Beverīnas Vēstis

Beverīnas novada pašvaldības informatīvais izdevums

AKTUALITĀTES

Trikātā pieminēs 1941. gada
deportāciju 80. gadadienu

Šī gada 14. jūnijā aprit 80 gadu kopš Padomju Savienība
pēc Latvijas okupācijas organizēja pirmās masu deportācijas
– 1941. gadā tika izsūtīti vairāk nekā 15 tūkstoši Latvijas
pilsoņu.
Pieminot deportāciju upurus, 14. jūnijā, pasākumā ar nosaukumu “Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija
deportācijām” vienlaikus visā Latvijā tiks lasīti 1941. gada 14.
jūnijā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju vārdi. Piemiņas pasākumi
notiks arī tautiešu mītņu zemēs ārpus Latvijas. Plkst. 10.50
plānota Valsts prezidenta Egila Levita uzruna.
Vārdu lasīšana notiks Beverīnas novada Trikātā pie
ķēniņa Tālivalža pieminekļa. Sākums plkst. 11.00. Šeit
tiks nolasīti 21 deportēto cilvēku vārdi. Lasījumus veiks
Ilze Dauvarte.
Lasījumi tiks straumēti reāllaikā platformās LSM.lv un
LNB.lv, kur būs pieejama “Karšu izdevniecības Jāņa sēta”
izstrādāta digitāla Latvijas karte ar apkopotām saitēm uz
tiešraidēm no pasākumiem pašvaldībās. Šajā kartē vēlāk
tiks ievietoti arī piemiņas pasākumu videomateriāli, kā
arī dati par deportētajiem, lai veidotu un attīstītu publiski
pieejamu tiešsaistes platformu, kas vizualizē deportācijas
Latvijā, palīdzot aptvert apmēru un sekas, parādot statistiku
un vienlaikus ļaujot izsekot individuāliem izvesto cilvēku
stāstiem. Savukārt, lai latvieši pasaulē varētu iesaistīties un
šai piemiņas brīdī būt domās kopā ar 14. jūnija upuriem, kā
arī ar latviešiem Latvijā un citur ārzemēs, digitālajā piemiņas
kartē būs sadaļa, kurā ikviens latvietis pasaulē varēs ievietot
savu, ģimenes vai domubiedru grupas foto ar aizdegtām
piemiņas svecēm rokās.
Pasākuma idejas autore Sandra Kalniete norāda: “Nav
nekā personīgāka un individuālāka par cilvēka vārdu un
uzvārdu, jo tas pavada ikvienu no dzimšanas līdz nāves
brīdim un turpina pastāvēt līdz laiku aizlaikiem vēstures
annālēs. Ikviens izsūtītais ir pelnījis, lai viņš nebūtu tikai sīka
vienība kādā lielākā, apkopojošā skaitlī. Vārdu lasīšanas
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Vingrošanas
nodarbības

No 17. maija, pirmdienās un trešdienās, norisinās
Vingrošanas nodarbības projekta “Veselas un veselīgas
sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/
I/051) ietvaros, ko vada sertificēta fitnesa trenere Agrita
Spēlmane. Nodarbības notiek ārtelpās, grupā līdz 10
cilvēkiem, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus!
PIRMDIENĀS
Trikātas pilskalna estrādē
no plkst. 18.00 līdz 19.00
TREŠDIENĀS
Brenguļos, pie SC “Kaimiņi”
no plkst. 17.30 līdz 18.30
Mūrmuižas brīvdabas estrādē
no plkst. 19.00 līdz 20.00
Uz nodarbību ir jāpiesakās līdz iepriekšējās dienas
plkst. 12.00 pa tālr. 29320572 vai e-pastā: madara.krauze@
beverina.lv. Norādi vārdu, uzvārdu, vietu un laiku. Kopumā
Beverīnas novadā notiks 30 nodarbības. Dalība bez maksas!

ceremonijai vienlaikus notiekot visos Latvijas novados
un pagastos un piemiņas brīžus saslēdzot vienotā Latvijas
tīmeklī, tiek dota iespēja piemiņas pasākumā piedalīties kā
Latvijā, tā visā pasaulē mītošajiem tautiešiem.”
14. jūnija norises atspoguļos Latvijas sabiedriskie un
reģionālie mediji.
Pasākumu Trikātā rīko Beverīnas novada pašvaldība.
Piemiņas pasākumu “Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi
kopš 14. jūnija deportācijām” rīko Valsts prezidenta kanceleja
un Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar ekspertiem no
Latvijas Nacionālā arhīva, “Karšu izdevniecības Jāņa sēta”
un sabiedriskajiem medijiem.
Par pasākumu atbildīgā persona Beverīnas novadā:
Tūrisma speciāliste Ilze Dauvarte

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

5. jūnijs – Valmieras novada pašvaldības vēlēšanas

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

Informāciju sagatavoja:
Projekta koordinatore Madara Krauze

Projekta ietvaros
notika lekcija
par veselīgu
uzturu ikdienā

27. aprīlī tiešsaistes platformā “Zoom” notika “Veselīga
uztura lekcija”. Nodarbību vadīja sertificēta uztura speciāliste, Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu Asociācijās
biedre un sertifikācijas komisijas locekle Gundega RudzīteAņiščenko.
Viņas devīze ir “Brīvība un bauda”. Viņa uzskata, ka
“Ēdiens ir tikai nebaudījums, bet tiklīdz mēs cenšamies
to ielikt rāmīšos, vairs negūstam gandarījuma. Reizēm ir
jāievieš lielas izmaiņas dzīvesveidā, lai mēs no sirds šo dzīvi
izbaudītu!”
Lekcijā tika aplūkoti šādi temati:
- Kas ir diēta?
- Sabalansēta un pilnvērtīga uztura nozīme ikdienā
- Pārtikas produktu grupas, ko tās sniedz mūsu
organismam
- Vai uzturs var veicināt vēža risku un sirds asinsvadu
sistēmas slimības?
- Vai veselīgs var būt ekonomisks?
- Kā veidojas uztura paradumi?
- Vai ir nozīme kopīgām maltītēm ģimenē?
Ikviens pasākuma apmeklētājs, kurš norādīja savu e-pastu,
ieguva dāvanu – veselīgu, sabalansētu un pilnvērtīgu uztura
ēdienkarti piecām dienām. Kopumā piedalījās 128 dalībnieki.
Pasākums “Veselīga uztura lekcija” tiek organizēts projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības
veidošana Beverīnas novadā” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Projekta koordinatore Madara Krauze
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DOMES LĒMUMI
2021. gada 29. aprīļa domes sēdē nolēma:
• Apstiprināt Beverīnas novada pašvaldības Gada pārskatu
par 2020. gadu un šādus pārskata rādītājus:
1. Bilances kopsumma uz 31.12.2020. 8 973 054 EUR
2. Faktiskie ieņēmumi (pēc uzkrāšanas principa) 2020.
gadā: 4 678 714 EUR
t.sk
2.1. no pamatdarbības
4 645 151 EUR
2.2. no finanšu instrumentiem
990 EUR
2.3. no nefinanšu aktīvu atsavināšanas 32 573 EUR
3. Faktiskie izdevumi (pēc uzkrāšanas principa) 2020.
gadā: 4 208 542 EUR
4. Budžeta izpildes rezultāts 470 172 EUR
5. Budžeta izpildes pārskatus pēc naudas plūsmas 2020.
gadā:
5.1 Pamatbudžetā
5.1.1.ieņēmumi
4 322 771 EUR
5.1.2.izdevumi
3 987 710 EUR
5.1.3.finansēšana
-335 061 EUR
5.2. ziedojumi un dāvinājumi
5.3.1.ieņēmumi
0 EUR
5.3.2.izdevumi
26 EUR
5.3.3.finansēšana
26 EUR
• Apstiprināt pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa”
attīstības plānu 2021.–2023. gadam.
• Atbrīvot Signi Kromani no Beverīnas novada vēlēšanu
komisijas locekļa pienākumu pildīšanas un izslēgt no
vēlēšanu komisijas sastāva ar 2021. gada 30. aprīli.
• Slēgt nomas līgumu ar 18 fiziskām personām un vienu
juridisko personu par Beverīnas novada pašvaldībai piederošo zemes gabalu nomu.
• Pagarināt zemes nomas līgumu ar 8 fiziskām personām
par pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām.
• Nodot atsavināšanai zemes gabalu Kauguru pagastā “Gauja
316”, kadastra Nr. 9662 002 0228, pārdodot to nomas
pirmtiesīgajai personai (Vārds, Uzvārds), nosakot atsavināšanas cenu EUR 1600,00.
• Nodalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662
002 0761 zemes gabalu ar aptuveno platību 0,063ha.
Īpašumam, kas sastāvēs no atdalītā zemes gabala ar aptuveno platību 0,0617ha piešķirt nosaukumu “Gaujmala
Segļi 160”. Atdalītajam zemes gabalam ar platību 0.063ha
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo
dzīvojamo māju apbūve (NĪLM 0601). Zemes gabalam ar
aptuveno platību 1.3693ha noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM
1101).
• Nodot atsavināšanai dzīvokļa īpašumu Brenguļu pagastā
“Jaunceltnes”-2, kadastra Nr. 9646 900 0067, kas sastāv
no 462/3588 domājamām daļām no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9646 006 0106, 462/3588 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
9646 006 0106 001 un 462/3588 domājamām daļām no
šķūņa ar kadastra apzīmējumu 9646 006 00106 002, pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt izsoles
noteikumus. Izsoles sākuma cenu noteikt EUR 12 800.00
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(divpadsmit tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi) un
izsoles soli EUR 100.00 (viens simts eiro un 00 centi).
Dzīvokļa īpašumu pārdot ar nosacījumu, ka trīs gadus pēc
darījuma reģistrēšanas zemesgrāmatā īpašumu ir aizliegts
atsavināt vai dāvināt citām personām.
Nodot atsavināšanai dzīvokļa īpašumu Brenguļu pagastā
“Jaunceltnes”-3, kadastra Nr. 9646 900 0067, kas sastāv
no 498/3588 domājamām daļām no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9646 006 0106, 498/3588 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
9646 006 0106 001 un 498/3588 domājamām daļām no
šķūņa ar kadastra apzīmējumu 9646 006 00106 002, pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt izsoles
noteikumus. Izsoles sākuma cenu noteikt EUR 9600.00
(deviņi tūkstoši seši simti euro un 00 centi) un izsoles
soli EUR 100.00 (viens simts eiro un 00 centi). Dzīvokļa
īpašumu pārdot ar nosacījumu, ka trīs gadus pēc darījuma
reģistrēšanas zemesgrāmatā īpašumu ir aizliegts atsavināt
vai dāvināt citām personām.
Pārdot nekustamo īpašumu Trikātas pagastā “Jaundoķi”
kadastra Nr. 9484 006 0270, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9484 006 0232, platība 0.71ha,
(Vārds, Uzvārds), [..], par cenu 2200.00 EUR (divi tūkstoši
divi simti euro un 00 centi).
Atsavināt Beverīnas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Trikātas pagastā “Speļģi”, kadastra Nr.
9484 004 0164, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9484 004 0162, platība 0.5266ha, (Vārds,
Uzvārds), [..], par cenu EUR 2632.00 (divi tūkstoši seši
simti trīsdesmit divi eiro un 00 centi).
Atzīt grāmatvedības uzskaitē Beverīnas novada pašvaldībai piekritīgās rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem 9646 001 0547, platība
0.06ha un 9662 001 0079, platība 8.3ha to kadastrālajā
vērtībā. Beverīnas novada pašvaldības Finanšu nodaļai
uzskaitīt Beverīnas novada pašvaldībai piekritīgos rezerves zemes fondā ieskaitītos zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 9646 001 0547, platība 0.06ha, un 9662
001 0079, platība 8.3ha, grāmatvedības uzskaitē.
Nodot atsavināšanai zemes gabala Mūrmuižā, Kauguru
pagastā “Individuālās garāžas”, kadastra Nr. 9662 007
0332, 2650//2932 domājamo daļu, pārdodot to garāžu
īpašniekiem, kuri savas īpašuma tiesības reģistrējuši
zemesgrāmatā, par kopējo cenu EUR 1956,00 (viens
tūkstotis deviņi simti piecdesmit seši euro un 00 centi),
nosakot garāžu īpašniekiem cenu proporcionāli garāžu
platībai.
Nodot pašvaldības kustamo mantu – auto greideri marka
DZ-143, reģistrācijas Nr. T2710LA, izlaiduma gads 1989,
pārstrādei metāllūžņos un izslēgt to no grāmatvedības
uzskaites.
SIA“Grupa 93” (reģ. Nr. 50103129191), kā lokālplānojuma
izstrādātājs, pamatojoties uz līgumu starp lokālplānojuma
ierosinātāju SIA “MNĪP” (reģ. Nr. 40203046513) un
Beverīnas novada pašvaldību, ir iesniedzis lokālplānojuma
redakciju teritorijas plānojuma grozījumiem teritorijai,
ietverot nekustamos īpašumus “Bīriņi”, kadastra numurs

9662 007 0096, “Bīriņi”, kadastra numurs 9662 007 0083
un “Jaunrūpnieki, kadastra numurs 9662 007 0380 (aktuālais īpašuma nosaukums “Tālavas”, kadastra numurs
9662 007 0504), Mūrmuižā, Kauguru pagastā nodošanai
publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai,
Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Turpmākajā lokālplānojuma izstrādes procesā lietot aktuālo nekustamā īpašuma nosaukumu “Tālavas”, Mūrmuiža,
Kauguru pagasts, Beverīnas novads. Nodot lokālplānojuma
redakciju publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu
saņemšanai. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu –
četras nedēļas, skaitot no paziņojuma publicēšanas
Teritorijas attīstības plānošanas sistēmā (TAPIS). Uzdot
Juridiskai nodaļai piecu darba dienu laika pēc lēmuma
stāšanās spēkā, nodrošināt paziņojuma, šī lēmuma un
paziņojuma par sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu
ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas sistēmā (TAPIS)
(tostarp sistemā precizējot lokālplānojuma projekta nosaukumu, atbilstoši aktuālajam īpašuma nosaukumam un
kadastra Nr.), kā arī paziņojuma publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā un pašvaldības mājaslapā
www.beverinasnovads.lv. Kontroli par lēmuma izpildi
uzdot lokālplānojuma izstrādes vadītājai – pašvaldības
izpilddirektorei Cildai Purgalei.
• Veikt grozījumus 2019. gada 26. septembra lēmuma Nr.
134 pirmā punkta 1.1. apakšpunktā noteiktajai īres maksai
par šādiem dzīvokļiem Brenguļu pagastā, nosakot šādu
īres maksu: Dūjas – 4 par 1m2 mēnesī 1.94 euro; Vārpiņas
– 6 par 1m2 mēnesī 1.60 euro. Grozījumi stājas spēkā ar
2021. gada 1. maiju.
• Atļaut nozāģēt Beverīnas novada pašvaldības īpašumā
“Klubs”, Trikātas ciemā liepu un kļavu pudurus.
• Atļaut nozāģēt Beverīnas novada pašvaldības īpašumā
“Gaismas kalns”, Trikātas ciemā divas nelielas kļavas,
divus melnalkšņus un vienu osi.
• Atļaut[..] īpašumā “Miera iela 2”, nosakot zaudējumu
par dabas daudzveidības samazinājumu EUR 89.18
(astoņdesmit deviņi euro un 18 centi).
• Iegādāties nekustamo īpašumu Trikātas pagastā “Vecā
kapsēta”, kadastra Nr. 9484 003 0167, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9484 003 0167, platība
3.96ha, par zemes kadastrālo vērtību EUR 2633.00.
Iegādāties nekustamo īpašumu Trikātas pagastā “Jaunā
kapsēta”, kadastra Nr. 9484 003 0168, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9484 003 0168, platība
2.67ha, par zemes kadastrālo vērtību EUR 1701.00, un
kapličas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9484 003 0168 001,
par ēkas kadastrālo vērtību EUR 2017.00. Nekustamais
īpašums nepieciešams sabiedriskajām vajadzībām, lai
nodrošinātu kapsētu apsaimniekošanu. Slēgt pirkuma
līgumu ar Trikātas evaņģēliski luterisko draudzi un reģistrēt
īpašumus zemesgrāmatā uz Beverīnas novada pašvaldības
vārda. Nekustamos īpašumus “Vecā kapsēta” un “Jaunā
kapsēta” ņemt pašvaldības grāmatvedības bilancē.
• Nodot izsolei Beverīnas novada pašvaldībai piederošās
cirsmas Brenguļu pagastā, pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt izsoles noteikumus.

IZGLĪTĪBA

Pēc pavasara brīvdienām J.Endzelīna Kauguru pamatskolas skolēni attālinātajā mācību laikā mācījās ārā un
veica dažādus uzdevumus. Katrai dienai bija sava tematika,
piemēram, koku vērošana, savas īpašās mājas atrašana, izziņas avotu saskatīšana savā apkārtnē, neparastais dabā un
laimīgā diena.
Katrā mācību priekšmetā skolotāji uzdeva interesantus
un radošus uzdevumus. Matemātikas skolotāja A.Skrastiņa
lika noskaidrot, cik un kādi koki aug mājas apkārtnē, atsaukt
atmiņā matemātikā apgūto, kā zīmē stabiņu diagrammu, kā
aprēķina taisnstūra laukumu, cik dažādi var mērīt garumu
(ar metriem, ar soļiem, ar pēdām), atpazīt ģeometriskās
formas. Skolēni varēja pilnveidot kritiskās domāšanas
prasmes, pieņemt lēmumus, kā visu izdarīt labāk.
Tiešsaistes stundā katrs skolēns stāstīja, cik stundas
pavadījis katru dienu ārā, kā sevi novērtējis katrā mācību
priekšmetā, kurš uzdevums visgrūtākais, kurš vieglāks, ko
jaunu atklājis par sevi.

Aktivitāte “Ej ārā!”

3. klases audzinātāja L.Eberharde lika skolēniem katru
rītu prezentēt iepriekšējās dienas veikumu, dalīties savos
novērojumos, pastāstīt, ko uzzinājis jaunu, kas paticis
visvairāk, cik ilgi pavadījuši laiku ārā un noskaidroja, ka
klases rekords bija 9 stundas dienā. 3. klases skolēni par
šo nedēļu izteicās, ka “es nezināju, ka ārā ir tik forši, līdz
šim nebiju ievērojis, ka ir tik daudz ceļazīmju, veicot uzdevumu, varu braukt ar riteni, nezināju, ka koki ir tik resni
un ka jauki ir mācīties dabā”.
Skolotāja I.Medne rezumēja, ka šis pavasarīgais projekts bija kā svaiga elpa gan skolēniem, gan pedagogiem.
Lielākais ieguvums bija tas, ka skolēni uz mācīšanos varēja
paskatīties no cita redzes punkta, kā arī iepazīt savu apkārtni
caur dažādiem uzdevumiem.
Skolēni šajā nedēļā varēja attīstīt lasītprasmi, noskaidrot,
kas ir afiša, pie dabas objektiem skandēt tautasdziesmas,
norunāt dzejoļus, minēt mīklas, mācoties par darbības
vārdiem, veikt konkrētas darbības. Atrodoties dabā, izpildīja
savas mīļākās dziesmas. Ģeogrāfijā bija jāveic konkrēts

maršruts, vērojot neparastos dabas objektus un vēsturiskās
ēkas. Bioloģijā vēroja un fotografēja putnus. Fizikā veidoja
saules pulksteni. Sociālajās zinībās skolēni fotografēja sava
novada interesantākos objektus, bet 6. klases skolēni fiksēja
sava novada atkritumu šķirošanas iespējas. Inženierzinībās
7. klases skolēni atrada atjaunojamās un neatjaunojamās
enerģijas avotus savā apkārtnē. Svešvalodā gatavoja pūķi,
atkārtoja skaitļa vārdus, skaitot soļus.
Sportā mēs visu gadu ejam ārā. Šajā nedēļā skolēni katru
dienu saņēma uzdevumus, kas sākās ar vārdiem: “Ej ārā,
vēro, atver domas, kustoties pamani skaisto, esi radošs!”
Viens no uzdevumiem pastaigas laikā bija izdomāt jaunu
sporta veidu. Uzsvaru sporta skolotāja M.Bisniece lika uz
sevis vērtēšanu. Bērniem bija aktīvi jādarbojas un jāieliek
vērtējums par paveikto.
Paldies visiem par spraigo nedēļu ārā!
Informāciju sagatavoja: J.Endzelīna Kauguru pamatskolas
direktores vietniece izglītības jomā Aija Dubova
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Projektā “Pumpurs” apstiprināts Dodkepu.lv iesniegtais projekts
“Kamanu suņu sports kā motivātors Kauguru skolas audzēkņiem”

“Vislielākā dāvana”
kristīgā pulciņa
dalībniekiem Kauguros

2021. gada 15. martā Beverīnas novada pašvaldība izsludināja jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumu konkursu
mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai projekta
PuMPuRS* ietvaros
Projektu pieteikumus varēja iesniegt līdz 2021. gada
30. aprīlim. Beverīnas novadā tika iesniegti 3 dažādi projektu
pieteikumi.
2021. gada 7. maija komisijas sēdē izvērtējot visus projektus ar augstāko punktu skaitu tika izvēlēts Dodkepu.lv
iesniegtais projekts “Kamanu suņu sports kā motivātors
Kauguru skolas audzēkņiem”
Projekta mērķis ir paaugstināt priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska jauniešu motivāciju mācīties un veicināt
līdzdalību ikdienas dzīvē, sniedzot iespēju ārpus stundu
aktivitātēs izglītoties par apkārtējo vidi, izmantojot kamanu
suņu sporta elementus.
Projektā kā galvenās aktivitātes, tās iekļaujot vairāku
dienu garumā, paredzēta iepazīšanās ar kamanu suņu sportu
veidiem un aktīva komunikācija ar apmācītiem Sibīrijas
Haskijiem bezsniega apstākļos, praktiska darbošanās ar
ekipējumu un kamanu suņiem, jauniešiem izmēģinot dažādus kamanu suņu sporta veidus, praktiska nodarbība ar
fizioterapeitu par veselīgu dzīvesveidu, jauniešiem apgūstot
pamata iesildīšanās/atsildīšanās vingrinājumus, mācoties
tos pielietot, pārgājiens, iedvesmojoši pieredzes stāsti, u.c.
aktivitātes.
Projekts norisināsies no 2021. gada 18. jūlija līdz 6.
decembrim.

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts
dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās
izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS”
ietvaros.
Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni
projekta PuMPuRS ietvaros, tiks atbalstīti arī jauniešu
iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu
vidū arī ārpus formālās izglītības.
“PuMPuRS” projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas
palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu
mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu
jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.
Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības
iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4.
kursam.
*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada
31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo
skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam.
Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests
sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un
valsts profesionālās izglītības iestādēm.
Informāciju sagatavoja:
Jaunatnes lietu speciāliste Ilze Ozola

Tiek īstenots projekts “Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai”

No 2019. gada 2. septembra J.Endzelīna Kauguru pamatskola uzsāka darbību Izglītības kvalitātes valsts dienesta
īstenotajā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā “PuMPuRS”
– “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.
Šī projekta ietvaros kopš 2019./2020. mācību gada pirmā
semestra tiek sniegts konsultatīvs atbalsts vairākiem 5.–9.
klašu skolēniem. Šajā mācību gadā 28 izglītojamajiem, izvērtējot PMP riskus, tika sastādīti individuālie atbalsta plāni.
Pamatā tiek sniegtas konsultācijas mācību priekšmetos,
kā arī konsultatīvais atbalsts, ko sniedz klases audzinātāji un
sociālais pedagogs.
Šobrīd izglītojamie saņem individuālas konsultācijas
vairākos mācību priekšmetos: matemātikā, latviešu, angļu,
vācu un krievu valodā. Projektā iesaistītie pedagogi Inga
Miruškina, Ausma Skrastiņa, Līva Liepiņa, Līga Gecko,
Mārīte Bisniece, Edīte Puķīte un Maija Vaskinoviča sniedz
atbalstu gan skaidrojot un atkārtojot iepriekš apgūto vielu,
gan dažādojot pieeju un stratēģijas un mācību līdzekļus
izpratnes veicināšanai, kas noder, apgūstot citus mācību
priekšmetus. Lai pierādītu, ka mācību process var būt interesants, par projekta līdzekļiem skola iegādājās 3D printeri.
Vairāki izglītojamie izmanto iespēju saņemt konsultatīvo
atbalstu, kas kļuva sevišķi aktuāls 2020./2021. mācību gada
2. semestrī. Ilgstoši mācoties attālināti, izglītojamajiem ar
mācīšanās grūtībām radās daudz jautājumu bez atbildēm, zuda
motivācija, krājās iekavētie darbi un nepietiekamie vērtējumi.
Ieguvums ir arī tas, ka vairākas PuMPuRa konsultācijas no-

tiek pie pedagogiem, kas nav šī mācību priekšmeta skolotāji
stundās, un līdz ar to gaisotne konsultācijās ir brīvāka,
skolēni atklātāk izrunā savas problēmas.
Projekts deva ieguvumu arī skolotājām Ausmai Skrastiņai
un Līvai Liepiņai, kas piedalījās kursos vasarā. Galvenais
moto divu dienu apmācībām “Darbs jaunatnes jomā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešiem”.
PAMANI, PIEEJ, PARUNĀ, PALĪDZI, PASLAVĒ!
Dalīšanās pieredzē vienmēr ir pats labākais veids, kā
apgūt kaut ko jaunu vai attīstīt spējas sevī.
Sadarbojoties vairākās aktivitātēs ar dažādu novadu
skolotājiem, varēja gūt un apmainīties ar informāciju par
to, kā visbiežāk bērni nonāk riska grupās, uzzināt, ka tieši
motivācijas trūkums ir galvenais iemesls, kādēļ jaunieši
nonāk šādā situācijā. Nodarbībās guva idejas, kā veicināt
veiksmīgāku sadarbību un attīstīt kompetences darbam ar
PMP riska grupas jauniešiem viņu mācību motivācijas paaugstināšanai.
Šogad konsultācijas nepārtraucām arī attālinātajā mācību
procesā – tika izmantoti elektroniskie saziņas rīki: skolas
e-klase, Google Meet platforma, WhatsApp un citi saziņas
veidi. Daudzi skolēni no februāra izmanto iespēju, vienojoties
ar pedagogu, ierasties uz klātienes konsultācijām skolā.
Vairāk par projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) iespējams
uzzināt www.pumpurs.lv .
Informāciju sagatavoja: J.Endzelīna Kauguru
pamatskolas projekta koordinatore Dzintra Sijāte

“Vislielākā dāvana” ir starptautisks evaņģelizācijas
projekts. Tas radies 1993. gadā ASV un Latvijā darbojas kopš
1997. gada. Šogad pirmo reizi tajā iesaistījās arī 25 mūsu
J.Endzelīna Kauguru pamatskolas Kristīgā pulciņa skolēni.
Projekta pirmais solis – patiesi sirsnīgs pārsteigums
katram bērnam, kad viņi saņēma izrotātā kurpju kastē iesaiņotu dāvaniņu. Tās, sadarbībā ar starptautisko organizāciju
“Samarieša soma” (“Samaritan’s Purse”), bija sarūpējušas
ģimenes dažādās pasaules valstīs (ASV, Lielbritānija, Vācija
u.c.). Tur bija gan saldumi, gan rotaļlietas, gan citas bērniem
vērtīgas mantas.
Otrais solis – 12 nodarbības apmācības programmā
“Lielākais ceļojums”. Parasti šīs nodarbības notiek klātienē,
taču šogad tās notika, pieslēdzoties caur mobilo telefonu
vai datoru. Divpadsmit sestdienas rītus bērniem bija iespēja
dzirdēt Evaņģēlija Vēsti, uzzināt vairāk par Dievu, par Viņa
mīlestību, klausīties un lasīt Bībeles stāstus, piedalīties
spēlēs un iegūt punktus par pareizām atbildēm. Šajā mācību
kursā tika izmantota grāmata “Lielākais ceļojums”, kuru
katrs skolēns arī saņēma kā dāvanu.
Trešais solis – apliecības saņemšana par mācību kursa
“Lielākais ceļojums” beigšanu. Ceturtais solis – visu dalībnieku sarunas, pārrunas par projektā piedzīvoto, redzēto,
dzirdēto, no jauna uzzināto; fotografēšanās; atgriezeniskās
saites nosūtīšana projekta organizatoriem.
Vēlamies pateikt lielu paldies par sadarbību Valmieras
Sv.Sīmaņa Svētdienas skolas skolotājai Ainai Saleniecei,
jo tieši viņa mūs mudināja iesaistīties šajā projektā un
nogādāja kurpju kastes dāvaniņu katram skolēnam mājās,
jo mācījāmies attālināti. Paldies bērniem un viņu vecākiem
par atsaucību un līdzdalību! Dāvāt prieku un dzīvot mīlestībā
– tās ir patiesi lielas Dieva dāvanas katra cilvēka sirdij.
Informāciju sagatavoja:
J.Endzelīna Kauguru pamatskolas skolotāja Līga Gecko

Skolēni iesaistās
jaunsargu kustībā

Lepojamies ar mūsu pamatskolas lieliskajiem jaunsargiem – Kristianu Danielu Brusovu, Reini Morozovu
un Aleksi Šīmani, kuri apzinīgi un ar lielu azartu piedalās
Zemessardzes rīkotajās jaunsargu nometnēs Valmierā. Skolēni
atzīst, ka dalība nometnēs ir ne tikai ļoti interesanta, bet arī
grūta. Uzdevumu izpilde prasa lielu pacietību, uzmanību un
domāšanu. Kristians, Reinis un Aleksis ar lielu ieinteresētību
stāsta par piedzīvoto un pārdzīvoto jaunsargu nometnēs.
Paldies mūsu pamatskolas jaunsargu vadītājam Ojāram
Ābolam par skolēnuiesaistīšanu jaunsargu kustībā!
Informāciju sagatavoja: J.Endzelīna Kauguru
pamatskolas 6. klases audzinātāja Mārīte Bisniece

VESELĪBU VEICINOŠĀ
BRENGUĻU
SĀKUMSKOLA
AICINA JAUNUS AUDZĒKŅUS 1.-4. KLASĒ
UN
PIRMSSKOLAS GRUPĀS (no 1,5 līdz 6 gadiem):

IZGLĪTĪBA

Es esmu Latvija!

J.Endzelīna Kauguru pamatskolā Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanas gadadiena sakrita ar attālināto
mācību laiku, taču, bērniem atgriežoties skolā, atzīmējām
Latvijai tik svarīgo brīdi.
Svētku uzdevums šogad bija veselību veicinošs –
darbojāmies ārā. Katrs bērns saņēma pamatskolas apkārtnes
karti, savā kartē ierakstīja mūsu svētku saukli – “Es esmu
Latvija” un savu vārdu. Latvijai par godu katrs PATS skolas
teritorijas kartē iezīmēja Latvijas kontūru un PATS to
izskrēja, piedomājot par savu valsti, savu Latviju, apgūstot
arī orientēšanās prasmes.

Netrūka ne nopietnu, ne amizantu mirkļu, pārrunājot, ka
Latvija esam mēs paši.
Valsts kontūras zīmēšana izrādījās diezgan grūts un
piņķerīgs uzdevums. Pēc paveiktā darba noskaidrojām
labākos šī uzdevuma veicējus – Miks Rambols (3. klase),
Kalvis Jurgensons (6. klase) un Ieva Cine (8. klase).
Latvija – Tu esi mūsu! Latvija – mēs esam Tavi!
Informāciju sagatavoja:
J.Endzelīna Kauguru pamatskolas sporta skolotāja
Mārīte Bisniece

• mūsu skolā domājam, darām, mācāmies un
sadarbojamies, lai sasniegtu kopīgus mērķus;
• katra bērna izaugsmei nodrošinām mazu, ģimenisku vidi;
• daļu no mācību procesa organizējam brīvā dabā.
Lai pieteiktos izglītības iestādē, zvani pa tālr. 29267815
vai raksti uz e-pastu: brenguluskola@beverina.lv
Gaidām Jūs Brenguļu pagasta “Avotkalnos”!
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SPORTS

Mārtiņš Plaudis krietni pienācīgi debitē
Eiropas čempionātā airēšanas slalomā

Atzinīgi novērtējami Eiropas Pieaugušo čempionātā
individuālos braucienus veicis Beverīnas novada airēšanas
slalomists Mārtiņš Plaudis. Vispirms bijām gandarīti, ka viņš
tika iekļauts Latvijas valstsvienības sastāvā un tagad jau
esam lepni, ka vienā no planētas spēcīgākajiem krāčūdens
kanāliem Vidzemes sporta asociācijas jaunietis pierādīja sevi
kā atbilstošu cīnītāju šādās sacensībās.
6. maijā Itālijas pilsētā Ivrejā Mārtiņš Plaudis savos vēl
14 gados tajā pašā trasē, kur redzējām virkni Pasaules un
Olimpiskos medaļniekus, būdams ātrs un izveicīgs, izcīnīja
47. vietu no 64 finišējušajiem izlašu atlētiem, apsteidzot
Šveices, Polijas, Horvātijas, Ukrainas un citu airēšanas

slaloma lielvalstu pieaugušos pārstāvjus. No Baltijas valstu
sportistiem Beverīnas novada juniors piekāpās vien komandas
biedram un mūsu izlases pirmajam numuram Ritvaram
Celmiņam no Burtnieku novada.
Starptautisko sacensību sezona airēšanas slalomā norit,
lielākoties, saskaņā ar plānu un jūnija vidū norisināsies
Pasaules kauss Prāgā, savukārt jūlija sākums un Ļubļana vēl
joprojām iezīmējas kā Pasaules Junioru un U23 čempionāts,
kuram gatavojas arī Mārtiņš Plaudis.
Informāciju sagatavoja: Vidzemes sporta asociācija,
Kaspars Pakers (tālr. 26594761)

PROJEKTS

Dabas aizsardzības pārvalde pēdējo gadu laikā saņem
regulārus dažādu Latvijas pašvaldību iedzīvotāju ziņojumus un sūdzības par dabiskos biotopus, kultūraugus un
mājdzīvnieku veselību apdraudošo Spānijas kailgliemezi
Arion vulgaris.
Gliemeži nereti tiek konstatēti lielā skaitā un nodara
ievērojamus postījumus dārzu īpašniekiem. Līdz ar siltāka
laika iestāšanos, iedzīvotāju sūdzības pēdējās šī gada nedēļās
ir būtiski pieaugušas, nereti izsakot lūgumu pēc koordinētas
cīņas ar šīs sugas īpatņiem.
Spānijas kailgliemezis ir ierindots Eiropas simts visinvazīvāko dzīvnieku sarakstā. Lai gan no zinātniskā viedokļa
arī Latvijā tā ir klasificējama kā invazīva suga, nepilnīgā
normatīvā regulējuma invazīvo sugu jomā dēļ šobrīd Spānijas
kailgliemezis nav oficiāli iekļauts invazīvo sugu sarakstā.
Latvijas teritorijā šī suga ir sastopama kopš 2009.gada. 2019.
gada rudenī bija konstatētas un apstiprinātas 59 sugas atradnes, kuras lokalizējas galvenokārt Latvijas centrālajā daļā.
2020. gadā sugas izplatība, visticamāk, ir paplašinājusies.
Ārēji Spānijas kailgliemezis Arion vulgaris ir ļoti līdzīgs
vietējam sarkanajam kailgliemezim Arion rufus, kas ir sastopams Latvijas dienvidrietumos: Embūtē un pie Liepājas
ezera. Minētā iemesla dēļ sākumā eksperti precīzi nosaka
kailgliemeža sugu un tikai tad tiek apstiprināta jauna
atradne.
Latvijas teritorijā kaitēklis galvenokārt tiek ievazāts
ar stādiem, pie kuru saknēm atrodas gliemeža oliņas. Līdz
ar stāda iestādīšanu gliemezis veiksmīgi iedzīvojas dārzos
un caur ceļmalām, grāvmalām un ūdenstilpju piekrastēm
izplatās gan kaimiņu dārzos, gan arī dabiskās teritorijās.
Tāpēc ir svarīgi saprast, ka Spānijas kailgliemeža izplatības
ierobežošanā būtu jāiesaistās visu invadēto teritoriju īpašniekiem. Tā kā Spānijas kailgliemezis visintensīvāk olas
dēj no augusta līdz septembrim, ir jācenšas panākt, lai pēc
iespējas mazāks gliemežu skaits sasniegtu olu dēšanas
vecumu un izdētu olas. Viena dējuma olas ir vienkopus un
vienā dējumā var būt pat vairāk nekā 250 olu.
Sugas ietekme var izpausties dažādi, piemēram, kailgliemeži var apdraudēt kultūraugus un vietējās augu sugas
gan apēdot tās, gan pārnēsājot dažādus augu patogēnus.
Tāpat Spānijas kailgliemezis izkonkurē un barojas ar citām
bezmugurkaulnieku sugām, piemēram, gliemežiem un
sliekām. Ir novērota krustošanās ar tuvāk radniecīgajām
Arion ģints kailgliemežu sugām, kā rezultātā tās asimilējas
un izzūd. Suga var izplatīt jaunas parazītu un patogēnu sugas,
kas ar gliemežiem tiek ievestas no citiem reģioniem.
Ir jārēķinās, ka kailgliemežu ierobežošana ir darbietilpīgs
process, kas ir jāveic katru gadu.
Tāpēc ir daudzi preventīvi pasākumi, kuru regulāra
veikšana palīdzētu Spānijas kailgliemežu izplatības ierobežošanai – regulāra ceļmalu, grāvju malu, aizaugušu vietu
pļaušana gliemeža invadēto vietu tuvumā. Nopļauto zāli
ieteicams novākt, lai gliemjiem nebūtu vietu kur paslēpties.
Ņemot vērā, ka gliemjus piesaista arī komposta kaudzes,
rekomendējama slēgta tipa komposta tvertņu lietošana, kas
nepieļauj gliemju iekļūšanu vai izkļūšanu no tvertnes.
Papildus informācijai aicinām iepazīties Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā pieejamo 2018. gadā izstrādāto
“Spānijas kailgliemežu izplatības ierobežošanas plānu”, kā
arī “Informatīvo materiālu par Spānijas kailgliemezi”.
Plašāk – www.daba.gov.lv.
Informāciju sagatavoja:
Dabas aizsardzības departaments

Biedrības “Lauku partnerība
ZIEMEĻGAUJA” mazo projektu konkurss 2021
Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt vietējās kopienās
iecienītu ikgadēju pasākumu rīkošanu, kā arī jaunu tradīciju
pasākumu iedibināšanu biedrības “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” (turpmāk – Partnerība) teritorijā, viena projekta
īstenošanai piešķirot finansējumu ne vairāk kā 150 EUR
apmērā.
Projektu konkursā var piedalīties juridiskas personas
(izņemot pašvaldības), iesniedzot brīvā formā sagatavotu
projekta pieteikumu, kurā norāda norises nosaukumu,
iesniedzēja rekvizītus, pasākuma mērķi, plānoto laiku un
vietu, sniedz īsu pasākuma aprakstu (īstenotāji, dalībnieki,
plānotās darbības, tradīcija, u.tml.) un plānoto finansējuma
izlietojumu. Projekta pieteikumu nepieciešams saskaņot ar
attiecīgās pašvaldības domes priekšsēdētāju/izpilddirektoru
vai pagasta pārvaldnieku.
Parakstītus un ieskenētus projektu pieteikumus nosūta
elektroniski uz e-pasta adresi: ziemelgauja@gmail.com.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 4. jūnijs.
Saņemtos pieteikumus vienas nedēļas laikā pēc pieteikumu
iesniegšanas termiņa beigām izvērtē Partnerības padome,
nepieciešamības gadījumā pagarinot vērtēšanas laiku līdz
divām nedēļām. Katrā teritoriālajā vienībā (pilsētā/pagastā)
tiek atbalstīts viens projekts, pamatojoties uz kritērijiem –
atbilstība projektu konkursa mērķim un mērķauditorijas
lielums. Pieteikuma iesniedzējs ir atbildīgs par reāla un
sasniedzama mērķauditorijas lieluma uzrādīšanu.
Vairāki pagasti/pilsētas, savstarpēji vienojoties, var pieprasīt tiem pieejamā finansējuma summu viena kopīga/
saistīta pasākuma rīkošanai, kurš ir vienlīdzīgā apjomā pieejams visu iesaistīto teritoriju interesentiem (tas ir, jābūt
vienlīdzīgām nokļūšanas vai citām pieejamības iespējām).
Pasākums nevar būt paredzēts skaitliski nelielai, slēgtai
interesentu grupai, un finansējums nevar tikt izmantots
peļņas gūšanai vai politisko partiju aktivitātēm. Vienlaikus
pieteikuma iesniedzējs ir pilnībā atbildīgs par visu
Latvijā noteikto COVID-19 ierobežojumu ievērošanu, ir
apzinājis visus iespējamos riskus saistībā ar pasākuma
rīkošanu un piešķirtā atbalsta savlaicīgu izlietošanu
atbilstoši šī nolikuma prasībām. Pieņemot piešķirto
atbalstu pasākuma īstenošanai, pieteikuma iesniedzējs

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

uzņemas visu atbildību par pasākuma īstenošanu saskaņā
ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un apliecina,
ka biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” nav
atbildīga par to, vai pasākuma īstenotājs ir ievērojis
minēto normatīvo aktu prasības.
Lai mazinātu iespējamos COVID-19 ierobežojumu radītos riskus pasākumu īstenošanai, biedrība “Lauku partnerība
ZIEMEĻGAUJA” saglabā tiesības piešķirto finansējumu
pārskaitīt pieteikuma iesniedzēja norādītajā kontā vienu
nedēļu pirms pasākuma vai nepieciešamības gadījumā
ātrāk pēc pieteikuma iesniedzēja atsevišķa pieprasījuma.
Projekta pasākums jāīsteno un piešķirtais finansējums
jāizlieto līdz 2021. gada 31. decembrim. Desmit darba dienu
laikā pēc projekta īstenošanas elektroniski (nosūtot uz e-pasta
adresi ziemelgauja@gmail.com) jāiesniedz īsa atskaite/apraksts par notikušo pasākumu, pievienojot 3-5 fotogrāfijas
(kā atsevišķus .jpg failus). Pieteikuma iesniedzējs, kas nav
iesniedzis iepriekšējā gada pasākuma atskaiti, netiks atbalstīts.
Ja pieteikuma iesniedzējs ir saņēmis piešķirto atbalstu, bet
nespēj īstenot plānoto pasākumu COVID-19 ierobežojumu
dēļ, kurus tam vajadzēja izvērtēt pirms atbalsta pieprasīšanas/
finansējuma saņemšanas, tas vai nu atmaksā piešķirto finansējumu biedrībai “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” vai
īsteno pasākumu 2022. gadā, taču šajā gadījumā zaudē
tiesības piedalīties 2022. gada projektu konkursā.
Obligāts nosacījums projektu īstenotājiem: pasākumu
sludinājumos, afišās, kā arī rakstos par notikušajiem pasākumiem, u.c. publiskotos materiālos jāietver atsauces
uz pieteikuma iesniedzēju kā pasākuma īstenotāju un uz
biedrības “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” piešķirto
finansiālo atbalstu pasākuma īstenošanai. Ja šis noteikums
netiks ievērots, tad pieteikuma iesniedzējs nevarēs saņemt
atbalstu nākamā gada mazo projektu konkursā.

Papildus informācija: e-pasts: ziemelgauja@gmail.com,
konkursa koordinatore Lindai Krūmiņai, tālr. 29431271

Mūžībā aizgājuši
Velta Permaņicka 14.11.1939. – 12.05.2021.
Viktors Gorļenko 21.10.1951. – 09.05.2021.
Gundega Škirikova 02.04.1970. – 26.04.2021.
Geronims Šteimaks 18.07.1957. – 01.05.2021.
Beverīnas novada pašvaldība
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!
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