagogi ir “Atklāj kopā ar
Skudru Urdu”. Eksperimentu un uzdevumu laikā
skolēniem būs jāpēta un jāizzina trīs tēmas – ūdens,
gaiss un zeme. Katras tēmas ietvaros būs jāpēta
kopsakarības, jāveic eksperimenti un radošie darbi,
piemēram, jāapgūst ūdens tīrības noteikšana, jāpēta
zemes slāņi un jābūvē iekārtas. Akcijas lieldraugs
ir Dabas aizsardzības pārvaldes “Līgatnes dabas
takas”, kuriem arī rūp vides aizsardzības jautājumi
un ir iesaistījušies akcijas balvu fonda bagātināšanā.
Pieteikšanās akcijai ir atvērta un notiek līdz 26.
janvārim. Akcijas aktivitātes jāīsteno no 1. februāra
līdz 26. aprīlim.
Līdz 30. aprīlim notiek arī akcija “Dārgumu
medības”, kurā pirmsskolu audzēkņi kopā ar
pedagogiem pēta vielu nezūdamību un atkritumu
sadalīšanos augsnē.
Tāpat līdz 30. aprīlim turpinās ikgadējā akcija
“Dabai labu darīt”, kurā ar mērķi – dabas resursu

saudzēšana, izglītības iestādes vāc makulatūru un
PET pudeles, lai nodotu tās pārstrādei. Akcija paredz
arī pētniecisko uzdevumu veikšanu par šķirošanas
paradumiem izglītības iestādē.
Atgādinām, ka, lai arī Covid-19 situācija valstī
ir radījusi izmaiņas “URDAs” ikdienā, darbs vides
izglītības jomā turpinās. Vides izglītības pedagogi
uzrunā pirmsskolu un skolu audzēkņus par vides
tēmām, izmantojot interneta platformas. Mācību
materiāli šī brīža situācijai pielāgoti dažādām vecuma grupām no vides izglītības satura, kas radīts
kopā ar sadarbības partneriem, realizējot dažādus
projektus vides aizsardzībā un paradumu maiņas
veicināšanā. Ir iespējams saņemt arī darba lapas
zināšanu nostiprināšanai. Aktīvi attālināto nodarbību iespējas šobrīd izmanto pirmsskolas izglītības
iestādes, tām padomus videi draudzīgai rīcībai sniedz
tēls Skudra Urda.
Aktuālajām vides izglītības aktivitātēm iespējams
reģistrēties caur mājas lapu www.urda.lv
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INFORMĀCIJA
IEDZĪVOTĀJIEM

Beverīnas novada
Dzimtsarakstu
nodaļas pārskats
par 2020.gadu
Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2020.gadā reģistrēti 20 jaundzimušie
– 12 meitenes un 8 zēni. Laulībā dzimuši
un reģistrēti 9 mazuļi, ar paternitātes atzīšanu 11 mazuļi. Visos dzimšanas reģistros
ir ievadītas ziņas par tēvu. Pērn pirmie
bērni piedzimuši – 7 māmiņām, otrie –
7 māmiņām, trešie – 6 māmiņām. Pagājušajā gadā vecāki
izvēlējušies arī neparastākus vārdus – meitenei Elēna, zēnam
Martins. Divos gadījumā vecāki bērniem ir izvēlējušies
divus vārdus Martins Gustavs un Luīze Anna. Meitenēm
populārākais vārds Elza – 2 gadījumos. Šogad reģistrētie
zēnu vārdi ir Roberts, Alekss, Raivo, Jānis, Artis, Pēteris,
Hugo. Meitenēm izvēlēti vārdi Alise, Dārta, Emīlija, Emija,
Elēna, Lāsma, Kristiāna, Marta, Dita.
Pašvaldība jau daudzus gadus jaundzimušajiem un viņu
vecākiem sarūpē nelielu dāvanu – pirmo grāmatu “Mūsu
bērns” un dzimšanas apliecību ievieto cietos vākos ar valsts
simboliku.
Pamatojoties uz Beverīnas novada Saistošiem noteikumiem “Par bērna piedzimšanas pabalstu” tiek piešķirts
vienreizējs pabalsts 150.00 EUR apmērā vienam no vecākiem
par katru jaundzimušo bērnu. Tāpat kā līdz šim šo pabalstu
varēs saņemt ar nosacījumu, ja jaundzimušais pirmreizēji
tiks deklarēts Beverīnas novadā un viens no vecākiem ne
mazāk kā 12 mēnešus ir deklarēts Beverīnas novadā.
Pārskatot 2020. gada mirušo personu reģistrus, var secināt,
ka šogad mirušo skaits ir tāds pats kā 2019. gadā. Pavisam
2020. gadā mirušas 42 personas. Tāpat kā iepriekšējos gados
galvenais mirušo nāves cēlonis ir sirds, asinsvadu slimības
un ļaundabīgie audzēji un citi. Pamatojoties uz Beverīnas
novada Saistošajiem noteikumiem “Par apbedīšanas pabalstu” apbedīšanas pabalsts 145.00 EUR apmērā tiek izmaksāts personai, kura reģistrē miršanu. Pašvaldība piešķir
apbedīšanas pabalstu par personām, kuru pēdējā deklarētā
dzīvesvieta ir bijusi Beverīnas novada teritorija.
Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2020.gadā
noslēgtas 12 laulības. Dzimtsarakstu nodaļā vairums pāru
savu nozīmīgo dienu izvēlējušies noslēgt svinīgos un
romantiskos apstākļos. Tradicionāli visbiežāk pāri izvēlas
laulāties vasaras mēnešos, laika posmā no maija līdz
augustam, bet šogad sakarā ar pandēmiju tas bija jūlijs,
augusts, septembris un oktobris. Seši pāri izmantojuši
iespēju noslēgt laulību ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām.
Populārākās vietas “Jaundzērvītes”, “Siltumnīca”. Astoņos
gadījumos pāriem tās ir bijušas pirmās laulības. Jaunākajai
līgavai 26 gadi un līgavainim 27 gadi.
2020. gadā reģistrēti vairāki šķiršanās gadījumi. Izsniegtas atkārtotas civilstāvokļa reģistrācijas apliecības, izziņas
par dzimšanas, miršanas un laulības reģistrāciju. Izdarīti
papildinājumi sakarā ar uzvārda maiņu. Pamatojoties uz
tiesas spriedumu atzīti par spēkā neesošiem paternitātes pieņēmumi, pēc citu dzimtsarakstu nodaļu lūguma dzimtsarakstu programmā CARIS ievadīti vēsturiskie dzimšanas,
miršanas, laulības reģistri.
Informāciju sagatavoja:
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Biruta Zvirbule

Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību,
Beverīnas novada pašvaldībai, tās struktūrvienībām un
iestādēm no 2020.gada 2.novembra IR NOTEIKTS
šāds pagaidu darba laiks:
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena

08:00 – 12:00; 12:30 – 17:00
08:00 – 12:00; 12:30 – 17:00
08:00 – 12:00; 13.00 – 17:00
08:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
08:00 – 12:00; 13:00 – 16:00
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EKO laukumi turpina strādāt, noteikti
atsevišķi ierobežojumi

SIA ZAAO darbības reģiona 20 EKO laukumi turpina
ikdienas darbu, nodrošinot iedzīvotājiem dažādu pārstrādei
derīgu materiālu nodošanu. EKO laukumi nestrādā svētku
dienās, pirmssvētku dienās to darba laiks saīsināts par 1
stundu.
No 21.decembra klientu konsultācijas iespējamas tikai
EKO laukumu āra teritorijās (EKO laukumu iekštelpās
konsultācijas netiek sniegtas), jaunus līgumus iespējams
slēgt tikai attālināti, sazinoties ar Valmieras biroju pa tālr.
64281250 vai e-pastā: zaao@zaao.lv (EKO laukumos-birojos
līgumi netiek slēgti, izmaiņas līgumos netiek veiktas), nav
iespējami skaidras naudas norēķini.
1. EKO laukumos var nodot pudeļu un burku stiklu,
papīru, kartonu, polimēru, PET pudeles, metālu, lietošanai derīgus apavus un tekstila izstrādājumus, kā
arī nolietotu sadzīves elektrotehniku.
2. Ierobežotā apjomā iespējams nodot vieglo automašīnu
riepas (līdz 4 gab. no viena iedzīvotāja gada laikā),
luminiscentās spuldzes (līdz 10 gab. gadā no vienas
mājsaimniecības), krāsu iepakojumu (līdz 10 litri gadā
no vienas mājsaimniecības).
3. ZAAO klientiem, kuriem ir tiešais līgums par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu, ir iespēja lielgabarīta un
būvniecības atkritumus nodot ar pēcapmaksu.
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem minēto materiālu
nodošanas iespējas jārisina ar savu māju apsaimniekotājiem, kuri sazinās ar ZAAO par pakalpojuma veidiem.
Iedzīvotājiem, kuri līdz šim nav ZAAO klienti, lielgabarīta un būvniecības atkritumu nodošana EKO
laukumos jāatliek uz laiku, kamēr valstī uzlabosies
epidemioloģiskā situācija.
4. BIG-BAG maisus klientiem, kuriem ir līgums ar
ZAAO, ir iespējams saņemt EKO laukumos, bet
klientiem, kuriem līguma nav, izsniegšanas nepie-

ciešamība ir iepriekš telefoniski jāsaskaņo ar ZAAO
Valmieras biroju pa tālr. 29225862, vienojoties par to
izsniegšanas vietu un laiku.
5. Limbažu EKO laukumā pārtraukta taras pieņemšana.
6. EKO laukuma, kas atrodas Reģionālajā atkritumu
apsaimniekošanas centrā “Daibe”, apmeklējums iepriekš
jāsaskaņo pa tālruni 28394140 (darba dienās darba laikā
no plkst.8.00 līdz 17.00). Maksājumi šajā laukumā
iespējami ar maksājuma karti.
Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar ZAAO
Valmieras biroju attālināti darba dienās darba laikā pa tālr.
64281250 un e-pastu zaao@zaao.lv.
Apmeklējot EKO laukumus obligāti jālieto medicīniskā vai higiēniskā maska vai respirators! Visi materiāli
jānodod ieturot 2 m distanci no EKO laukuma pārziņa
un nosaucot nepieciešamos reģistrācijas datus.
Informāciju sagatavoja:
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību
speciāliste Zane Leimane

Norādes ērtai sadarbībai
KĀ VEIDOT SAVĀKŠANAS VIETU:

KĀ PAREIZI SAGATAVOT
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29221847 VAI www.zaao.lv

Sveicam janvāra 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.
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Mūžībā aizgājuši
Viktors Vereņko 23.08.1955. – 01.12.2020.
Ziedonis Auzenbergs 06.06.1945. – 16.12.2020.
Gatis Kamārovs 28.12.1967. – 19.12.2020.
Beverīnas novada pašvaldība
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!
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