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AKTUALITĀTES

Beverīna no vēstures lappusēm nezudīs

Beverīnas novada pašvaldības informatīvais izdevums
iznāk kopš 2009. gada, kad notika iepriekšējā novadu
reforma, apvienojot Brenguļu, Kauguru un Trikātas pagastus,
kā novada administratīvo centru nosakot Mūrmuižu. Šo
gadu laikā novadā ir notikusi attīstība vairākās nozarēs, par
dažādām aktualitātēm 12 gadu laikā iedzīvotāji tika informēti
arī pašvaldības izdotajā bezmaksas izdevumā.
Izdevuma pirmo lapu rotā novada galvenais simbols –
ģerbonis, kas ir Beverīnas sakta. Kopš 2014. gada Beverīnas
novadam ir savs ģerbonis, no 2018. gada – karogs, kas ir
iesvētīts Trikātas evaņģēliski luteriskā Sv.Jāņa baznīcā.
Ģerboņa pamatā ir arheoloģiskā sakta, kas atrasta Trikātas
Libirtu kapulaukā un datējama ar III gadsimtu. Rotas raksts
ir abstrakti ģeometrisks, kas norāda uz tās baltu vai baltiem
tuvo piederību un saistību ar ļoti senu kultūras tradīciju un
stilu. Tā ļauj sajust seno baltu dzīves veidu un domāšanu.
Sakta ir apaļas formas, no zaļvara (bronzas) ar iedobu emalju
sarkanā krāsā.
Ģerboņa saktā saskatāmas daudzas latviešiem svarīgas
zīmes un tēlainas nozīmes simboli. Aplis – tā ir Saule un
visa plašā pasaule. Krusts – Dieva radošā spēka un svētības
simbols. Četru Zaru jeb Uguns krusti – simbolizē četrus
Pērkona dēlus, bet Krusta zibens šautras – pašu Pērkona tēvu
– pasaules darinātāju un pārvaldnieku. Kvadrāts saktas un
krusta centrā – pirmā (Dieva) doma, ideja, impulss. To sauc
arī par galdu, kur jau mazā mērogā ietvertas visas pasaules
tālākās attīstības līnijas.
Novada nosaukums 2009. gadā tiks dots par godu
mītiskajai Beverīnas pilij, kas piederēja Tālavas latgaļu
vecākajam – ķēniņam Tālivaldim. Mūsu novads šo gadu
laikā bija viens no retajiem, kam nosaukums nebija dots pēc
apdzīvotas vietas tā teritorijā, bet gan pamatā esot daudz

senākajai vēsturei, kas aptver daļu Vidzemes un Latgales
reģionu.
Divpadsmit gadi Beverīnas novadā ir aizritējuši. No
2021. gada 1. jūlija Beverīnas novada trīs pagasti tiks iekļauti
jaunizveidojamā Valmieras novadā, kas kopumā sastāvēs no
līdzšinējo 8 pašvaldību administratīvajām teritorijām. Līdz
ar to arī tiks veidots kopējs Valmieras novada pašvaldības
informatīvais izdevums. Šo izdevumu iedzīvotāji saņems
mājsaimniecību pastkastītēs katrā no līdzšinējo novadu
teritorijām. Mājsaimniecību adresēs izmaiņas būs vienīgi
novada nosaukumā, piemēram, “Pagastmāja”, Mūrmuiža,
Kauguru pagasts, Valmieras novads, LV-4224. Pasta indeksi
nemainās.
Turpmākajā Valmieras novada pastāvēšanas laikā veidos
jaunu ģerboni, kas simbolizēs jaunizveidotā novada teritoriju.
Jāmin, ka spēku nezaudēs pirms 2009. gada apstiprinātie
pilsētu un pagastu ģerboņi.
Turpinājums 2. lpp

Par valsts vietējo autoceļu
V196 Valmiera-Brenguļi

Beverīnas novada pašvaldība 2021. gada 2. jūnijā Satiksmes
ministrijai pārsūtīja novada iedzīvotāju savākto, 19 lapu garo
ar 311 parakstiem apkopoto, lūgumu par valsts vietējā autoceļa Valmiera-Brenguļi-Bikseja posmu ar grants segumu
Brenguļi-Dutka asfaltēšanas nepieciešamību. Pašvaldība no
savas puses pievienoja lūgumu iedzīvotāju vēlmi nenoraidīt.
6. jūnijā pašvaldība no SIA “Latvijas Valsts ceļi” saņēma
sekojošu atbildi: “Valsts autoceļu tīklā veicamo darbu
programmu izstrādāšana tiek veikta balstoties uz autoceļu
tehniskās apsekošanas rezultātiem un satiksmes intensitātes
uzskaites datiem, kā arī tiek izvērtēti sociālekonomiskie
faktori: iedzīvotāju izvietojums, elektroenerģijas patēriņš,
skolu reforma, sabiedriskā transporta maršruti u.c. Katru
gadu tiek izvērtēti visi valsts autoceļi, un valsts autoceļu tīklā
veicamo darbu programmās tiek iekļauti autoceļi ar sliktāku
seguma stāvokli un lielāku satiksmes intensitāti, tādā veidā
nodrošinot iespējami lielākam satiksmes dalībnieku skaitam
labākus braukšanas apstākļus.

2020. gadā valsts vietējā autoceļa V196 Valmiera-BrenguļiBikseja grants segums posmā km 5,60-14,30 novērtēts ar
vērtējumu “labs”.
Ņemot vērā, ka valstī kopumā sliktā stāvoklī ir vairāk
kā puse valsts vietējo autoceļu ar grants segumu, pašlaik
autoceļu nozarei pieejamā finansējuma ietvaros autoceļa
V196 Valmiera-Brenguļi-Bikseja sakārtošanas darbi netiek
plānoti. Izstrādājot Valsts autoceļu tīklā veicamo darbu
programmas
2022.–2024. gadam, izvērtēsim iespējas tajās iekļaut
grants seguma pastiprināšanas un divkārtu virsmas apstrādes
ieklāšanas darbus valsts vietējā autoceļa V196 ValmieraBrenguļi-Bikseja posmā Brenguļi-Dutka km 5,60-14,30.
Līdz iespējai būtiski uzlabot valsts vietējā autoceļa V196
Valmiera-Brenguļi-Bikseja stāvokli tiks nodrošināta regulāra
autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu izpilde atbilstoši noteiktajai C ikdienas uzturēšana klasei.”
Vēstuli parakstījis SIA “Latvijas Valsts ceļi” valdes
priekšsēdētājs M.Lazdovskis.

Pakalpojumu pieejamība pēc 1. jūlija –
administratīvi teritoriālās reformas

Pēc 5. jūnija pašvaldību vēlēšanām un 1.jūlijā stājoties
spēkā administratīvi teritoriālajai reformai, Valmieras novada
iestādēs un pagasta pārvaldēs varēs saņemt visus pakalpojumus ierastajās pakalpojumu sniegšanas vietās un kārtībā.
Jaunās Valmieras novada pašvaldības domes sasaukumu
gaida nozīmīgi lēmumi, kas ietekmēs un noteiks turpmākos
Valmieras novada procesus. Par aktuālo un svarīgo, par visām
izmaiņām, ko lems jaunā Valmieras novada pašvaldības
dome, iedzīvotāji tiks informēti savlaicīgi.
Realizējot administratīvi teritoriālo reformu, tiek apvienotas 8 pašvaldības (Beverīnas novada pašvaldība, Burtnieku

novada pašvaldība, Kocēnu novada dome, Mazsalacas
novada pašvaldība, Naukšēnu novada pašvaldība, Rūjienas
novada pašvaldība, Strenču novada dome un Valmieras
pilsētas pašvaldība), kā rezultātā Valmieras novads sastāvēs
no 5 pilsētām (Valmiera, Mazsalaca, Rūjiena, Seda, Strenči)
un 26 pagastiem (Bērzaines, Brenguļu, Burtnieku, Dikļu,
Ēveles, Ipiķu, Jeru, Jērcēnu, Kauguru, Kocēnu, Ķoņu, Lodes,
Matīšu, Mazsalacas, Naukšēnu, Plāņu, Ramatas, Rencēnu,
Sēļu, Skaņkalnes, Trikātas, Vaidavas, Valmieras, Vecates,
Vilpulkas, Zilākalna).

“Sajūtu parkā” Valmierā
uzstādītas Beverīnas
novada simboliku
raksturojošas durvis

Beverīnas novads ir atsaucies uzaicinājumam jauno
Valmieras novadu veidot ar simbolisku vides objektu uzstādīšanu “Sajūtu parkā” Valmierā, un izveidojis Beverīnas
novada simboliku prezentējošas un raksturojošas durvis,
kas šobrīd ir uzstādītas un apskatāmas Gaujas stāvo krastu
“Sajūtu parkā” Valmierā. Mērķis bija izveidot vides objektu
– durvis, kas simbolizētu un atainotu Beverīnas novada
vērtības.
Labirints – tā ir izvēle, ko mēs izdarām katru dienu. Koka
skulptūra “Beverīnas sprīdītis” simbolizē katra paša laimi,
kas ir zemē aprakta – kas prot, tas atrod. Darbs un neatlaidība
ir veiksmes atslēga! Durvju un skulptūras idejas autore ir
Brenguļu bibliotēkas vadītāja Aiga Blumberga. Jaunā vides
objekta idejas tapšanā iesaistījās un koka skulptūru veidoja
“Beverīnas koka skulptūru parks un labirinti” saimnieks
Jānis Jākabsons, bet durvis apgleznoja māksliniece Dace
Lībiete, tā rezultātā tapa vides un mākslas objekts.
Beverīnas novads nes leģendas vārdu, kas apvieno trīs
pagastus – Brenguļu, Kauguru un Trikātas, katru ar savu
bagāto vēsturi, tradīcijām un skaisto dabu. Trejāds spēks
ir tas, kas mūs vieno. Beverīnas durvis ir atceļojušas no
Trikātas pagasta “Vēžnieku” mājām, kur dzimis un audzis
ģenerālis Jānis Balodis. Durvis ir krāsotas mūsu novadam
raksturīgās krāsās – zilā, zaļā un sudraba. Zaļā krāsa simbolizē dzīvību, harmoniju, zemes spēku. Beverīnas novadā tā
rodama mežu bagātībā, plašajos laukos un ziedošās pļavās.
Zilā krāsa simbolizē mieru, racionālu prātu, apmierinātību.
Krāsa sajūtama Beverīnas upēs un ezeros. Sudraba iemieso
noslēpumainu spēku, gudrību, garīgumu, tā sargā un atbalsta.
Beverīnas novadā tā izceļ Cilvēku.
Beverīnas novada durvis ir kā grāmata, kurās spoguļojas
novada vēsturiskās vērtības.
Paldies par atbalstu radošajā procesā Brenguļu pagasta
saimniecības daļas darbiniekiem – Andrim Ozolam, Jānim
Dracmanim un Mārtiņam Voitčonokam, kā arī Trikātas
pamatskolai par telpām.
Visu novadu durvis iespējams aplūkot Gaujas stāvo
krastu “Sajūtu parkā” Valmierā jaunajā vides objektā “Sajūti
visus novadus”!
Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Marija Melngārša
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Turpinājums no 1. lapas raksta “Beverīna no vēstures
lappusēm nezudīs”
Ņemot vērā, ka Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija (VARAM) ir noteikusi pārejas periodu
visām pašvaldībām, ir plānots, ka līdz jaunās administrācijas
struktūras apstiprināšanai, pagastu pārvaldes turpina darbu
ierastajā darba režīmā. Līdz ar to iedzīvotājiem pakalpojumu
saņemšana būs iespējama. Par turpmāko pakalpojumu pieejamību lems jaunā pašvaldība.
Ar līdzšinējās Beverīnas novada pašvaldības domes
sēžu lēmumiem jūnija mēnesī var iepazīties tīmekļvietnē:
www.beverinasnovads.lv. 1. jūlijā stāsies spēkā jaunās pašvaldības domes deputātu pilnvaras (līdzšinēju pašvaldību
domju deputātu pilnvaras zaudēs spēku), kā arī notiks pirmā
domes sēde jaunizveidotajā pašvaldībā. Par domes sēdes
darba kārtību informācija tiks ievietota tīmekļvietnē.
Līdzšinējās Beverīnas novada pašvaldības tīmekļvietne
www.beverinasnovads.lv kādu laiku būs pieejama, tomēr
aicinām iedzīvotājus no jūlija aktuālo informāciju meklēt
Valmieras novada pašvaldības tīmekļvietnē – www.valmieras
novads.lv .
Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša

INFORMĀCIJA
IEDZĪVOTĀJIEM

Valmieras novada
vēlēšanu rezultāti

2021. gada 5. jūnijā norisinājās pirmās Valmieras novada
vēlēšanas. Kopumā no 41 525 balsstiesīgajām personām,
nobalsojuši 37,83% jeb 15 710 balsstiesīgo.
Ar pārliecinošu pārsvaru 55,02% jeb 8636 balsīm uzvarējusi “Valmierai un Vidzemei”, Valmieras novada domē
iegūstot 12 no 19 domes deputātu vietām.
No “Valmierai un Vidzemei” domē ievēlēti: Jānis Baiks,
Ričards Gailums, Jānis Olmanis, Guntis Gladkins, Jānis
Skrastiņš, Guna Ķibere, Toms Upners, Jānis Dainis, Andris
Klepers, Guntars Štrombergs, Reinis Muižnieks, Kaspars
Kļaviņš.
“Latvijas Zemnieku savienība” ar 17,04% vēlētāju atbalsu jeb 2675 balsīm Valmieras novada domē ieguvuši 4
deputātu vietas. No “Latvijas Zemnieku savienības” domē
ievēlēti: Harijs Rokpelnis, Juris Jakovins, Vugars Ecmanis,
Edgars Grandāns.
“Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK”” ieguvusi 11,37 % vēlētāju atbalstu ar
1785 balsīm, Valmieras novada domē iegūstot 2 vietas.
No “Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK”” domē ievēlēti – Jānis Grasbergs, Mareks
Bērziņš. “Jaunā Vienotība” ar 902 vēlētāju balsīm ieguvusi
5,75% vēlētāju atbalstu un 1 vietu Valmieras novada domē.
No “Jaunā Vienotība” domē ievēlēts Jānis Upenieks.
5% atzīmi nav pārvarējušas un domē nav iekļuvušas:
“Latvijas Zaļā partija” (740 balsis jeb 4,71%), “Kustība
“Par!”” (331 jeb 2,11%),“Jaunā konservatīvā partija” (316
balsis jeb 2,01%), “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
(137 balsis jeb 0,87%), “Latvijas Krievu savienība” (83
balsis jeb 0,53%).
Avots: Centrālā vēlēšanu komisija, www.pv2021.cvk.lv
–> Vidzeme –> Valmieras novads
Informāciju sagatavoja: Valmieras pilsētas pašvaldības
Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Kristīne Melece (tālr.: 26553317)
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DOMES LĒMUMI
2021. gada 27. maija domes sēdē nolēma:
• Apstiprināt J.Endzelīna Kauguru pamatskolas attīstības
plānu 2021.-2024. gadam.
• Slēgt nomas līgumu ar 7 fiziskām personām un 1 juridisko
personu par Beverīnas novada pašvaldībai piederošo zemes
gabalu nomu.
• Pagarināt zemes nomas līgumu ar 1 fizisko personu par
pašvaldībai piekrītošo zemes vienību.
• Atsavināt Beverīnas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Brenguļu pagastā “Saulītes 58”, kadastra
Nr.9646 001 0435, kas sastāv no zemes vienības kadastra
apzīmējumu 9646 001 0435, platība 0.0594ha, (Vārds,
Uzvārds) par cenu EUR 1230.00.
• Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Trikātas pagastā
“Kačori”, kadastra Nr.9484 008 0053, kas sastāv no divām
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9484 008 0053,
platība 0.2643ha un 9484 008 0057, platība 1.51ha, uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9484 008 0053 atrodas
dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 9484 008 0053 001
un palīgēka ar kadastra apzīmējumu 9484 008 0053 003,
pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt izsoles
noteikumus. Izsoles sākuma cenu noteikt EUR 7000.00
un izsoles soli EUR 200.00.
• Apstiprināt 19.05.2021. notikušās kustamās mantas –
cirsmu - izsoles uzvarētājus:
1. Cirsma “Brenguļu skola”, Brenguļu pagasts (58., 25.
un 29.nogabali) aptuvenā krāja – 1511,79m3, izsoles
uzvarētājs AS STORA ENSO LATVIJA, reģ. Nr.
44103023309, juridiskā adrese – Krogzemji, Launkalnes
pagasts, Smiltenes novads, kas par kustamo mantu nosolīja augstāko cenu EUR 114400.00 (viens simts četrpadsmit tūkstoši četri simti euro un 00 centi);
2. Pirkuma līgumu par cirsmas “Brenguļu skola”, Brenguļu
pagasts (58., 25. un 29. nogabali) slēgt ar AS STORA
ENSO LATVIJA, reģ.Nr.44103023309, juridiskā adrese
– Krogzemji, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads,
pēc pirkuma summas pilnas nomaksas;
3. Cirsma “Brenguļu skola”, Brenguļu pagasts (01.
nogabals) aptuvenā krāja – 53,62m3, izsoles uzvarētājs
AS STORA ENSO LATVIJA, reģ.Nr.44103023309,
juridiskā adrese – Krogzemji, Launkalnes pagasts,
Smiltenes novads, kas par kustamo mantu nosolīja
augstāko cenu EUR 3800.00 (trīs tūkstoši astoņi simti
euro un 00 centi);
4. Pirkuma līgumu par cirsmas “Brenguļu skola”,
Brenguļu pagasts (01. nogabals) slēgt ar AS STORA
ENSO LATVIJA, reģ.Nr.44103023309, juridiskā adrese
– Krogzemji, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads,
pēc pirkuma summas pilnas nomaksas;
5. Cirsma “Brenguļu skola”, Brenguļu pagasts (60_2.
nogabals) aptuvenā krāja – 940,03m3, izsoles uzvarētājs
AS STORA ENSO LATVIJA, reģ.Nr.44103023309,
juridiskā adrese – Krogzemji, Launkalnes pagasts,
Smiltenes novads, kas par kustamo mantu nosolīja
augstāko cenu EUR 89000.00 (astoņdesmit deviņi tūkstoši euro un 00 centi);
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6. Pirkuma līgumu par cirsmas “Brenguļu skola”,
Brenguļu pagasts (60_2. nogabals) slēgt ar AS STORA
ENSO LATVIJA, reģ.Nr.44103023309, juridiskā adrese
– Krogzemji, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads,
pēc pirkuma summas pilnas nomaksas;
7. Cirsma “Brenguļu skola”, Brenguļu pagasts (60_3.
nogabals) aptuvenā krāja – 1132,81m3, izsoles uzvarētājs
AS STORA ENSO LATVIJA, reģ.Nr.44103023309,
juridiskā adrese – Krogzemji, Launkalnes pagasts,
Smiltenes novads, kas par kustamo mantu nosolīja
augstāko cenu 101900.00 (viens simts viens tūkstotis
deviņi simti euro un 00 centi);
8. Pirkuma līgumu par cirsmas “Brenguļu skola”, Brenguļu
pagasts (60_3. nogabals) slēgt ar AS STORA ENSO
LATVIJA, reģ.Nr.44103023309, juridiskā adrese –
Krogzemji, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, pēc
pirkuma summas pilnas nomaksas.
Izslēgt no uzskaites darba procesā neizmantojamus pamatlīdzekļus, kopā izslēdzami sākotnējā vērtībā 3225.49
EUR (trīs tūkstoši divi simti divdesmit pieci euro 49 centi,
nolietojums 678.70 EUR (seši simti septiņdesmit astoņi
euro 70 centi), atlikušajā vērtībā 2546.79 EUR (divi tūkstoši pieci simti četrdesmit seši euro 79 centi).
Dzēst 37 (trīsdesmit septiņām) personām nekustamā
īpašuma nodokļa parādu un kavējuma naudas, kas uz
28.05.2021. kopā sastāda EUR 752.29, no kuriem EUR
498.60 pamatparāds un EUR 253.69 kavējuma nauda.
Dzēst 11 (vienpadsmit) personām nomas maksas parādu
un kavējuma naudas, kas uz 28.05.2021. kopā sastāda
EUR 135.50, no kuriem EUR 112.641 pamatparāds un
EUR 22.86 kavējuma nauda.
Atļaut nozāģēt divus bērzus nekustamā īpašumā Brenguļu
pagastā “Saulītes 25” un atlīdzību par dabas daudzveidības
samazinājumu nenoteikt.
Atļaut nozāģēt vienu kļavu pie daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas Trikātas ciemā “Pūpoli”, nosakot koku kā bīstamu.
Atļaut nozāģēt četrus bērzus nekustamā īpašumā Kauguru
pagastā “Gauja 29” un atlīdzību par dabas daudzveidības
samazinājumu nenoteikt.
Izsniegt biedrībai “Brenguļu autotrase”, reģ.Nr. 40008087657,
atļauju rīkot autokrosa un folkreisa sacensības Brenguļu
autotrasē 2021. gada 12. un 13. jūnijā, ja to atļaus epidemioloģiskā situācija valstī.
Piešķirt Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Jānim Fūrmanim ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no 2021. gada 7. jūnija līdz 2021. gada 13. jūnijam un
papildatvaļinājumu 5 darba dienas no 2021. gada 14. jūnija
līdz 2021. gada 18. jūnijam, par darba laika periodu no
2019. gada 1. jūnija līdz 2020. gada 31. maijam un ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu no 2021. gada 19. jūnija līdz
2021. gada 20. jūnijam, par darba laika periodu no 2020.
gada 1. jūnija līdz 2021. gada 31. maijam.
Uzdot Jāņa Fūrmaņa atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāja pienākumus pildīt priekšsēdētāja vietniekam
Romānam Vaščenko.
Piešķirt papildus finansējumu projektu konkursam
“Veidojam vidi ap mums Beverīnas novadā” 1140 EUR
apmērā.

Par digitālo Covid-19 sertifikātu izmantošanu

No 1. jūnija Latvijas Republikā ir uzsākta digitālo
Covid-19 sertifikātu izmantošana. Digitālie sertifikāti ir
apliecinājumi par veikto vakcināciju pret Covid-19, veiktā
Covid-19 laboratoriskā testa rezultātu vai Covid-19 pārslimošanas faktu, tā noskaidrojot, vai uzrādītais sertifikāts
ir vai nav derīgs. Tas ir digitāli parakstīts.
Savus digitālos Covid-19 sertifikātus iedzīvotāji var
apskatīt www.covid19sertifikats.lv. Pieslēdzoties vietnei ar
kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanka, eID
karte, mobile ID), jāpieprasa nepieciešamā sertifikāta izveide. Izveidoto sertifikātu var saglabāt savā viedierīcē vai
drukāt papīra formātā.
Iedzīvotājiem, kuri nelieto internetu, vai nevar autentificēties tīmekļvietnē, sertifikāta saņemšanai ir jāvēršas kādā
no valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas
centriem. Lai vienotos par vajadzību un iespējām, aicinām
iepriekš sazināties telefoniski:
• Kocēnu pagastā, Kocēnos, Alejas ielā 8,
tālrunis 66954826;
• Strenčos, Rīgas ielā 7, tālrunis 66954852;
• Matīšu pagastā, Matīšos, Skolas ielā 11,
tālrunis 66954907;
• Rūjienā, Raiņa ielā 3, tālrunis 66954842;

• Naukšēnos, Naukšēnu pagasta namā,
tālrunis 66954829;
• Mazsalacas pilsētā, Pērnavas ielā 4, tālrunis 66954867;
• Trikātas pagastā, Trikātā, Nākotnes ielā 3,
tālrunis 66954810.

Visu vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktinformācija pieejama www.pakalpojumucentri.lv.
Sertifikāts par veikto vakcināciju ir izmantojams:
• ja pēc Jannsen pirmās potes, Comirnaty vai Moderna
abu pošu saņemšanas ir pagājušas vismaz 14 dienas;
• no 22. līdz 90. dienai pēc AstraZeneca / Vaxzevria 1.
potes saņemšanas vai uzreiz pēc 2. potes saņemšanas;
• pārslimošanas sertifikāts tiks atzīts par derīgu tikai
gadījumā, ja pēc pozitīva testa (Koronovīrusa 2019nCov RNS) rezultāta ir pagājušas vismaz 11 dienas
(sertifikāta derīguma termiņš – 180 dienas).
Ja iedzīvotājs ir veicis vakcināciju pret Covid-19, bet
atbilstošs sertifikāts vietnē www.covid19sertifikats.lv nav
pieejams, un informācija par veikto vakcināciju nav redzama
arī valsts E-veselības portālā, NVD aicina iedzīvotāju
sazināties ar ārstniecības iestādi, kurā veikta vakcinācija, un
lūgt pārbaudīt elektroniski ievadītos datus.
Informācijas avots: www.covid19sertifikats.lv
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KONKURSI

IZGLĪTĪBA

Ejam droši vasarā!

Ir noslēdzies mācību gads, kurā Brenguļu sākumskolas
bērni zinības apguva gan skolas solā, gan mājās, gan āra
vidē. Neparastajā mācību procesā skolēni mācījās digitālās
prasmes, patstāvību un atbildību. Tomēr vislielāko prieku
jauniešiem sagādāja atgriešanās skolas ierastajā vidē, draugu
un skolotāju satikšana.
Kaut arī izpalika tradicionālie Dārza svētki kopā ar
viesiem, pirms došanās brīvlaikā bērni savām rokām veidoja
skaistus pateicības sveicienus visiem skolas darbiniekiem.
Arī bērni pelnījuši uzslavu par izturību un pacietību, tādēļ
pašu rokām tapa “Lieliskā Skolēna kronis” ar aplikācijām,
dekorācijām un rotājumiem.

Lai vasara nesagādātu nepatīkamus pārsteigumus, skolotāji kopā ar bērniem vēroja filmas, izspēlēja situācijas un
pārrunāja drošības noteikumus pie ūdens, uz ceļa, pagalmā
un mājās.
Atvadoties no draugiem un skolotājiem, skolas bērni gāja
sirdsmīļās rotaļās, pūta ziepju burbuļu salūtu, novēlēja viens
otram skaistu, notikumiem bagātu un saulainu vasaru.
Informāciju sagatavoja:
Brenguļu sākumskolas direktore
Sandra Kaufmane

ERASMUS+ “Spring and Respect
will come back” projekta aktivitātes

2021. gada pavasarī, ievērojot visus Covid-19 piesardzības pasākumus, Trikātas pamatskolā turpinājās projekta
aktivitātes un tās bija daudzpusīgas. Mobilitātes tēma zaļā
enerģija: zeme, saule, ūdens un gaiss. Projektā iesaistījās
1.-6. klases skolēni, kuri varēja apmeklēt mācības klātienē.
5. un 6. klases skolēni piedalījās tiešsaistes projekta mobilitātē, kura notika no 17. līdz 21. maijam Zoom platformā.
Paldies brīvprātīgajiem minēto klašu pārstāvjiem! Skolēni
atzina, ka tā viņiem bija vērtīga pieredze. Priecē, ka projektā
iesaistījās arī pirmsskolas grupas “Zaķēni” bērni un audzinātāja Imanta Zaļkalne.
Pateicoties jaunāko klašu audzinātāju aktivitātei un arī
enerģiskajam sporta skolotājam Guntaram Purgalim, tika
izveidoti interesanti video, bildes un prezentācijas, kurās tika
atspoguļots izpētītais, novērotais un atklātais. Pirmsskolas
bērni veica pētījumu par zemes irdinātājām – sliekām.
1. klases skolēni un skolotāja Ligita Garsele-Aleksejeva
smēla ūdeni no grāvja, upes, ezera un avota, iegūstot ūdens
paraugus, lai novērtētu to tīrību. 2. klases skolēni audzinātājas
Sandras Sprances mudināti, piedalījās URDA rīkotajā akcijā
“Atklāj kopā ar skudru Urdu!” Skolēniem bija jāizpilda
eksperimenti – destilējot jāattīra netīrais ūdens, katrs izgatavoja nelielu kuģi, kurš turējās uz ūdens. Eksperimenta
gaitā skolēni pārliecinājās, kas notiek, ja otrādi apgrieztu
glāzi ar salveti ieliek ūdenī. Skolēni varēja arī paši izdomāt
savus eksperimentus, piemēram, kā darbojas gaiss, kas ar
to notiek aukstumā un siltumā. Varēja pētīt sveces degšanu
ar un bez gaisa padeves. Viens no eksperimentiem bija sēt
zirņus un ziedu sēklas. Bērni bija izbrīnīti, ka dažiem puķes
izdīga ļoti ātri, bet dažiem tā arī neizdīga. Bija bērni, kas paši
mājās stādīja sīpolus, sēja dilles un audzēja tomātus. 3. klases
skolēni ar audzinātāju Solvitu Strautiņu pētīja smilšakmens
iezi pie Abula. Ceturtie kopā ar audzinātāju Astrīdu Bordāni
reklamēja savas sportiskās aktivitātes uzsverot, ka vislabāk
tās sanāk svaigā gaisā. 6. klases skolēni sagatavoja prezentācijas par ūdeni, gaisu, sauli un 7. klases skolniece Sanija
Briede izveidoja jautājumus Kahoot! spēlei.
Projekta ietvaros katras dalībskolas (Itālijas, Rumānijas,
Grieķijas, Lietuvas, Polijas un Latvijas) pagalmā tika
iestādīti 6 dažādi koki – veltīti katrai dalībvalstij. Projekta
viens no atslēgas vārdiem ir respect (tulkojumā “cieņa”), tas
nozīmē, arī cieņa pret dabu. Pie Trikātas pamatskolas tagad
aug ceriņš – Rumānijai, parūkkoks – Itālijai, sakura ķirsis
– Grieķijai, nokarenā lazda – Polijai, rododendrs – Lietuvai
un nokarenā goba – Latvijai. 2.-6. un 8. klases skolēni ar
lielu gandarījumu stādīja šos kokus.

Pašvaldības izsludināto
konkursu rezultāti

Ik gadu Beverīnas novada pašvaldība izsludina divus
konkursus – “Veidojam vidi ap mums Beverīnas novadā” un
“Atbalsts uzņēmējdarbībai Beverīnas novadā”.
Projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Beverīnas
novadā” novada iedzīvotāji varēja pieteikties finansiālam
atbalstam, lai īstenotu dažādas dzīves kvalitātes uzlabošanas
idejas. Šogad kopā tika iesniegti 14 projekti, no kuriem
13 tika apstiprināti – 6 projekti no Brenguļu pagasta, 5 no
Kauguru pagasta, bet 3 no Trikātas pagasta.
Savukārt, “Atbalsts uzņēmējdarbībai Beverīnas novadā”
ir projektu konkurss uzņēmējiem, kur mērķis ir veicināt
saimnieciskās darbības attīstību, jaunu uzņēmumu un jaunu
darba vietu veidošanos Beverīnas novadā, sniedzot atbalstu
jaunu pakalpojumu sniegšanai vai jaunu produktu ražošanai.
Kopā konkursam tika iesniegti 9 projektu pieteikumi, no
kuriem 4 projekti saņēma finansiālu atbalstu.
REZULTĀTI
Konkursa “Veidojam vidi ap mums” apstiprinātie
projekti:
• Regīna Plētiena – “Kurtuves durvju un logu nomaiņa”;
• Biedrība “Beverīnas” – “Trikātas brunčus auž Trikātā”;
• Inga Boškina – “Ārstniecības augu dārzs”;
• Regbija klubs “Valmieras Fēnikss” – “Regbija laukuma
labiekārtošana”;
• Dārzkopības kooperatīvā biedrība “Pūpoli” – “Rotaļu
laukuma labiekārtošana Pūpolos”;
• Zane Ziplāne – “Aktīvās atpūtas taka kokos d/k Pūpoli”;
• Kārlis Vēveris – “Ēkas kopējo ieeju atjaunošana”;
• Aiga Blūma – “Daudzdzīvokļu mājas iekšdurvju nomaiņa”;
• Biedrība “Valmiera velo vienība” – Motosporta treniņu
trases labiekārtošana;
• Kārlis Valdovskis – “Palīdziet tikt mājās”;
• Ilze Zvirbule – “Mūsu vide”;
• Kalvis Zīders – “Stāvlaukuma izveide automašīnām”;
• Uldis Ozols – “Skursteņu atjaunošana”.

Brīvprātīgo skolēnu atsauksmes par projekta aktivitātēm:
Rihardam Jānim Meļķim projekts šķita interesants, jo daudz
iemācījās par zaļo enerģiju un kā ietaupīt ūdeni. Viņam patika
angliski runāt ar citu valstu pārstāvjiem, lai gan sākumā esot
bijis bail. Unda Bortkēviča uzskata projektu par interesantu,
izglītojošu un priecājas, ka arī Latvija tajā piedalās. Dārtai
Lūcijai Švēdei un Kristianam Kičenko patika runāt ar citu
valstu pārstāvjiem. Daiga Mežīte un Viktorija Paula Šulca
pozitīvi novērtēja projekta laikā iegūto informāciju. Visus
priecēja Kahoot! spēle. Skolēni ar nepacietību to gaidīja
katras dienas tiešsaistes sanāksmes izskaņā.
Patiess prieks un gandarījums par kopīgi paveikto! Paldies
skolotājai Ingai Boškinai par tehnisko atbalstu un video
veidošanu, direktorei Ingunai Kondratjevai par idejām un
kolēģiem par ieguldīto darbu projekta aktivitātēs! Pēc citu
dalībvalstu dalībnieku uzslavām un aplausiem, Trikātas pamatskola lieliski pārstāvēja Latviju šajā mobilitātē. Vasarā
uzkrāsim spēku un enerģiju, lai rudenī turpinātu darboties
projektā!
Informāciju sagatavoja:
Projekta koordinatore Vija Mežīte

VIDE

Piedalies konkursā “Sakoptākais mežs 2021”
Daudziem meža īpašniekiem meža apsaimniekošanas
pieredze nu jau ir vairāk kā 20 gadi. Ir pieaugušas viņu
zināšanas par labu meža apsaimniekošanas praksi un viņu
īpašumi var kalpot par labu piemēru citiem meža īpašniekiem,
tādēļ Latvijas meža īpašnieku biedrība arī katru gadu rīko
konkursu “Sakoptākais mežs”. Šāds konkurss Latvijā pirmo
reizi notika 2017. gadā, pateicoties Meža attīstības fonda
atbalstam.
Konkursa mērķi ir apzināt labas mežsaimniecības prakses,
rādīt labus piemērus citiem meža īpašniekiem, tādējādi
popularizējot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu kā arī
informēt sabiedrību par pozitīviem piemēriem privāto mežu
apsaimniekošanā, veicinot sabiedrības izpratni par lauku
kultūrvide saglabāšanu. Konkursanti vērtēti, analizējot meža
īpašnieku ieguldījumu produktīvu un noturīgu mežaudžu
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izveidē, pievēršot uzmanību atjaunošanai, mežizstrādei,
kopšanai, meža infrastruktūrai, ainavas elementu plānošanai,
zinātniski pamatotu metožu izmantošanai ilgtspējīgā meža
apsaimniekošanā.
Aicinām ikvienu meža īpašnieku vai jebkuru citu personu,
kas vēlas izvirzīt kādu meža īpašnieku, būt aktīviem un
iesniegt (iesūtīt) pieteikumus.
Konkursa nolikums un pieteikuma anketa – www.
mezaipasnieki.lv
Papīra formā – Elektroniski parakstītu vai parakstītu un
ieskenētu pieteikumu iesniedz (iesūta) šādā adresē: Latvijas
Meža īpašnieku biedrība, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981,
508. kabinets vai pa e-pastu: konkurss@mezaipasnieki.lv
ar norādi: “Pieteikums konkursam “Sakoptākais mežs””.

Konkursa “Atbalsts uzņēmējdarbībai Beverīnas novadā” apstiprinātie projekti:
• SIA “Abula Ābols” – “Dzirkstošas, dabīgas augļu limonādes”;
• SIA “Furman” – “Meža dzīvnieku, zivju un citu barotavu
izgatavošana”;
• Deivis Jirgensons – “Uz piekabes pārvietojama hidromasāžas kubla iegāde”;
• SIA “Woody shop” – “Datortehnikas iegāde CNC frēzēšanas iekārtai”.
Informāciju sagatavoja:
Konkursu sekretāre Santa Zvirbule

SKOLĒNIEM

Par skolēnu nodarbinātību
vasaras periodā

Kā jau katru gadu, par spīti ierobežojumiem vai neparedzamām pārmaiņām, darbs vasaras periodā Beverīnas
novada pašvaldībā tiek nodrošināts jauniešiem vecumā no
13 līdz 20 gadiem.
2021. gadā tiks nodarbināti 45 jaunieši gan kā gadījuma
darbu strādnieki, gan kā lietvedības palīgi, jaunākie kultūras
pasākumu organizatori vai bibliotēkas reģistrētāji. Šogad
atlase noritēja salīdzinoši lēnāk, jo intervijas notika attālināti,
izmantojot telefonsarunas. Taču maija vidū katrs jaunietis,
kurš pieteicās, jau zināja vai un kur strādās vasarā.
Diemžēl bija arī jaunieši, kuri par vasaras darbu sāka
interesēties pašās pēdējās maija dienās, kad visām darba
vietām jau bija izvēlēti un apstiprināti jaunieši. Līdz ar to
šiem jauniešiem iespēja strādāt radīsies tikai tad, ja kāds cits
pārdomās un izvēlēsies nestrādāt, tāpēc aicinu jauniešus un
vecākus par darba iespējām vasarā domāt laikus arī nākamajos
gados. Mācību gada beigās laiks paskrien vēja spārniem, bet
ļoti iespējams, ka nākamajos gados atlases process varētu
būt vēl garāks, jo, pēc administratīvi teritoriālās reformas,
Valmieras novads būs otrs lielākais Latvijā. Tāpēc aicinu
sekot līdzi informācijai sociālajos tīklos, lasīt avīzes un
regulāri uzdot jautājumus savā pašvaldībā, lai svarīgu informāciju nepalaistu garām.
Informāciju sagatavoja:
Jaunatnes lietu speciāliste Ilze Ozola
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Pašvaldība informē
Kā jau visi zinām, ar 1. jūliju, pamatojoties uz
Administratīvi teritoriālo reformu, beidz pastāvēt
Beverīnas novada pašvaldība iekļaujoties jaunizveidotajā Valmieras novadā. Līdz ar to notiek visu
resursu nodošana jaunajai pašvaldībai. Tādēļ jūlija
mēneša pirmajās dienās, t.i. vismaz līdz 9. jūlijam,
pagastu kasēs nevarēs norēķināties ar skaidru naudu
vai maksājumu kartēm, kā arī saņemt pienākošos
pabalstus un citus naudas līdzekļus. Lūgums ieplānot
šīs darbības saskaņojot ar attiecīgajiem speciālistiem.
Kaut šī situācija nav mūsu radīta, pašvaldība atvainojas par sagādātajām neērtībām!
Informāciju sagatavoja:
Pašvaldības izpilddirektore Cilda Purgale

TŪRISMS

Tūrisma akcijā
#AtklājVidzemi
aicina iepazīt mazāk
zināmas vietas un
to īpašos stāstus

Šogad Vidzemes plānošanas reģions no jūnija līdz
novembrim aicina ceļotājus piedalīties tūrisma akcijā
#AtklājVidzemi. Akcijas organizētāji rosina caur stāstu izzināšanu atklāt vietu unikālo dvēseli un piedzīvot Vidzemi
no jauna.
Katru otro nedēļu sociālā medija Facebook grupā “Atklāj
Vidzemi”, kā arī Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā
www.vidzeme.lv tiks publicēts viens stāsts par kādu kultūrvēstures vai dabas objektu Vidzemē, kuru vērts apciemot un
izzināt. Vidzemes plānošanas reģiona tūrisma eksperti būs
sagatavojuši arī ieteikumus Vidzemes apceļotājiem par
interesantiem tūrisma objektiem tuvumā, lai ceļojums ir
aizraujošāks.
Apceļo Vidzemi un laimē balvas!
Akcijas noslēgumā starp aktīvākajiem ceļotājiem tiks
izlozēti 3 balvu komplekti ar aktīvai atpūtai dabā noderīgām
lietām.
Akcijas noteikumi
1. Tūrisma akcija norisinās no 2021. gada 3. jūnija līdz 30.
novembrim.
2. Lai kļūtu par akcijas dalībnieku un piedalītos balvas izlozē,
jāpiesakās Facebook grupā “Atklāj Vidzemi”. Akcijas
laikā jāapceļo vismaz 5 akcijas vietas un par katru jādalās
ar 1 fotogrāfiju un iespaidiem komentāros pie attiecīgās
akcijas vietas ieraksta grupā.
3. Balvās būs dabas tūrista komplekts – pārgājienu mugursoma un dāvanas no pārgājienu maršruta Mežtaka. Balvu
izloze tiks veikta un uzvarētāji paziņoti līdz 2021. gada
15. decembrim. Uzvarētāji tiks publiskoti Facebook
grupā “Atklāj Vidzemi”, kā arī rīkotājs sazināsies ar uzvarētājiem, sūtot privātu ziņu sociālajā medijā Facebook.
Izzini Vidzemi un tās vietu stāstus, esi radošs, fotografējot
un komentējot piedzīvojumu iespaidus sociālā tīkla Facebook
grupā “Atklāj Vidzemi”, un laimē balvas!
Uz tikšanos Vidzemē!
Tūrisma akciju #AtklājVidzemi rīko Vidzemes plānošanas
reģions sadarbībā ar reģiona pašvaldībām. To atbalsta garās
distances pārgājienu maršruts “Mežtaka”.
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Paplašinātā Valmieras novada Kauguru pagastā
maina Mūrmuižas pasta nodaļas darbības modeli

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Kauguru
pagastā, kas administratīvi teritoriālās reformas rezultātā
iekļauts Valmieras novadā, no 2021. gada 29. jūnija tiek mainīts
Mūrmuižas pasta nodaļas darbības modelis, atrašanās vieta
un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām.
Turpmāk Mūrmuižā visi pasta pakalpojumi katru darbdienu
no plkst. 12.00 līdz 13.00 tiks nodrošināti “Pagastmājā” vai
arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā
dzīvesvietā.
Ņemot vērā minimālo pasta pakalpojumu pieprasījumu
Mūrmuižas pasta nodaļā, kas rada Latvijas Pastam ikgadējos
zaudējumus vairāk nekā 4500 eiro apmērā, tiek mainīts pasta
nodaļas darbības modelis, atrašanās vieta un darbalaiks, bet
iedzīvotājiem arī turpmāk būs ērti pieejami visi nepieciešamie
pasta pakalpojumi.
Tāpat kā līdz šim, Mūrmuižas pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi
un arī citi pasta pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts:
vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu
korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un
pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku
un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas
Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu
izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un
komercpreču iegāde.
Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas
iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie
pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina tos pašus pakalpojumus, kas pieejami pasta
pakalpojumu sniegšanas vietā: vēstuļu korespondences un
pasta paku sūtījumu piegādi, pieņemšanu un nosūtīšanu,
pastmarku un aplokšņu iegādi, preses izdevumu abonēšanu,
naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un
citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā, komercpreču
iegādi u.c.

Jānis Markovs 20.02.1930. – 01.06.2021
Beverīnas novada pašvaldība
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Sīkākai informācijai: Vineta Danielsone
Vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja
Tālr.: +371 67608504 | Mob.: +371 26722585
E-pasts: pr@pasts.lv , vineta.danielsone@pasts.lv
twitter.com/latvijas_pasts
facebook.com/latvijas.pasts
instagram.com/latvijas_pasts

“Latvijas Pasts” aicina klientus precizēt adreses

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Latvijas
Pasta darbībā izmaiņas nav paredzamas – uzņēmums turpinās piegādāt sūtījumus atbilstoši patlaban spēkā esošajām
adrešu indeksu teritorijām, un tajās nav plānotas izmaiņas.
Klientiem, norādot saņēmēja adresi, vienīgās izmaiņas būs
novadu nosaukumos vietās, kur notiks to apvienošana.
Latvijas Pasts aicina klientus veikt attiecīgas izmaiņas
saņēmēju adrešu pierakstā novados, ko ietekmēs reforma, tajā
skaitā interneta veikalu profilos, lai Latvijas Pasts sūtījumus
varētu apstrādāt ātrāk un precīzāk. Citas sastāvdaļas adrešu
pierakstā nemainīsies.
Latvijas Pasta darbībā pēc administratīvi teritoriālās
reformas un 2021. gada pašvaldību vēlēšanām izmaiņas nav
paredzamas – tāpat kā līdz šim, uzņēmums turpinās piegādāt
sūtījumus atbilstoši noteiktajām pasta indeksu teritorijām,
kurās nav plānotas izmaiņas. Savukārt pasta pakalpojumu
sniegšanas vietu izvietojums atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam ir piesaistīts mazākajai administratīvajai vienībai – pilsētai vai pagastam, nevis novadam.
Vienīgās izmaiņas, kas skars klientus, būs precīza novada
nosaukuma norādīšanas nepieciešamība tajās adresēs, kuras
skars novadu apvienošanas procesi. Citas adreses sastāvdaļas
– pilsētu un pagastu nosaukumi, indekss – adrešu pierakstos
pēc reformas nemainīsies.
Taču līdz ar administratīvi teritoriālo reformu Latvijas
Pasts aicina visus pasta pakalpojumu izmantotājus – gan
fiziskās, gan juridiskās personas – parūpēties kā par savas,
tā arī par savu klientu adrešu korektu pierakstu, ja tajās

Sveicam seniorus,
kuri jūnija mēnesī atzīmē
cienījamas dzīves jubilejas!

reformas rezultātā mainīsies attiecīgais novads. Maksimāli
precīzs adreses pieraksts palīdzēs ātrāk apstrādāt sūtījumus,
nekavējot kopējos pasta apmaiņas procesus.
Fiziskām personām būtiski pārbaudīt un nomainīt savu
adresi, norādot jauno novadu, piemēram, interneta veikalos
izveidotajos klienta profilos, un atcerēties par korektu pierakstu, veicot jaunus pasūtījumus citās vietnēs, tajā skaitā,
piemēram, abonējot preses izdevumus.
Savukārt juridiskajām personām, kuras izsūta korespondenci tālāk saviem klientiem, nepieciešams jau laikus
sakārtot klientu adrešu datubāzi, atjaunojot adrešu pierakstus
atbilstoši jaunajām novadu robežām pēc administratīvi teritoriālās reformas.
Latvijas Pasts atgādina, ka, aizpildot sūtījuma adresi,
ir jānorāda šāda informācija: adresāta vārds/uzvārds vai
juridiskas personas nosaukums, iela, mājas un dzīvokļa
numurs vai mājas nosaukums, pilsēta/pagasts, novads, pasta
indekss.
Ja sūtījums adresātam ir izsniedzams pret parakstu,
svarīgi, lai adresāta vārds un uzvārds būtu norādīts precīzi
un saprotami, jo šādā gadījumā tiks pārbaudīta saņēmēja
identitāte, lūdzot uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.
Plānots, ka Latvijā pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām
būs 43 pašvaldības līdzšinējo 119 vietējo pašvaldību vietā.
Sīkākai informācijai: Ārējo komunikāciju vadības
daļas vadītāja Gundega Vārpa
Tālr.: +371 67608505 | Mob.: +371 26628729
E-pasts: pr@pasts.lv , gundega.varpa@pasts.lv

KAPU SVĒTKI
4. jūlijs plkst. 14.00 – Trikātas kapi

Informāciju sagatavojusi:
Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību
speciāliste Zane Kaķe (e-pasts: zane.kake@vidzeme.lv)

Mūžībā aizgājis

Ar pastnieka starpniecību Mūrmuižas iedzīvotājiem
iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta.
Šo un pārējos pastnieka pakalpojumus iespējams saņemt,
iepriekš sazinoties ar Latvijas Pasta Klientu centru pa tālruni:
27008001 vai 67008001.
Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu,
iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Mūrmuižas pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš
zvanot pa tālruni 67008001, 27008001 un norādot datumu,
kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot
Valmieras 1.pasta nodaļu Rīgas ielā 34, sūtījumu saņemšana
bez iepriekšēja pieteikuma iespējama pirmdienās–piektdienās
no plkst. 07.00 līdz 18.00 un sestdienās no plkst. 09.00 līdz
13.00.
Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu
nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistībām,
kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā
vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.
Mūrmuižas iedzīvotāji par pasta pakalpojumu saņemšanas
iespējām no 2021. gada 29. jūnija tiks informēti ar īpašiem
paziņojumiem savās pastkastītēs, sākot ar 7. jūniju.

1. augusts plkst. 16.00 – Kauguru kapi
Ir aiztraukuši gadu spieti,
Ir ziedu, viršu medus vākts,
Un, pārlūkojot gadu kāres,
“Tīrs dzintars!” varam secināt.
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