Biedrība ,,Beverīnas ūdeņi,, darbības pārskata galvenie notikumi
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Notikums
Notika dažas biedrības valdes sanāksmes, valsts uzņēmuma reģistrā
pieteicām biedrības Statūtus, 29.nov. slēdzām sadarbības līgumu ar Beverīnas
novada pašvaldību un kopdarbības asociāciju.
Pašvaldība līdzdarbojas administrējot biedrības darbības koordināciju, palīdz
ar informatīvu materiālu izvietošanu „Beverīnas Vēstīs“ un mājaslapā. Iespēju
robežās atbalsta finansiāli veicinot vides projektus novadā.
Vairāki biedrības biedri aktīvi piedalījās pašvaldības projektā ,,Abula krasta
takas un avota,, labiekārtošanā pie ,,Avotkalniem,, Brenguļos. Atsauce, raksts
Liesmā, S.Paegle, ,,Labiekārtota Abula taka Brenguļos“.
Biedrība piedalās pašvaldības talkā un strādā upes krasta apkopšanā pie Ķīšu
tilta, kur atzīmējams Artura Bārdas ieguldījums. Vairāki pašvaldības darbinieki ar
biedrības „Beverīnas ūdeņi“ biedriem sakopj Abula upes krasta malas pašvaldības
talkas dienā starp Storu un Ciekuržu mājām.
Šī paša gada martā piedalāmies LAD organizētā seminārā Pededzē un
viesojāmies pie zivju audzētāja Armanda Rozes. Notiek izbraukums uz Drustu
pagasta dīķu paraug zivsaimniecību.
Maija mēnesī Brenguļu pagasta administratīvā centrā ,,Kaimiņi,, tika
organizēts vieslektora hidrobiologa A.Urtāna seminārs, kā arī notika talka uz
Mažupes pie „Fazānu“ mājām. Atsaukmes un raksts publikācija ,,Beverīnas ūdeņi
pavasara plūdumā,, Liesma, 07.05.2013.
26.oktobris. LAD organizēts seminārs Vaidavā. Dabīgo ūdenstilpņu
apsaimniekošana. Jaunumi akvakultūrā. Vides labiekārtošana.
Biedrība novadā izsludina konkursu ,,Mans veidotais Beverīnas ūdeņu krasts,,!
Konkurss pulcē vairākus desmitus dalībniekus, notiek izbraukumi uz sakoptākām
upes krasta vietām novadā. Konkursa dalībnieku sveikšana un apbalvošana
Brenuļu Alus sētā. Avīze Liesma, raksts 03.07.2014.
19.septembrī Trikātas ,,Depo,, notika biedru tikšanās ar Valmieras reģionālās
vides pārvaldes inspektoru Uldi Lencmani. Vienlaicīgi Baznīcas un Pannas ezerā
notika reids, kurā izņēma 4 nelagālus tīklus.
Raksts Liesmā ,,Vispirms dot pēc tam ņemt,, E.Lauris, pastāsta par biedrības
plāniem. Pavasarī kārtējās talku dienas upes krastu sakopšanā.
2015.08.09. Piedalāmies Latvijas Dabas aizsardzības pārvaldes organizētajā
konferencē Stalbē. Dalībnieki biedrības biedri M.Pūce, A.Zariņš, E.Lauris.
Tēmas, A.Urtāna ,,Mazo upju tīrīšana un baltalkšņu apapaugums,,. Amfilat
tehnikas demonstrējumi upes dūņu, niedru aizvākšanas praktiska darbības
demonstrēšana Ungura ezerā. E.Lauris., raksts Liesmā.
30.12. pašvaldības kopdarbības asociācijas pasākums ar biedrības „Beverīnas
ūdeņi“ valdes sēdi. Līguma par zvejas tiesību noteikšanu apspriešana. Pašvaldības
projekta ,,Trikāta - Tālavas valsts galvaspilsēta,, prezentēšana. Projekta ideju
apraksts, ziņo S.Brālēns. Andis Zariņš ierosina metodes veidu Trikātas ezera
tīrīšanai. Tā paredz, izmantojot pavasara palu ūdeņu straumes, kuras novirzot

05.02.2016.

10.02.2017.

ezerā radītu ūdens līmeņa celšanos un nosēdumu kustību. J.Ozoliņš stāsta par
novēroto Skandināvijas zivju audzētavās. E.Lauris sagatavo rakstu publicētu
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Beverīnas Vēstis“ ar nosaukumu ,,Trikāta
šodien, vakar, rīt,,! Tiek ierosināts sākt apspriest jautājumu par biedrības valdes
un vadības maiņu.
Trikāta Depo ,,Vides biedrības,, sanāksme.
18.02. Brenguļos ,,Vides biedrības,, sanāksme, statūtu un valdes, vadītāja
maiņa.
Ievēlam par jauno biedrības valdes vadītāju J.Švēdi, valdē A.Visendorfs,
E.Lauris, M.Voičenoks, M.Birkavs.
20.04. Brenguļi ,,Kaimiņos,, Vides biedrības valdes sanāksme. Par talku un
upes krastu sakopšanu.
23.04. Brenguļu pagasta talkas dalībnieki strādā Abuls upes Upmaļi – Silgaiļi
krastu posmā. Trikātas biedri pie pilskalna. Talkas ilustrēts apraksts ir publicēts
2016.gada maija-jūnija izdevumā “Beverīnas Vēstis“.
8.maijā Trikātas nams Depo, biedrības valde izlemj par gada licenzēto tīkla
nozvejas atļauju piešķiršanu, uzņem jaunus biedrības biedrus, D.Balodi un
S.Medvedjevu, kuri rudenī pārstāvēs biedrību makškkerēšanas sacensībās.
17.maijā tiek organizēta Abula labā krasta iekritušo koku izvākšana no ūdens
pretī ,,Dzintaru,, mājām. A.Visendorfs, A.Bārda. E.Lauris.
02.06. „Beverīnas ūdeņu“ valdes sanāksme Brenuļos. Valde apstiprina
piešķiramo Licenzes sadali uz tīkliem šajā sezonā.
07.07. A.Visendorfs organizē krastu apkopšanu Abuls upes posmā ,,Tilgaļi,,
aiz dzelzceļa tilta. Piedalās A.Bārda, K.Zariņš, E.Lauris, A.Salacietis.
10.07. Abuls labā krasta apkopšana posmā ,,Upmaļi – Strautiņi,, talkas
dalībnieki tie paši.
18.07. Biedrība ,,Beverīnas ūdeņi,, realizēts projekts par 5,5 tūstošu līdacēnu
mazuļu izlaišanu Baznīcas ezerā, Lisas upes baseins.
Informē M.Voičenoks ,,Beverīnas vēstis,,!
15.09. Dalība Latvijas Dabas aizsardzības pārvaldes rīkotajā GNP izveides
43.gadadienai veltītā pasākumā Sietiņiezī.
22.09. J.Fūrmanis ,,Beverīnas Vēstīs,, informē par to, ka BIOR Vides
zinātniskais institūts izlaiž Abuls upē pie Ķīšu tilta un virs Trikātas HESa
aizsprosta 2125 Strauta foreļu mazuļus.
10.10. A.Visendorfs, A.Motāsovs. Abuls upes posms Silgaiļi, labais krasts.
Valdes sēde Brenguļos. J.Švēde, M.Birkavs, A.Visendorfs, E.Lauris,
M.Voičenoks, T.Lauris. Lēmums, piešķirt Degvielas karti, A.Visendorfam, talku
rīkošanai degvielas iegādei. M.Voičenoks raksta jaunu pieteikumu zivju fondam,
projektam par Lašu ielaišanu Abulā, zem HES aizsprosta...līdz Gaujai !
Papildināt ,,Beverīnas ūdeņi,, biedrības mājas lapai ziņojumus un pārskatu par
biedrības darbību.
11.02. Talka Abula upes krasta sakopšanai posmā no Gāršnieki – Cīruļi, talkā
piedalās A.Visendorfs, A.Bārda, E.Lauris, T.Lauris, M.Zvirbulis, A.Dambītis.

