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KONCERTS – Nacionālā teātra aktieru
ansamblis „DRAMA”
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Ieeja bez maksas

Vācu draugi no Giterslo
Kārlim Tilcenam –120
Visa pamatā ir ideja!
„Sabiedrība ar dvēseli –2014”
Novadu dienas Gaismas pils atklāšanā
Pasaku istaba
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Gaismas pilī

Sports un Kultūra

Pirms oficiālās Gaismas pils atklāšanas (29.augustā), dienu iepriekš 28. augustā
Gaismas pilī notika Novadu dienas. Katrs jaunās bibliotēkas stāvs bija kļuvis
par skatuvi kādam Latvijas novadam. Vidzemes novadam – 2.stāvs. Ikvienam
interesentam bija iespēja satikties ar teju 1000 kultūras un radošo kopu pārstāvjiem
no Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales un Sēlijas. Varēja noklausīties
orķestru, folkloras ansambļu un džeza mūzikas koncertus; tika spēlēts teātris,
rādītas filmas, lasīta dzeja, darbojās radošās darbnīcas un tika atvērtas izstādes.
Novadu dienās bibliotēkas mezonīma stāvā sadarbībā ar LNB atbalsta biedrību tika
atklāta fotoizstāde „Latvijas mazās gaismas pilis”. Tajā varēja aplūkot 59 Latvijas
bibliotēkas, kas pēdējos 10 gados uzceltas no jauna vai piedzīvojušas pozitīvas
pārmaiņas. Starp Vidzemes 20 atzīmētākām bibliotēkām arī viena mūsu novada
bibliotēka – Brenguļu bibliotēka. Varēja aplūkot unikālo Krišjāņa Barona Dainu
skapi. Ziedoņa zālē muzicēja Liepājas simfoniskais orķestris. Apmeklētāju čalas,
dziesmas un mūzikas instrumentu skaņas nenorima līdz vēlam vakaram.
Inga Janīte, Trikātas pagasta bibliotēkas vadītāja

Vācu draugi no Giterslo
Beverīnas novadā

Biedrības „Valmieras-Giterslo reģionu sadarbībai”, kurā darbojas arī Beverīnas
novada pašvaldība, ietvaros no 28. augusta līdz 1. septembrim Valmierā un
apkārtējos novados viesojās delegācija no Vācijas, Giterslo apriņķa. Par godu
vācu draugiem, kuri mūsu pašvaldībām ir dāvinājuši jau vairākas ugunsdzēsēju
automašīnas, Rūjienā tika organizētas ugunsdzēsības sporta sacensības „FRĒZES
KAUSS”, lai veicinātu un pilnveidotu pagastu, novadu un pilsētas iedzīvotāju un
brīvprātīgo ugunsdzēsēju zināšanas ugunsdzēsības jomā. Diemžēl mūsu novads
šajās sacensībās nepiedalījās, jo nevarēja nokomplektēt 5 cilvēku komandu.
Šogad Beverīnas novadā un arī apkārtējos novados viesojās arī vācu jauniešu grupa.
Jauniešu mērķis bija iepazīt, Latviju, nodibināt kontaktus ar saviem vienaudžiem
mūsu valstī, nosakot gan problēmjautājumus, gan labos piemērus, no kuriem
nākotnē mācīties, iezīmēt to, kas kopīgs ir abām sadraudzības valstīm.
Vizītes laikā vācu delegācija izteica vēlmi piedalīties 1.septembra Zinību dienas
pasākumos novadu skolās. Mūsu novada izglītības iestādes apmeklēja 6 vācu
delegācijas pārstāvji. Beverīnas novada pašvaldība deva iespēju ielūkoties
1.septembra svinīgajos pasākumos Trikātas un Kauguru pamatskolās, pasākuma
norisē sniedzot priekšstatu, kā 1.septembris notiek šeit. Delegācijai bija iespēja ne
tikai vērot svētku priekšnesumus skolās, bet arī apskatīt izglītības iestāžu telpas,
iepazīties ar skolotājiem un skolēniem. Viesi izrādīja milzīgu interesi par novada
izglītības iestādēm, kā arī iesaistījās mācību procesā, ar lielu degsmi risinot
atjautības uzdevumus, kurus Trikātas pamatskolā bija sarūpējusi angļu valodas
skolotāja Līga Veikšāne. Viesi bija sarūpējuši arī dāvanas izglītības iestādēm –
pirmklasniekiem tika dāvāti atstarotāji
Pašvaldība labprāt vācu viesiem
izrādīja arī pārējās novada
izglītības iestādes. „Pasaciņa”
ar prieku iepazīstināja ar
jau paveikto sanitārās telpas
remontā par iepriekšējo vāciešu
naudas ziedojumu. Arī šajā reizē
„Pasaciņa” saņēma 700 eiro lielu
naudas ziedojumu no īpaša vācu
pensionāra, kurš to bija nosūtījis
vēstulē ar kolēģu starpniecību.
Milzīgs paldies viņam par to! Šis
ziedojums tiks izlietots bērnudārza
smilšu kastes iekārtošanai un
āra aktīvās atpūtas elementu
uzstādīšanai,
lai
mazajiem
audzēkņiem būtu kur rotaļāties.
Viesi no Vācijas novadā pavadīja visu dienu un viesojās arī pie Līgas Merginas viņas
„siltumnīcā” un darbnīcā, iepazinās ar sporta būvēm „Kaimiņos” un paši uzcepa
sev picas „Vīnkalnos”.
Šādas tikšanās ir svarīgas novada sadraudzības saišu stiprināšanai ar Giterslo
apriņķi.

Skats no Gaismas pils uz Rīgas tiltiem
Gaismas plis no iekšpuses
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Beverīnas Vēstis
„Kopš agras bērnības patīk taisīt visādas lietas no koka. Esmu darba darītājs,
Visa pamatā ir ideja!
ja ir pieprasījums, top piedāvājums”, stāsta Jānis. „Kādu laiku atpakaļ sapratu,
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„Amatniecība ir mans hobijs”, saka Jānis Brencis.
Jānis Brencis ir Beverīnas novada iedzīvotājs, kurš hobiju izveidojis kā pelnīšanas
iespēju. 2014. gada jūnijā ir uzsācis amatniecības uzņēmējdarbību. Iegādājies
lāzera gravēšanas un griešanas iekārtu, kur ar lāzera staru palīdzību izdedzina
un izgriež dažādus ornamentus kokā, organiskajā stiklā, kā arī gravēšanas darbi
iespējami dažādos priekšmetos (uz pudelēm, glāzēm u.c.) Pamatā ir ideja un skice!

ka hobijs jāpārvērš par pelnīšanas veidu. To izdevās īstenot pavisam negaidīti.
Lauku tīkls organizēja konkursu „Laukiem būt”, kur sniedza visu nepieciešamo
informāciju kā uzsākt uzņēmējdarbību. Uzrakstīju biznesa plānu, kas nebija viegli.
Paldies ģimenei par atbalstu. Latvijā uz nākamo kārtu tika izvirzīti 15 labākie
dalībnieki (no katra reģiona 3). Izvirzīto vidū biju arī es, satraukums bija pamatīgs,
jo man nepatīk uzstāties publiski. Veiksmīgi prezentēju savu ideju un tiku pie 500
Ls naudas balvas. Šī konkursa iedvesmots uzsāku sadarbību ar banku, lai īstenotu
savas ieceres, kas bija uzrakstītas šajā biznesa plānā. Iesaku katram jaunietim savu
veiksmi izmēģināt konkursos, kas ir laba dzīves pieredze.
Iegādājos lāzera gravēšanas un griešanas iekārtu un pamazām sāku to apgūt,
veicu eksperimentus. Daudz mācos, jo jāapgūst, piemēram, rasēšanas AUTOCAD
programma, jaunākās tendences koku izstrādājumos, kā arī jāiepazīst tirgus
pieprasījums, klientu vēlmes, vajadzības, jāizprot pašam arī dažādi grāmatvedības
jautājumi un likumdošana. Kā jau katram uzņēmējam-sākums ir grūts, pie visa
jāpierod.. Atkārtošos, sākumā ir ideja un tad rezultāts. Esmu izveidojis dažādus
interneta veikalus gan Latvijas, gan ārzemju klientiem, kur piedāvāju savu preci.
Piedāvājuma klāsts ir plašs: pulksteņi, diska vāciņi, skaistumlādītes, krūzīšu
paliktņi, trauki, piekariņi, auskariņi, suvenīri un daudz kas cits.

Jautājot par nākotnes iecerēm, Jānis stāsta: „Domāju iegādāties vēl vienu iekārtu,
ar kuru iespējams veidot dažādus 3D izgriezumus. Vēl joprojām konsultējos ar
profesionāļiem, kuri pārzina lāzera gravēšanas iekārtas sīkumus, kas atvieglo
realizēt dažādas klientu ieceres un nevajag tik daudz eksperimentēt, lai sasniegtu
rezultātu.. Man šis laiks ir tikai sākums un es negribu apstāties.”
„Paldies Beverīnas novada pašvaldībai par sadarbību,” saka Jānis.

Kārlim Tilcenam – 120

19. septembrī (pēc vecā stila 6. septembrī)
apritēja 120 gadi, kopš dzimis Lāčplēša Kara
ordeņa kavalieris, kaprālis Kārlis Tilcens.
Dzimis 1894.g. Trikātas pagasta Daibēs.
Trikātas draudzes arhīvā rodamas ziņas,
ka Daibes ir pie Trikātas (Trikaten) muižas
piederošās mājas un Tilcenu (vācu rakstībā
Tilzen) dzimta tajās dzīvo jau kopš XIX g.s.
vidus.
Kārlis Tilcens mācījies Trikātas pagasta skolā.
Cariskās Krievijas armijā iesaukts 20 gadu
vecumā – 1914.g., un līdz 1918.g. dienējis
2. Kronštates cietokšņa kājnieku pulkā.
Latvijas Republikas armijā iesaukts 1919.g. 5.jūnijā Strenčos, piedalījies cīņās pret
bermontiešiem.
1919.g. 11.novembrī Kurzemē pie Popes vāciešu uzbrukuma laikā, pastāvot
ielenkuma draudiem, Kārlis Tilcens stiprā apšaudē kopā ar otru kareivi aizturēja
ienaidnieku, līdz komandantūras vienība atkāpās Ventspils virzienā; šajā kaujā
tika smagi ievainots. Atvaļināts 1920. gada 23. februārī. Dzīvojis Trikātas pagasta
„Daibēs”, zemkopis. Piešķirta jaunsaimniecība Strenču pilsētā. 1949. gada 25.
martā kopā ar sievu izsūtīts uz Krieviju Zirjanskas rajonu. Atgriezies 1955. g.
Dzīvojis Rencēnos un miris 1957. gada 4. jūlijā. Apglabāts Trikātas vecajos kapos.
Apbalvojumi: Lāčplēša Kara ordenis Nr. 1445 (1921). Apbalvots ar LKOK par 1919. g.
11. novembra cīņu pie Popes komandantūras, Ventspils rajonā.

Internetveikali:
https://www.etsy.com/shop/latwoodyworld
www.draugiem.lv/woodyshop
http://internetveikals.vijupi.lv/

Kontakti: Jānis Brencis
Mob. tel.: +371 28388956
e-pasts: jbrencis@gmail.com

Lāčplēša piemiņai

Kopš 1998.gada 11.novembri–Lāčplēša dienu, atzīmējam ar Lāpu gājienu uz
Trikātas kapiem, kur guldīti 8 Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri un viņu skolotājs
Jēkabs Mūrnieks. Līdz 2012. gada vasarai Kārļa Tilcena kapavieta bija aizmirsta,
neapkopta un aizaugusi, līdz ar to gājiena dalībnieki šeit nepiestāja. Ilggadīgā
Trikātas pagasta iedzīvotāja Daina Boškina parādīja, kur atrodas K. Tilcena atdusas
vieta. Piemineklī salasāmi bija tikai dzimšanas un miršanas dati, vārds un uzvārds
jau bija nodrupuši.
Kapavieta tika izravēta, kapu apmales iztaisnotas, kā arī tika meklēti tuvinieki,
lai kopīgiem spēkiem uzliktu jaunu pieminekli. Taču tuvinieki neatsaucās, līdzekļu
jaunam piemineklim nebija.
Beverīnas novada pašvaldība, piešķirot 500 EUR, atbalstīja biedrību „Šodien, rīt”
projekta „Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Kārļa Tilcena kapavietas labiekārtošana
Trikātas kapos” īstenošanai. Tika pasūtīts kapa piemineklis, divas pusotrvietīgās
kapu apmales, kapu vāzes un sveces. Grants piegādi noorganizēja Trikātas pagasta
saimniecības vadītājs ar palīgiem.
Priecājamies, ka radusies viena jauna
sakopta vieta Trikātas kapos, ka no
aizmirstības paglābts mūsu novadnieks
– Lāčplēsis. Kapa pieminekļa atklāšana
un Kārļa Tilcena 120. dzimšanas diena
tika atzīmēta 19. septembrī.
Paldies Beverīnas novada pašvaldībai
par sapratni un atbalstu LKOK Kārļa
Tilcena kapavietas labiekārtošanā!
Biedrības „Šodien, rīt” vadītāja Dace Birkava un projekta vadītāja Inga Boškina
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Beverīnas novada pašvaldības dome

2014.gada 28.augusta domes sēdes lēmumi:

2014.gada 25.septembra domes sēdes lēmumi:
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Apstiprināt Daces Šmites kandidatūru pašvaldības policijas priekšnieka
amatam ar 2014.gada 1.septembri.
Noslēgt sadarbības līgumu ar Kauguru Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību.
Iegādāties krājaizdevu sabiedrības akcijas 5 000 EUR vērtībā sabiedrības
pamatkapitāla palielināšanai.
Apstiprināt noteikumus „Par skolēnu pārvadāšanu un braukšanas maksu
atvieglojumiem Beverīnas novadā”.
Piešķirt no 2014.gada pamatbudžeta līdzekļiem priekšfinansējumu
EUR 1 650 ceļa izdevumu segšanai – aviobiļešu iegādei .
Atlikušo priekšfinansējuma daļu EUR 11 760 iestrādāt 2015.gada budžeta
izdevumu tāmē.
Lēmumu par Bāriņtiesas pārvēlēšanu pieņemt septembra domes sēdē.
Uzdot bāriņtiesas priekšsēdētājai D.Sēnei uz nākamo finanšu un attīstības
komitejas sēdi sagatavot atskaiti un iepazīstināt deputātus par piecos gados
paveikto.
Anulēt deklarēto dzīvesvietu 1 personai.
Atļaut futbola turnīra rīkošanu Mūrmuižā ar nosacījumu, ka pasākuma
rīkotājiem pašiem jānodrošina sabiedriskā kārtība, tīrība, drošība un
tualetes pieejamība. Nozīmēt atbildīgo par pasākumu – Miku Jenču.
Izsniegt biedrībai „Brenguļu autotrase”, reģ.Nr. 40008087657, atļauju rīkot
6.posma sacensības folkreisā un LAF kausa autokrosā 11.posma sacensības
Brenguļu autotrasē 2014.gada 21.septembrī. Nozīmēt atbildīgo par
pasākumu – Evu Prūsi.
Apstiprināt dzīvokļu komisijas lēmumus.
Noteikt, ka Beverīnas novada pašvaldībai piekrīt zemes vienības Brenguļu
pagastā, par kurām noslēgti lauku apvidus zemes nomas līgumi:
Pagasts
Zemes vienības kadastra apzīmējums
Platība ha
Brenguļu pagasts
9646 001 0278		
7.0
Brenguļu pagasts
9646 001 0280		
22.9
Beverīnas novada pašvaldībai saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 1.punktu piekrīt zemes vienība Kauguru pagastā ar kadastra
apzīmējumu 9662 006 0404, platība 0.5160ha.
Piedzīt nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu, 3 personām,
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, tad kustamo un tad
nekustamo mantu.
Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības 1 personai uz lietošanā piešķirto
zemes vienību ar 2010.gada 1.septembri.
Zemes vienību Brenguļu pagastā ar kadastra apzīmējumu 9646 008 0082,
platība 2 ha ieskaitīt rezerves zemes fondā.
Pieņemt dāvinājumu no SIA „CARLING” un noslēgt dāvinājuma līgumu par
EUR 1000 garderobes skapīšu iegādei.
Piešķirt nosaukumu „Laukmalas” nekustamam īpašumam Trikātas pagastā
ar kadastra Nr. 9484 006 0245, kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9484 006 0244, platība 4.9 ha.
Piešķirt brīvpusdienas 5.klašu skolniekiem Beverīnas novada skolās.

Beverīnas novada pašvaldības autoceļu un
ielu uzturēšana 2014./2015. ziemas sezonā

Pašvaldība ziemas periodā par pašvaldības līdzekļiem servitūtu un māju ceļu
tīrīšanu nenodrošinās. Ceļu īpašnieki ceļu tīrīšanas pakalpojumu par samaksu
var saņemt no pakalpojumu sniedzējiem (vienojoties par pakalpojuma samaksu).
Beverīnas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumus par pašvaldībai piederošo novada
ceļa posmu uzturēšanu (detalizētāka informācija pieejama Beverīnas novada mājas
lapā www.beverinasnovads.lv vai pie saimniecības daļu vadītājiem.
Atbildīgie darbinieki:
Sergejs Melngāršs – (Kauguru pagastā) 26351387;
Jānis Fūrmanis – (Brenguļu pagastā) 28665490;
Harijs Upenieks – (Trikātas pagastā) 20364827.
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Par Beverīnas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēt Daci Sēni uz pieciem
gadiem.
Par Beverīnas novada Bāriņtiesas locekļiem uz pieciem gadiem ievēlēt:
Gintu Pikšēnu, Jutu Šmiti, Birutu Zvirbuli, Sanitu Ziemani.
Apstiprināt izdevumu tāmi pašvaldības savstarpējiem norēķiniem 2014.
gadam par Beverīnas novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
pēc 2013.gada naudas plūsmas (tāme pielikumā)
Apstiprināt kritērijus līdzekļu piešķiršanai darba samaksai izglītības iestādēs
2014./2015.mācību gadam:
Papildināt Trikātas pamatskolas štatu vienības ar amatu mazbērnu grupā
„Pirmskolas skolotāja palīgs”, nosakot slodzi 1.0 likmes .
Papildināt Brenguļu sākumskolas štatu vienības ar amatu mazbērnu grupā
„Pirmskolas skolotāja palīgs”, nosakot slodzi 1.0 likmes.
Papildināt Brenguļu sākumskolas štatu vienības ar amatu „Medmāsa”,
nosakot slodzi 0,2 likmes.
Pieņemt no Giterslo apriņķa (Vācija) dāvinājumu – 700 EUR Beverīnas
novada pirmskolas izglītības iestādei „Pasaciņa”.
Apstiprināt 15.09.2014. notikušās dzīvojamās mājas „Bekas”, Līči, Kauguru
pagasts, Beverīnas novads, kadastra Nr. 9662 506 0006, 267.9 m2 platībā
izsoles rezultātus – augstākā nosolītā cena 4200 EUR.
Piešķirt līdzekļus EUR 60 daudzdzīvokļu mājas „Vārpas” Mūrmuižā, Kauguru
pagastā siltināšanas darbu veikšanai proporcionāli pašvaldībai piederošajām
daļām par dzīvokļiem Nr.13 un Nr.17 (EUR 30 par dzīvokli).
Atdalīt no nekustamā īpašuma „Ziedkalni”, Kauguru pagastā, kadastra Nr.
9662 007 0136, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9662 007 0137,
1.8ha platībā un piešķirt tai jaunu nosaukumu „Jaunozoli”.
Atcelt noteikumus „Par skolēnu pārvadāšanu un braukšanas maksu
atvieglojumiem”, apstiprināti 28.08.2014. (prot.Nr.11, 4.§);
Apstiprināt noteikumus „Par skolēnu pārvadāšanu un braukšanas maksu
atvieglojumiem” (noteikumi pielikumā).
Atļaut izvietot vizuālās reklāmas izkārtni pie Beverīnas novada pašvaldības
ēkām, kuras atrodas „Pagastmāja”, Mūrmuižā, Kauguru pagastā un
„Avotkalni”, Brenguļos, Brenguļu pagastā; noslēgt līgumu par reklāmas
izkārtņu izvietošanas nodevu samaksas kārtību uz 1 gadu.
Atļaut Inesei Ziemanei izbraukuma tirdzniecību šādos laikos:
Otrdienās plkst. 8.30 Brenguļu pagasta „Kaimiņu” stāvlaukumā;
Otrdienās plkst. 9.30 Brenguļu pagasta Cempos, kluba stāvlaukumā;
Otrdienās plkst.10.15 Kauguru pagasta Mūrmuižas stāvlaukumā.
Apstiprināt produkcijas sortimentu – piena produkti.
Piešķirt Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Cildai Purgalei
neizmantoto papildatvaļinājumu par nostrādātajiem gadiem 4 darba
dienas (periods 09.06.2013.-08.06.2014) no 2014. gada 29.septembra līdz
2.oktobrim.

PROJEKTS APSTIPRINĀTS
Oktobra sākumā tika saņemta informācija no Valsts Reģionālās Attīstības Aģentūras,
ka vasarā rakstītais projekts „Interneta pieejas punktu attīstība Beverīnas novadā”
ir apstiprināts. Kopējā projekta summa 17 695 EUR no kuriem pašvaldības
līdzfinansējums vien 2 123.40 EUR.
Šī projekta ietvaros līdz 2015.gada 30.jūnijam novadā tiks izveidoti 4 jauni bezvadu
interneta pieejas punkti: pa vienam Mūrmuižā un Brenguļos, bet divi Trikātā.
Internets tajos būs pieejams bez maksas jebkuram novada iedzīvotājam.
Vēl ar šī projekta finansējuma palīdzību tiks uzlabota sniegto pakalpojumu kvalitāte
četrās novada bibliotēkās uzstādot tajās jaunus datorkomplektus kuri būs aprīkoti
ar mūsdienās nepieciešamo viedkaršu lasītāju un citām funkcijām. Katrā no
bibliotēkām tiks uzstādīta arī moderna multifunkcionālā iekārta, ar kuru palīdzību
būs iespējams digitalizēt arī A3 formāta dokumentus, līdzšinējā A4 formāta vietā,
kā arī nepieciešamības gadījumā veikt dokumentu izdrukas. Jāsaka gan, ka drukas
pakalpojums būs par samaksu.
Lai veicās projekta realizēšanā!
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APSTIPRINĀTS
Beverīnas novada pašvaldības domes sēdē
25.09.2014 (protokols Nr.12, 12.§)

Noteikumi
Par skolēnu pārvadāšanu un braukšanas maksu atvieglojumiem Beverīnas novadā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41 panta 2.punktu
Likuma „Izglītības likums” 17.panta trešās daļas 14.punktu,
Likuma „Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums” 14.panta trešo daļu
MK noteikumiem Nr.872. no 04.08.2009. „Noteikumi par pasažieru kategorijām,
kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos”.

1. Šie noteikumi nosaka:
1.1. Kārtību, kādā tiek organizēta skolēnu pārvadāšana nokļūšanai uz un no
izglītības iestādēm;
1.2. pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas
atvieglojumus maršruta tīkla pamata maršrutos;
1.3. braukšanas maksas atvieglojuma apmēru;
1.4. kārtību, kādā piešķirami braukšanas maksas atvieglojumi.
2. Pašvaldība organizē izglītojamo pārvadāšanu tiem izglītojamajiem, kuriem
ir apgrūtināta vai neiespējama nokļūšana Beverīnas novada administratīvajā
teritorijā esošajās skolās ar sabiedrisko transportu, sastādot pārvadājumu
maršrutus.
3. Tiesības saņemt kompensāciju par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar
braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ
Beverīnas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir Beverīnas novadā
dzīvojošiem izglītojamiem, kuri izmanto sabiedriskos transportlīdzekļus, kas
pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā un reģionālajā
vietējās nozīmes maršrutā:
3.1. kompensāciju 100 % apmērā par braukšanas izdevumiem saņem Beverīnas
novada pašvaldības pamatizglītības iestādēs (1.-9.klase) izglītojamie;
3.2. kompensāciju 50 % apmērā par braukšanas izdevumiem saņem vispārējās
vidējās izglītības iestāžu Beverīnas novada klātienes izglītojamie;
3.3. Kompensāciju 50% apmērā par braukšanas izdevumiem saņem mūzikas,
mākslas un sporta skolu izglītojamie.
4. Kompensāciju 50% apmērā par braukšanas izdevumiem saņem mūzikas,
mākslas un sporta skolu izglītojamie, kuriem nav iespējams attiecīgajā mācību
iestādē nokļūt ar sabiedrisko transportu. Kompensācijas apmērs nedrīkst
pārsniegt 25 EUR mēnesī.
5. 3.3. un 4.punktos minēto kompensāciju saņem izglītojamie, kuri izglītojas
Beverīnas novada pašvaldības izglītības iestādēs un deklarēti Beverīnas novadā.
6. Izglītojamajiem sabiedriskā transporta izdevumu kompensācijām tiek noteikti
šādi kompensāciju veidi:
6.1. abonementa biļešu sistēma (ja pašvaldībai ir noslēgts attiecīgs līgums ar
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju);
6.2. biļešu sistēma sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju autobusos.
7. 6.2.punktā minētos braukšanas izdevumus izglītojamiem atmaksā no Beverīnas
novada pašvaldības budžeta, saskaņā ar iesniegtajiem braukšanas dokumentiem
un iesniegumu, ko iesniedz attiecīgā pagasta lietvedei. (veidlapa Nr.1).
8. Viena izglītojamā transporta izdevumu segšanai atļauts saņemt tikai vienu no
6.punktā minētajiem kompensācijas veidiem.
9. Pašvaldība nesedz transporta izdevumus izglītojamo pārvadājumiem
brīvdienās, svētku dienās un izglītojamo brīvdienās.
10. Pašvaldība nesedz 3.1., 3.2., 3.3. un 4.punktos paredzētos transporta
izdevumus izglītojamajiem maršrutos, kuros tiek nodrošināts pašvaldības
transports izglītojamo pārvadājumiem.
11. Lai saņemtu 4.punktā minēto kompensāciju, persona uz mācību gadu attiecīgā
pagasta pārvaldē noslēdz līgumu par izglītojamā vai izglītojamo nogādāšanu
uz un no attiecīgās mācību iestādes. Līdz nākošā mēneša 5.datumam persona
iesniedz maršruta lapu un degvielas iegādes čekus par degvielas izlietojumu,
pievienojot mācību iestādes izdotu izziņu par izglītojamā apmeklējumu
iepriekšējā mēnesī. Pagasta lietvede saskaita iesniedzēja iesniegtajos čekos
norādīto naudas summu, vērtējot summas atbilstību noteiktajam degvielas
patēriņam un ievērojot katra konkrētā gadījuma apstākļus un apmeklējumus, pēc
kā aprēķina izmaksājamās kompensācijas lielumu.
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12. Ja saskaņā ar 11.punktā minētajiem nosacījumiem ar automašīnu tiek
pārvadāti 3 un vairāk izglītojamie, kompensācijas procentuālā likme tiek
paaugstināta līdz 100%, bet nepārsniedzot 4.punktā minēto maksimālo summu.
Šajā gadījumā līgumam pievieno izglītojamo vecāku vai aizbildņu parakstītu
apliecinājumu par kopīgas pārvadāšanas akceptu.
13. Novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie bērni ar īpašām
vajadzībām, kuri mācās speciālajās izglītības iestādēs saņem kompensāciju
par ceļa izdevumiem 100% apmērā pamatizglītības ieguvē un 50 % vispārējās
vidējās izglītības ieguvē, iesniedzot katru mēnesi pagasta teritoriālajā pārvaldē
iesniegumu. Izglītojamam, kurš mācās speciālajās izglītības iestādēs, braukšanas
izdevumus nokļūšanai uz izglītības iestādi un atpakaļ kompensē, nepārsniedzot
maksu par diviem braucieniem nedēļā.
14. Noteikumi stājas spēkā ar 2014.g. 1.oktobri un publicējami Beverīnas novada
mājaslapā www.beverinasnovads.lv un informatīvajā izdevumā „Beverīnas Vēstis”
15. Noteikumu izpildi kontrolē Beverīnas novada pašvaldības pagastu lietvedes.
Domes priekšsēdētāja, Cilda Purgale

Par budžeta izpildes gaitu deviņos mēnešos
Pagājuši jau deviņi mēneši šajā budžeta gadā un grāmatvedībā ir apkopoti trīs
ceturkšņu finanšu rezultāti. Kopumā pamatbudžeta ieņēmumi ir izpildījušies par
76% no gadā plānotā un tas sastāda 1 992 613.68 EUR. Īpašuma nodokļi savukārt
jau izpildīti par 103% no plānotā. Neskatoties uz to, daudzi nav šo nodokli
samaksājuši un parāds sastāda 59 000 EUR. Vēl ir atlicis viens maksāšanas termiņš –
15.novembris, līdz kuram lūgums parādus nomaksāt. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
kopā ar pagājušā gada atlikumu izpildījies par 77%. Nenodokļu ieņēmumi diemžēl
izpildījušies tikai par 16%. Ieņēmumi par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem,
nomu un īri sastāda 67% no plānotā. Tas nozīmē, ka visi pakalpojumu saņēmēji
nav godprātīgi par sniegtajiem pakalpojumiem samaksājuši. Tūlīt sāksies apkures
sezona un mēs vēlēsimies dzīvot siltos mājokļos un nemaksāt daudz par apkuri,
ūdeni, kanalizāciju… gribam saņemt kvalitatīvu ūdeni. Bet kā to visu izpildīt, ja
parādi sasniedz 43 720 EUR. Kā redzam, salīdzinot ar pusgada rādītājiem, parādi
nav samazinājušies, bet pat pieauguši. Trikātā vairāk kā par diviem tūkstošiem
kubikmetru ūdens nav samaksāts un parādi nedod iespēju uzlabot ūdens kvalitāti.
Pamatbudžeta izdevumi 9 mēnešos sastādījuši 1 662 812.46 EUR, kas ir 57%
no plānotajiem izdevumiem un 83,4% pret ieņēmumiem. Izvērtējot 2014.gadā
plānotos izdevumus, jāsecina, ka daudzi darbi nav izdarīti, tādēļ arī izdevumi ir
tikai mazliet vairāk kā piecdesmit procenti. Tabuliņā ir apkopoti lielākie ieguldījumi
pagastu griezumā.
Brenguļu pagasts –
EUR 32 919,35

Kauguru pagasts –
EUR 34 797,53

Trikātas pagasts –
EUR 3 823,39

Ceļa Brenguļu stacija – Pūpoli melnā
seguma remonts – EUR 14 464,22

„Kļavu” mājas jumta nomaiņa un
skursteņu remonts – EUR 16 572,45

Higiēnas telpu remonts Trikātas kultūras
namā – EUR 2 573,00

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Cempu
ciemā – EUR 6 712,22

Kanalizācijas aku un pārsūknētavas izbūve
Kauguru ciemā – EUR 5 470,43

Trikātas pamatskolas virtuves iekārtas
iegāde un izbūve – EUR 1 250,39

Brenguļu sākumskolas higiēnas telpas
izbūve 2.stāvā – EUR 7 405,00

PII „Pasaciņa” higiēnas telpu remonts –
EUR 8925,65

Brenguļu sākumskolas telpu remonts –
EUR 4 337,93

Kauguru kultūras nama un bibliotēkas
ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana –
EUR 3 829,00

Pašvaldība par 3 700 EUR ir iegādājusies automašīnu pašvaldības policijai, kuras
trafarēšanai atbilstoši operatīvā transporta nosacījumiem vēl būs nepieciešami
apmēram 1 500 EUR. Arī autogreidera remonts ir prasījis 5 880 EUR. Arī pārējā
pašvaldības autotransporta uzturēšanai un remontiem ir izlietoti lieli līdzekļi.
2 527,47 EUR ir ieguldīti līdzfinansējumam grāmatas „Trikāta – Tālavas valsts
galvaspilsēta” tapšanai un 22 289,78 EUR ir izmaksāta kompensācija J.Miglavam.
Ir apstiprināts projekta pieteikums „Interneta pieejas punktu attīstība Beverīnas
novadā” par kopējo summu 17 695 EUR, no kuriem 85% jeb 1 5041 EUR sedz
Eiropas reģionālās attīstības fonds. Projekts tiks uzsākts jau šajā gadā un apgūta
puse no finansējuma. Veiksmīgi ar saviem projektiņiem ir tikušas galā biedrības un
nevalstiskās organizācijas, kurām pašvaldība piešķīra finansiālu atbalstu.
Jaunajā mācību gadā ir pamainījusies skolēnu pārvadāšana. Tagad vienā maršrutā
tiek pārvadāti Kauguru pamatskolas un Brenguļu sākumskolas audzēkņi. Dažiem
skolēniem ir izsniegtas abonentu biļetes braukšanai sabiedriskā transporta
maršrutos. Skolēnu pārvadāšana nav lēts pakalpojums. Septembra mēnesī
pašvaldībai tas izmaksājis 2 500 EUR.
Līdz gada beigām dažus plānotos darbus vēl paspēsim izdarīt, taču daļa paliks
neizdarīti. Sākusies ir nākošā gada budžeta plānošana un šogad atbildīgāk ir
jādomā par darāmajiem darbiem un nepieciešamajām iegādēm 2015.g.
Domes priekšsēdētāja, Cilda Purgale

Izglītības Ziņas
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Zinību diena

Ilgi gaidīta. J.Endzelīna Kauguru pamatskolas durvis laipni atvērtas 113 skolas
audzēkņiem, viņu vecākiem un pedagogiem. Šajā mācību gadā no jauna skolas
pulkam pievienojās 13 pirmklasnieki. Šajā gadā skolas simbols ir gudrā pūce, kura
bija ieradusies arī pirmās skolas dienas svinībās, lai sveiktu katru skolēnu, suminātu
5 pedagogus, kuri saņēmuši IZM un Beverīnas novada Atzinības rakstus.(Juta Šmite,
Ilva Sēne, Aija Dubova, Līga Gecko un Vineta Novika) Skolotāja Vineta Novika jau 25
gadus skolā veica direktora vietnieces interešu izglītībā pienākumus, taču šajā gadā
skolas dzīvi savās krāsās iezīmējusi direktores vietniece Inese Ločmele.
2014/2015. mācību gada pirmais mēnesis aizritējis straujiem, darbīgiem soļiem. Ir
ļoti daudz ieceru turpmākajam.
2. septembrī Kauguru kultūras nams pārvērtās par kino zāli, visa skolas saime
skatījās filmu „Rio 1” un mielojās ar popkornu. Tas bija pārsteidzoši! – tādas bija
bērnu atsauksmes.
3. septembrī veidojām ziedu paklāju kā veltījumu Baltijas ceļa 25 gadu atcerei,
simboliski veidojām savu Baltijas ceļu, sadodoties rokās ap mūsu Gaismas pili.
Skolēni skatījās gan dokumentālās filmas kadrus, uzzināja, ka ikviens skolas
pedagogs pirms 25 gadiem ir piedalījies šajā unikālajā pasākumā, daži būdami
pat 6 gadus veci.

Pirmās mācību nedēļas nogalē tradicionāli organizējām sporta dienu kopā ar vecāku
komandu. Mūsu sporta skolotāja Mārīte Bisniece kā allaž bija padomājusi par to ,
lai visiem sportistiem būtu gana interesanti. 11 pieturas ar tūrisma elementiem,
sportisti cēla telti, pārvarēja purva šķēršļus, žāvēja drēbes, sniedza pirmo palīdzību
un kur tad vēl citas aktivitātes. Arī rezultāti iepriecinoši, 1.-4. klašu grupā pirmā
vieta trešajiem, bet vecāko klašu grupā uzvarētāju godā 9.klase. Ļoti liels paldies
visiem tiem vecākiem, kuri mēroja ceļu uz skolu šajā sporta dienā.

Pasaku istaba

Jau no šī gada, 1. septembra J. Endzelīna Kauguru pamatskolā skolēniem ir iespēja
uzturēties jaunā telpā „Pasaku istaba”.
Biedrība „Mēs pa jaunam” sadarbībā ar Beverīnas novada pašvaldību izvērtēšanai
iesniedza projekta „Pasaku istaba” iesniegumu Valmieras novada fonda (VNF)
izsludinātajā projektu konkursā „Sev, tev, novadam”, kur projekti tiek atbalstīti
galvenokārt par VNF ziedotāju kluba dalībnieku ziedojumiem. Saņēmām
apstiprinājumu un projekta ietvaros tika veikts telpas kosmētiskais remonts, ieklāts
linolejs ar interesantām grīdas līstēm. Iegādāti trīs pufi, sēžamspilveni, 3 plaukti,
puķu pods. Kā arī tika apgleznota viena siena pēc Margaritas Stārastes darbu
motīviem, ko paveica skolēni skolas absolventes I.Rasas vadībā.

19. septembrī jaunas sportiskās aktivitātes, kuras pievērstas orientēšanās sportam.
Sadarbībā ar I. Valdmani mūsu skolas apkārtnē tika ierīkota pavisam nebijusi
orientēšanās stafete, skolēniem bija jāatrod 14 kontrolpunkti. 1.klašu grupā
visātrāk šo posmu veica 3.klase, visprecīzākais un veiklākais izrādījās Toms Ginters
Mācību otrajā nedēļā neiztika arī bez tradicionālām dzejas dienām, šoreiz bērni
skandēja dzejoļus skolas piektdienas rīta līnijā.
Ceturtajā nedēļā mūsu skolas spoguļu zālīti rotāja Miķeļdienas izstāde „Rudens
košums”. Tā pārsteidza ar savu daudzveidību jebkuru skolas apmeklētāju, jo
šoreiz pavisam netradicionāli skolēniem bija dots uzdevums ielūkoties savos
pagrabos, un ikviens varēja pārliecināties par mūsu vecāku čaklajām rokām, jo
izstādē bērnu kārajām acīm pavērās dažnedažādas ievārījumu burciņas, kompoti,
marinētie gurķīši, kabacīši un citi kārumi, ar kuriem pēc izstādes skolēni varēja
arī pamieloties. Ak, cik gardi! Paldies skolotājai Inesei Ločmelei par šo lielisko
iespēju. Savukārt skolas parlaments mazajiem noorganizēja jauku Miķeļdienas
pēcpusdienu. Skolēni minēja mīklas, no pupām izveidoja Jumi, ar aizvērtām acīm
atpazina rudens veltes. Jauki!
Skolotāju dienas priekšvakarā, devītie iejutās skolotāju lomā, un skolas mūzikas
skolotāji Vineta Novika, Sandris Dubovs ar saviem mūziķiem, skolas dramatiskais
kolektīvs skolotājas Ingas Miruškinas vadībā sagatavojuši jauku svētku pārsteigumu.
Skolotāju dienā mēs suminām arī savus darba jubilārus, šogad gaviļnieku pulkā
mūsu skolas direktore Iveta Rambola, kura jau 20 gadskārtas sekmīgi vada visu
skolas saimi, trīsdesmit piecus darba gadus Kauguros aizvadījusi Vineta Novika,
20 gadi jau aizritējuši Dzintrai Sijātei, 10 darba gadi Inesei Ločmelei, bet skolas
pavārīte atkārtoti Kauguros jau nostrādājusi piecus darba gadus. Sveicam mūsu
darba jubilārus!
Aija Dubova
Projekta kopējā summa ir 513 EUR, no kuras 20% ir pašvaldības līdzfinansējums.
Tagad skolā ir izveidota jauna radoša un atraisoša vide atpūtai un spēlēm brīvajā
laikā starpbrīžos un pēc stundām gaidot autobusu vai vecākus, kā arī skolēniem būs
iespēja iegūt jaunas zināšanas, labāk apgūt literatūru, rakstniekus un viņu darbus.
Sirsnīgi pateicamies ikvienam, kas iesaistījās šī projekta tapšanā.
Biedrība „Mēs pa jaunam”, Zane Brence
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Darbu atsākusi Pašvaldības policija!

Pēc izsludinātā konkursa uz pašvaldības
policijas priekšnieka amatu ar 1.septembri
darbu Beverīnas novada pašvaldībā ir sākusi
Dace Šmite. Beverīnas novads viņai nav svešs
un ar katru dienu tiek iepazīts un apzināts
aizvien vairāk.
Dace beigusi Latvijas Policijas koledžu un
ieguvusi profesionālo augstāko izglītību.
Pēc koledžas absolvēšanas darbu uzsākusi
Valmieras policijas iecirknī, Kriminālpolicijas
nodaļā par izmeklētāju. Šajā amatā
nostrādājusi piecus gadus un kā laikā iepazīti
dažādi cilvēki, dažādas dzīves situācijas, kas
kalpos par pamatu darba pienākumu izpildei.
„Galvenais nav cilvēkus sodīt, bet rast kopīgu risinājumu katrā situācijā un katrai
problēmai jārod maksimāli labākais risinājums”, uzskata Dace. Viņa pārliecināta,
ka iedzīvotājiem jāņem vērā brīdinājumi vai aizrādījumi, lai nebūtu jāpievēršas
nopietnākiem sodīšanas nosacījumiem.
Pašreiz Dace iepazīstas ar pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām - apmeklē
Beverīnas novada izglītības iestādes un pārrunā ceļu satiksmes problēmjautājumus,
kas skar izglītojamos, kuri šķērso ceļu neatļautās vietās, vai viņu uzvedība ir
neadekvāta uzturoties skolas telpās. Vēl jāaprīko automašīna un jāiegādājas formas
tērps, kā arī jānolīgst ārštata palīgi kārtības nodrošināšanai novadā.
Bieži vien iedzīvotājiem nav skaidrs, kādos gadījumos griezties Pašvaldības policijā,
bet kad jāvēršas Valsts policijā.
Gan Valsts, gan Pašvaldības policijai darbības pamats ir likums „Par policiju”.
Visbūtiskākā atšķirība ir tā, ka Pašvaldības policija neizskata lietas, kuras ir saistītas
ar kriminālprocesu. Šo lietu izskatīšana ir Valsts policijas kompetencē. Tomēr, ja
šādas lietas gadījumā tiek ziņots Pašvaldības policijai, tai jāveic nepieciešamie
pasākumi tā novēršanai, notikuma vietas apsargāšanai un nekavējoties par to
jāpaziņo attiecīgajai Valsts policijas amatpersonai, kā arī jānodod tai likumpārkāpējs
un attiecīgie dokumenti par viņu. Šajos jautājumos Valsts policijas amatpersonu
norādījumi ir saistoši pašvaldības policijas darbiniekam.
Pats svarīgākais Pašvaldības policijas uzdevums ir uzraudzīt Beverīnas novada
sabiedrisko kārtību un saistošo noteikumu ievērošanu un izpildi, kā arī likumu un
noteikumu ievērošanu.
Pašvaldības policija ikdienā sadarbojas ar visām novada iestādēm. Sākoties mācību
gadam, īpaša uzmanība tiek pievērsta sadarbībai ar izglītības iestādēm. Tā kā
tuvojas tumšais rudens un ziemas laiks, pašvaldības policija atgādina vecākiem
rūpēties par savu bērnu drošību. Dodoties uz mācību iestādi, lietot pie apģērbiem
gaismu atstarotājus vai citus gaismu atstarojoša materiāla elementus. Atcerēsimies,
ka gaismu atstarojošo elementu apģērbā vai aksesuāros nekad nav par daudz un
tie ļauj transportlīdzekļa vadītājam gājēju laikus pamanīt. Būtu vēlams diennakts
tumšajā laikā vilkt mugurā gaišas drēbes, kas arī ļauj daudz laicīgāk pamanīt gājēju.
Atstarotāji jāpieliek pie apģērba tā, lai pretim braucošo transportlīdzekļu vadītāji
laikus tos varētu pamanīt. Tāpat sākoties mācību gadam, pašvaldības policija veiks
informatīvus pasākumus izglītības iestādēs, stāstot par drošības noteikumiem un
pastiprināti kontrolēs izglītības iestāžu kārtības noteikumu ievērošanu.
Pašvaldības policijas galvenie uzdevumi:
• kontrolēt, kā tiek izpildīti Beverīnas novada domes izdotie saistošie noteikumi,
par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība; savas kompetences
ietvaros uzlikt un piedzīt naudas sodus par šo noteikumu pārkāpšanu;
• savas kompetences ietvaros novērst un pārtraukt sabiedriskās kārtības
pārkāpumus, tajā skaitā noziegumus, par kuriem tieši pašvaldības policijā ir
saņemta informācija. Ja ar pašvaldības policijas spēkiem pārkāpumus novērst
vai pārtraukt nav iespējams, ziņot par šiem pārkāpumiem Valsts policijas iestādei
un atbilstoši iespējām piedalīties sabiedriskās kārtības pārkāpumu novēršanā un
pārtraukšanā valsts policijas darbinieku vadībā;
• apsargāt un konvojēt personas, kas aizturētas vai arestētas par administratīvajiem
pārkāpumiem;
• saņemot ziņas par to, ka Beverīnas novada teritorijā tiek gatavots vai ir izdarīts
likumpārkāpums, kura izskatīšana ir Valsts policijas kompetencē, pašvaldības
policijai jāveic nepieciešamie pasākumi tā novēršanai, pārkāpēja aizturēšanai,
notikuma vietas apsargāšanai un nekavējoties par to jāpaziņo attiecīgajai Valsts
policijas iestādes amatpersonai, kā arī jānodod tai likumpārkāpējs un attiecīgie
dokumenti par viņu. Šajos jautājumos Valsts policijas amatpersonu norādījumi ir
saistoši pašvaldības policijas darbiniekam.
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Valsts policijas galvenie uzdevumi:
• garantēt personu un sabiedrības drošību.
• novērst noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus.
• atklāt noziedzīgus nodarījumus un meklēt personas, kas izdarījušas noziedzīgus
nodarījumus.
• likumā paredzētajā kārtībā sniegt palīdzību personām, iestādēm, uzņēmumiem
un organizācijām to tiesību aizsardzībā un ar likumu noteikto pienākumu realizācijā.
• savas kompetences ietvaros izpildīt administratīvos sodus un kriminālsodus.
• likums „Par policiju” 9.pants nosaka: „Jebkura policijas darbinieka pienākums
ir visā Latvijas Republikas teritorijā neatkarīgi no viņa ieņemamā amata, atrašanās
vietas un laika, gadījumā, ja pie viņa griežas personas ar pieteikumu vai ziņojumu par
notikumu, kurš apdraud personu un sabiedrības drošību, kā arī pašam konstatējot
tādu notikumu, veikt iespējamos pasākumus, lai novērstu likumpārkāpumu,
glābtu cilvēkus un sniegtu viņiem palīdzību likumpārkāpumu izdarījušo personu
konstatēšanā un aizturēšanā, noskaidrot aculieciniekus, apsargāt notikuma vietu,
kā arī paziņot par notikušo tuvākajai policijas iestādei.”.
Ar Beverīnas novada pašvaldības policiju var sazināties pa tālr. 64220888 vai mob.
tel. 26301447. Plānotie pieņemšanas laiki būs:
• Kauguru pagasta, Mūrmuižā, „Pagastmājā” otrdienās no plkst. 09:00 – 12:00 un
piektdienās no plkst. 13:00 – 16:00;
• Brenguļu pagastā, „Kaimiņi” otrdienās no plkst. 13:00 – 16:00 un piektdienās
no plkst. 09:00 – 12:00;
• Trikātas pagasta pārvaldē, Nākotnes ielā 3 ceturtdienās no plkst. 10:00 – 15:00.
Valsts policiju mūsu novadā pārstāv iecirkņa inspektors Oskars Dille, ar viņu var
sazināties pa tel. 25905524
Pa tālruni „112” palīdzība jāizsauc, ja esat cietis vai bijis klāt smagā ceļu satiksmes
negadījumā, ja tiek apdraudēta cilvēka dzīvība vai veselība, ja nepieciešama policija,
ja izcēlies ugunsgrēks, ja jūtama gāzes smaka, atrasta ķīmiska viela vai saņemts
aizdomīgs pasta sūtījums. Zvans no fiksētā vai mobilā tālruņa – bez maksas.

„Sabiedrība ar dvēseli 2014”

Projekts „Garie treniņtērpi Brenguļu spīdmintonistiem“
3. oktobrī Saieta namā „Depo” Beverīnas novada domes priekšsēdētājai Cildai
Purgalei un projektu komisijai savus realizētos projektus prezentēja visi projekta
„Sabiedrība ar dvēseli 2014” autori. Realizētie projekti paredzēti vietējo iedzīvotāju
dzīves kvalitātes uzlabošanai, kas sniedz labumu pēc iespējas lielākai sabiedrības
daļai.

Projekts „Lina dāvanu maisiņi – suvenīri Beverīnas novadam“
Beverīnas novada pašvaldība atgādina, ka 1.oktobrī beidzās pieteikumu
iesniegšanas termiņš finansiāla atbalsta piešķiršanai novada biedrībām un
nevalstiskajām organizācijām 2015.gadam. Tā kā tikko ir uzsākts nākošā gada
budžeta plānošanas process, tad pašvaldība vēl visu oktobra mēnesi gaida
Nolikumā noteikto atbalstāmo pasākumu pieteikumus.
Noteikumi atbalstam atrodami novada mājaslapā www.beverinasnovads.lv. Esiet
aktīvi un izmantojiet šo iespēju!

Beverīnas Kalendārs
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Sveicam Beverīnas novada iedzīvotājus
cienījamās dzīves jubilejās!
Kauguru pagastā
Uldi Auziņu 81
Annu Bitnieci 87
Mirdzu Jansoni 80
Elzu Kalniņu 91
Ņikitu Knutovu 83
Veru Krimkinu 85
Austru Majori 82
Alvīni Medni 82
Astrīdu Merginu 81
Vasiliju Mironovu 82
Gaidu Plikgalvi 82
Tiju Rilli 84
Aleksandru Sapožņikovu 84
Rūtu Sloku 87
Olitu Šmiti 89
Ainu Vīksnu 80

Trikātas pagastā
Modrīti Ābramu 88
Skaidrīti Bojāti 84
Alvīni Brūzīti 83
Ausmu Dracmani 82
Jāni Mori 84
Vegu Mucenieci 81
Edgaru Riekstiņu 84
Dzidru Šķērstu 87

Brenguļu pagastā
Birutu Bušu 89
Ņinu Carjovu 84
Maigu Indriksoni 85
Laimu Maskati 81
Oļģertu Rengu 85
Austru Strazdiņu 87

Brenguļos
31. oktobrī
		
		

19:00 Kauguru amatierteātra „Vīzija” viesizrāde
„Boksa meistars” Brenguļu k/n.
Ieeja par ziedojumiem.

11.novembrī
		

18:00 Radošās darbnīcas sporta centrā „Kaimiņi”
19:00 Tilta izgaismošana

Sveicam arī citus jubilārus, kam šajās dienās ir svētki,
jo šeit publicējam tikai tos Beverīnas novadā
deklarētos iedzīvotājus, kuri sasnieguši
80 gadu vecumu un vairāk.

No 01.08.2014-30.09.2014. dzimuši un reģistrēti
Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļā:
Adrians Sņežko,
Emīls Bijons,
Gabriela Alīna Ivanova,

Nikola Knopkina,
Rihards Mežaraups,
Ēriks Dubrovskis.

Trikātā
11. novembrī
		
		
		
		
		

15:00 Lāpu gājiens uz Trikātas kapiem
16:00 Trikātā pie Saietu nama „Depo”
aicinām uz „Mārtiņdienas izdarībām”:
Mārtiņdienas rotaļas un dziesmas kopā ar
folkloras kopu „Mežābele”,
„gaiļa” zupas vārīšana un baudīšana.

15. novembrī
		
22. novembrī
		

19:00 Kultūras namā Valsts svētku koncerts,
SVĒTKU BALLE – grupa „Ceļavējš”, Ieeja brīva.
14:00 Kultūras namā, Deju grupas „Sapnis”
10 gadu jubilejas koncerts „Kad dejo sirds...”

Kauguru Kultūras namā
8. oktobrī
		
11. oktobrī
1. novembrī
		
11. novembrī
		
14. novembrī
		
21. novembrī
		

13:30 sadarbībā ar Kauguru 1.biblioteku,
tikšanās ar tulkotāju Daci Meieri.
18:00 koncerts „Rudenīgās noskaņās“. Ieeja brīva.
19:00 Kauguru pašdarbības kolektīvu
jaunās sezonas atklāšanas pasākums.
sadarbībā ar Kauguru pamatskolu
„Lāčplēša dienai“ veltīts pasākums.
Valsts svētku pasākums,
sadarbībā ar Kauguru pamatskolu.
14:00 Vidzemes fotogrāfu izstādes noslēgums
un tikšanās ar fotomāksliniekiem.

Kauguru amatierteātra „VĪZIJA“ viesizrādes
18. oktobrī
Rūjienas novada Lodes Kultūras namā
31. oktobrī
Brenguļu sākumskolā
22. novembrī
Valkas novada Valkas pagasta Kultūras namā
29. novembrī
Cesvaines Kultūras namā

Beverīnas novada dome sveic mazuļus un jaunos vecākus.

Informāciju sagatavoja Biruta Zvirbule

SLUDINĀJUMS

Mūrmuižas Tautas Universitāte atsāk sezonu!
27. mācību gads 1.nodarbība 11.oktobrī plkst.14:00
Pagastmājā Mūrmuižā
Programmā:
Sievietes garīgā telpa kultūrā: dzimtes studijas un socioloģijas aspekti
– Dagmāra Beitnere-Le Galla Dr. sc. soc. LU Filozofijas un socioloģijas
institūta vadošā pētniece
Uzstājas mūzikas grupa „Alianse” Ilvija un Guntars Aizupieši
Koncertos grupa spēlē savu mūziku no sirds uz sirdi. Tā domāta, lai
klausītājs uz brīdi apstājas un ieklausās dziesmā un, ļoti ceram, ka gūst
no tās arī kādu labu ideju vai estētisku baudījumu.
Laipni gaidīti visi interesenti!

No 01.08.2014.– 30.09.2014. mūžībā aizgājuši un reģistrēti
Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļā.
Lidija Semjonova,
Vladimirs Kuzņecovs,
Ojārs Ozoliņš,
Nikolajs Morozovs,
Alberts Zuments,
Velga Buganova,
Ārija Petrovska,
Ināra Cince,
Nikolajs Puzanovs.
Kārlis Gerstenfelds,
Beverīnas novada dome izsaka līdzjūtību tuviniekiem.
Beverīnas novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums „Beverīnas Vēstis”.
Iznāk 6 reizes gadā, tirāža – 1200 eks. Izdevējs: Beverīnas novada pašvaldības dome,
„Pagastmāja“, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224,
e-pasts pasvaldiba@beverina.lv.
Par publicēto rakstu saturu atbild to autors.
Izdevumu sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Ulmane. ilze.ulmane@beverina.lv

