Beverīnas Vēstis
Beverīnas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Arī mums savs ģerbonis!

Vēl nedaudz atlicis līdz Beverīnas novada
ģerboņa apstiprināšanai – Valsts prezidenta
Andra Bērziņa paraksts uz tik ļoti nozīmīgā
dokumenta.
Kāds ceļš bija ģerboņa tapšanas gaitai stāsta
Ieva Lapiņa–Strazdīte, Beverīnas novada skiču
konkursa uzvarētāja. Sākotnējā Ievas ideja bija
pilnīgi atšķirīga no tagadējā iznākuma. Skicē
bija skatāma sakta, kas kā saule atmirdz ozola
zaros, bet ozolu attēlot ģerbonī heraldikas
komisija kategoriski noraidīja, savukārt, saktu
atzina par ļoti interesantu un no citos ģerboņos
attēlotajiem objektiem atšķirīgu.
„Gala rezultātam bija jāiekļaujas kopējā
Latvijas novadu ģerboņu saimē un tā izskatu
vislielākajā mērā noteica precīzu heraldisko
principu ievērošana. Viens no galvenajiem nosacījumiem – ģerbonim jābūt īpašam, tam
jāatspoguļo kaut kas unikāls un vienreizējs, tikai mūsu novadam raksturīgs.
Tas būtu aplami, neizmantot Trikātas saktu – šo arheoloģisko atradumu, kas patiešām
ir unikāls ne tikai Latvijas mērogā. Sākotnēji heraldikas komisijas locekļi šaubījās par
iespēju tik smalku veidojumu kā Trikātas sakta padarīt atbilstoši heraldikas prasībām
pietiekoši shematisku, jo, pēc būtības, ģerboni otrā pasaules malā jāvar uzzīmēt tikai
pēc tā apraksta. Visu ģerboņu mākslinieku mērķis ir radīt kaut ko unikālu un vienreizēju
– atšķirīgu no citiem, domāju, ka tas ir izdevies arī mums” uzskata Ieva. „Mākslinieka
darbs ir zināmā mērā ierobežots heraldiskajos standartos, īpaši tas attiecas uz krāsām.
Heraldiskās krāsas ir sarkana, zila, zaļa, melna, zelts un sudrabs, atsevišķos gadījumos
purpurs. Heraldikas komisija ir noteikusi, ka krāsām ir jāatbilst PANTONE krāsu sistēmā
izvēlētiem krāsu toņiem ar noteiktiem krāsu kodiem.

2014. g. speciālizdevums

Meklējot skaidrojumus saktas simbolikas
nozīmei, Ieva izmantojusi gan Valda
Celma grāmatu „Latvju raksts un zīmes”,
gan Latvijas vēstures muzeja sniegto
informāciju un aplūkojusi saktu savām
acīm.
Tā ir apaļas formas sakta no zaļvara
(bronzas) ar iedobu emalju sarkanā krāsā.
Atrasta Trikātas Libirtu kapulaukā un
datējama ar IIIgs. Rotas raksts ir abstrakti
ģeometrisks, kas norāda uz tās baltu vai
baltiem tuvo piederību un saistību ar ļoti
senu kultūras tradīciju un stilu. Sakta ir
bagātīgi rotāta – tajā saskatāmas daudzas
baltu kultūrai, t.i. mums – 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.
Kvadrātiņš saktas un krusta centrā – pirmā
(Dieva) doma, ideja, impulss. To sauc
arī par galdiņu, kur jau mazā mērogā
ietvertas visas pasaules tālākās attīstības
līnijas.

Ģerboņa izveide ir pamatīgs izpētes darbs, jo jāsaprot ko mēs gribam caur šiem
simboliem pateikt. Kopumā jāpievērš uzmanība pilnīgi visiem sīkumiem, arī krāsu
salikumiem, jo katra krāsa kaut ko nozīmē, piemēram zilās krāsas heraldiskā nozīme ir
patiesums un lojalitāte, vēsturiski tā ir karaļu un ķēniņu krāsa. Arī mūsu etnogrāfijā zilajai
krāsai ir liela nozīme.
Man šķiet, mūsu novadam būs viens no visgreznākajiem ģerboņiem, taču informācija,
ko nes ģerbonī atspoguļotā sakta uzliek ļoti nopietnu garīgu atbildību gan novadam kā
vadības struktūrai, gan katram no mums personīgi, kā šī novada iedzīvotājam. Svarīgi ir
arī tas, ka vēl nekas nav beidzies, jo vēl jāizstrādā ģērboņa saistošie noteikumi, kuros
strikti jānosaka, kā un kādās situācijās ģerboni drīkst izmantot, jo līdz ar ģerboņa oficiālu
apstiprināšanu tas iegūst daļēju valsts simbolikas statusu.”

Trikātas sakta, III gs.
Ieva ir absolvējusi Latvijas mākslas
akadēmiju un 2007.g. ieguvusi humanitāro
zinātņu maģistra grādu mākslā glezniecībā,
šobrīd viņa strādā par gleznošanas
pasniedzēju Valmieras mākslas vidusskolā.
Valmierā Ievas personālizstādi varējām
skatīt 2011.g. muzeja zālē, bet viņas darbi
bijuši izstādīti arī Valmieras ģimnāzijā
un Valmieras bibliotēkas telpās. Ieva
piedalījusies arī glezniecības izstādēs Rīgā
un Vācijā. Beverīnas novada un Giterslo
sadraudzības programmas ietvaros Ieva
kopā ar tēlnieku Andri Vārpu 2012.
gada vasarā izveidoja interesantu izstādi
Giterslo Sparkasse bankas telpās.
Ilze Ulmane
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Darbs dara darītāju!

„Ir lietas un notikumi, kurus izdomājam
un tad radām, bet ir notikumi, kuri paši
“laužas uz āru”, stāsta Līga Mergina.
Tā
bija
ar
Beverīnas
novada
amatniekiem. Viss sākās 2012.g.,
kad radās ideja par Ziemassvētku
dāvanu tirdziņu un nelielu izstādi –
„Pūti, pūti, Ziemelīti” Trikātas saieta
namā „DEPO”, kur tika izstādīti senie
darbarīki un sadzīves priekšmeti. Braucu
pa lauku mājām, un jautāju, kur dzīvo
kādi amata pratēji vai rokdarbnieces.
Beverīnas novada “Kalnķeņģu” mājas
Daudzi uzticēja priekšmetus izstādei,
saimniece podniece /Līga Mergina/
bet par savām prasmēm stāstīja
atturīgi. Pamazām jau izdevās cilvēkus iekustināt, un tā – maisam gals
bija vaļā. Pagājušā gada sākumā sasaucu kopā visus, kuri piedalījās
izstādē, lai runātu par amatniecības lietām novadā. Jau pirmajā
reizē nolēmām, ka jādibina amatnieku biedrība. 2013.g. 21.martā
tika reģistrēta biedrība „Beverīnas amatnieki”. Kopā sanākšanas
notika regulāri, un kādā no tām Žentiņu ģimene ieminējās par namiņu
Valmieras muzeja teritorijā Bruņinieku ielā 1.
Sākumā tas likās nereāli, jo remonta tāmes bija iespaidīgas. Ar
satraukumu gaidījām Valmieras pilsētas domes lēmumu par iespējām šo
ēku īrēt. Remonta un būvniecības darbus paveicām paši, materiālus un
krāsas saziedojām. Liels paldies jāsaka Beverīnas novada pašvaldībai,
kas palīdzēja ar kokmateriāliem. 2013.g. 18.maijā Muzeju nakts svētku
ietvaros Beverīnas amatnieku biedrība ar plašu pasākumu programmu
atklāja jaunizveidoto Amatnieku namiņu – tirgotavu”.

Mākslu var radīt arī no stikla

Mana galvenā darbošanās ar stiklu ir saistīta ar akvāriju līmēšanu.
Stikls man ir ļoti iepaticies, tāpēc mēģinu apgūt vēl citus tā apstrādes
veidus. Pašreiz mācos visu kas saistīts ar stikla termo kausēšanu. Tā
ietvaros mazliet niekojos ar tukšu pudeļu pārkausēšanu noderīgās
lietās. Protams tas nav nekas jauns un internetā atrodams daudz
dažādu priekšmetu kas izgatavoti no pudelēm un citiem otrreiz
pārstrādājamiem materiāliem. Cilvēki vēlas spert soli pretī zaļajai
domāšanai un vismaz nedaudz ierobežot dabas piesārņošanu. Gribu
parādīt kas no tā sanācis man.
Stikla meistars, Ivars Ozoliņš-Ozols

Sarunu turpinot par to kādas ieceres vēl jāīsteno: „Vēl nav
pagājis gads, bet šajā laikā esam paspējuši gan mācīties
paši, gan vadīt radošās darbnīcas lieliem un maziem. Ar
amatu demonstrējumiem esam piedalījušies Valmieras pilsētas svētkos, Valmiermuižas alus darītavas un Beverīnas
novada rīkotajos pasākumos. Liels prieks ir sadarboties
ar radošo Valmieras muzeja kolektīvu. Esam saņēmuši
Valmieras pilsētas domes apbalvojumu par tradicionālās
kultūras saglabāšanu un popularizēšanu. Šobrīd turpinam
mācīties – noorganizējām gleznošanas nodarbības un
grozu pīšanas kursus, uzņemam viesus no citiem Latvijas
novadiem un stāstam par savu pieredzi. Šajā gadā plānojam piedalīties Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja
gadatirgū, kurā rādīsim plašu Beverīnas novada kultūras
programmu, bet tas lai vēl paliek līdz galam neatklāts....”

Līgas aizraušanās ir viņas SILTUMNĪCA, kurā norisinās
neiedomājamas lietas, piemēram, kāzas, koncertiņi un vēl
citi radoši pasākumi.

Rosīgu uzņēmēju netrūkst

Ar azartu acīs un veiklajiem pirkstiņiem darbs tiek ātri
padarīts, tādas sajūtas pārņem vērojot picu cepšanu
„Vīnkalnu” brīvdabas picērijā – tā ir iespēja pabūt skaistā,
sakoptā lauku vidē, aktīvi atpūsties un piedalīties īstas itāļu
picas cepšanā, kur katram iespējams izveidot picu pēc
savas gaumes un garšas. Vai tā būtu dzimšanas diena,
izlaiduma ballīte, pārgājiena pieturas punkts vai vienkārši
vēlme izrauties no pilsētas un pavadīt laiku ar ģimeni,
draugiem, kolēģiem – mīļi sagaidīs ikvienu!

Pēc pozitīvām emocijām Beverīnas labirintos

Vasarā ir patīkami baudīt silto laiku. Bet kas ir vasara bez pozitīvām
emocijām? Aicinām izbaudīt pozitīvas emocijas un smieklus Brenguļu
pagasta Cempos, „Arājos”, kur atrodas izklaidējoša atpūtas vieta ar
koka skulptūru parku, labirintu pieaugušajiem un labirintu egļu mežā.
Labirintu pieaugušajiem var apmeklēt tikai no18 gadu vecuma. Tie,
kas bijuši atpūtas parkā „Arājos” zina, ka tur, izejot 633m garo un
2m augsto dzīvžoga labirintu, būsiet guvuši pozitīvas emocijas. Ko Jūs
labirintā 18+ redzēsiet? „Kamasutru“ latviešu koka meistara izpildījumā
– pikantas un erotiskas koka skulptūras. Idejas koka tēlu pozām autors
Jānis Jākabsons ir smēlies Zālīša grāmatā. Vienvirziena labirintā
18+ nav iespējams apmaldīties. Labirintā Jūs sagaidīs 120 komiskas
skulptūras gan cilvēku izskatā, gan dažādi pasaku un multfilmu tēli. Ar
radošu izdomu no koka ir veidots katrs tēls, atsedzot dabas izveidotās
formas un kokā iezīmētos rakstus.
2014.g. sezonā atpūtas vietā „Arāji” tiek piedāvāts jaunums – labirints
ar šausmu elementiem egļu mežā, kurā varēsiet pamaldīties, mazliet
pabaidīties, sameklēt un apskatīt raganas māju utt.
Mēs strādājam katru dienu no 1.maija līdz 1.novembrim.

Adrese: „Arāji” Cempi,
Brenguļu pagasts, Beverīnas novads
Tālr. 20383303, E-pasts: atputa_cempos@inbox.lv
GPS: 57.4978, 25.5512
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Mūsu novadnieki piedalīsies Soču–2014 Olimpiskajās spēlēs
Pavisam drīz, jau piektdien, tiks atklātas XXII Ziemas
olimpiskās spēles, kuras risināsies Krievijas Melnās
jūras kūrortā Sočos. Beverīnas novads var būt lepns,
jo olimpiskajās spēlēs piedalīsies divi mūsu novada
sportisti – kalnu slēpotājs Mārtiņš Onskulis un
bobslejists Oskars Melbārdis.
19 gadus jaunajam Beverīnas novada iedzīvotājam
Mārtiņam Onskulim šī būs pirmā Olimpiāde . Ceļu
līdz Olimpiādei Mārtiņš, izpildot nepieciešamos
kvalifikācijas normatīvus, paveicis paša spēkiem. Savā
sportista karjerā Mārtiņš ir sasniedzis labāko rezultātu
27 FIS (Starptautiskā Slēpošanas federācija) punkti–
viņš uzvarējis milzu slaloma disciplīnā 62 dalībnieku
konkurencē Irānā notikušajās FIS Citizen kategorijas
sacensībās kalnu slēpošanā, kurās startēja sportisti
no piecām valstīm –Irānas, Pakistānas, Indijas, kā arī
Latvijas un Ungārijas. Šī ir viņa karjerā pirmā uzvara
un reizē tā bija arī Latvijas sportistu pirmā uzvara
starptautiskajās sacensībās šajā sezonā. Mārtiņš
Onskulis kopā ar Danielu Fogeli jau kopš jaunā
gada sākuma atrodas Irānā un piedalās vairākās FIS
sacensībās milzu slalomā un slalomā. Viņš Irānā jau
paspējis trīs reizes kāpt uz goda pjedestāla – divas
reizes uz zemākā, bet vienu reizi uz otrā pakāpiena.

„Bija gadījums, kad no Amerikas vienos naktī atsūta īsziņu ar jautājumu
kāda ir Oskara asins grupa? Protams, tajā brīdi sāku satraukties kāpēc šāds
jautājums, tad metu kaunu pie malas, zvanīju atpakaļ, izrādās, ka veidlapā
aizmirsies pieminēt šādu faktu.
Pievērsties sportam pamudināja J.Endzelīna Kauguru pamatskolas sporta
skolotāja Mārite Biseniece – tā tas arī sākās. Iestājoties sporta skolā
Murjāņos sākās režīms un disciplīna, kopš tā laika Oskaru satiekam retāk”,
stāsta Daira. „Murjāņu skolas kopmītnēs iekārtojām Oskaram istabiņu
un Oskars atveda divus lielos mūzikas skaļruņus, kā ieslēdza, tā pazuda
elektrība visām kopmītnēm, protams, tad viņš dabūja pamatīgu brāzienu,
bet vispār viņš bija cītīgs skolnieks un palaidnības nekādas nestrādāja”.
Uz jautājumu kādas varētu būt Oskara izredzes nokļūt uz augsto godalgoto
vietu, Daira saka: „Iepriekš neko neplāno, ir iekšējie mazie mērķi, kurus
vajadzētu īstenot un tad jau viss būs labi. Ņemot vērā kā ir gājis 2013./14.
gada sezonā, kur rezultāti „lēkāja” augšā, lejā, tad gribētos, lai turas
viduslīnijā”.

Soču Olimpiskajās spēlēs sportists plāno startēt milzu
slaloma un slaloma disciplīnās. Mēs vēlam Mārtiņam
izturību un turam īkšķus par savu novadnieku. Lai
viņam veicas!

Kā jau zināms sezonas pirmajā posmā Melbārža pilotētais četrinieks tika
diskvalificēts par svara pārkāpumu, bet otrajā posmā Vinterbergā viņa
četrinieks piedzīvoja kritienu. Toties 2014. gada 12. janvārī tika izcīnīta
uzvara četrinieku sacensībās Sanktmoricas trasē, kas bija otrā uzvara
Pasaules kausa posmā Oskara pilota karjerā. Uzvara četriniekos tika
izcīnīta arī nākamajā posmā Īglsā. Eiropas čempionātā Kēnigszē Oskars
ar stūmēju D. Dreiškenu kļuva par trešās vietas ieguvējiem, zaudējot vienīgi
divām Šveices ekipāžām, tomēr vēlāk viņi tika diskvalificēti par tehnikas
neatbilstību noteikumiem un medaļa tika atņemta. Cerēsim, ka Sočos
rezultāti būs atbilstoši Oskara uzstādītajiem mērķiem. Lai izdodas!

Oskars Melbārdis bobslejista karjeru iesāka kā stūmējs
un bija plānojis startēt Vankūveras Olimpiādē, tomēr
pēc tam, kad Miņins bija piedzīvojis smagu kritienu,
kurā arī pats Melbārdis guva smadzeņu satricinājumu,
ekipāža no sacensībām tika atsaukta. Pēc šīm
sacensībām Melbārdis pievērsās pilota karjerai, un viņa
izaugsme bijusi galvu reibinoša, kas šobrīd sportistu
jau ļauj saukt par vienu no vadošajiem pasaulē. Viņš ir
divkārtējs pasaules junioru čempions un spējis uzvarēt
trijos Pasaules kausa posmos.
Pirms Soču Olimpiskajām spēlēm uz sarunu aicinājām
Oskara Melbārža mammu Dairu Melbārdi, neliels
satraukums manāms viņas acīs, jo tūliņ, tūliņ dēlam
jādodas ceļā uz Sočiem pārstāvēt Latviju. „Oskars vēl
ir jauns, Olimpiādes laikā, 16. februārī paliks 26 gadi.
Bērnībā Oskars bija prātīgs puisis”, stāsta mamma.
Uz jautājumu vai Oskara mamma atceras kādu
neparastu atgadījumu no Oskara dzīves, viņa stāsta:

Mīļi sagaidīsim mājās mūsu olimpiešus un, ja vēl mums izdosies pierunāt
Olimpa Dievus, tad varbūt kaut ko līdzīgu varēsim skatīt savām acīm...
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Kultūrvēsturiskie objekti

1. Piemineklis Tālivaldis – Andra Vārpas veidotais piemineklis atklāts 2011. gadā un
ir veltīts Tālavas valsts ķēniņam Idejas autori J. Lejiņš un R. Circenis.
2. Saieta nams Trikātā – Sākotnēji celts kā ugunsdzēsēju Depo, vēlāk bijusi kolhoza
noliktava. Ēka 2010.g. renovēta. Saieta namā ir skatu tornis, no kurienes paveras
plašs skats uz tuvējo apkārtni. Tālr. +371 26519219
3. Trikātas pilsdrupas – Livonijas ordeņa pils celta 1285.g. Pastāv hipotēze, ka
Trikāta varētu būt viena no Beverīnas atrašanās vietām XX gadsimta otrajā pusē pils
pagalmā izveidota estrāde, kas darbojas vēl joprojām.
4. Skulptūra Laika vīrs – atklāta 2012.g. Atpiļos. Tēlnieks Andris Vārpa skulptūru
veidojis sadarbībā ar z/s „Irbītes“ īpašnieku R. Circeni. Apskatei iepriekš pieteikties
pa Tālr. +371 26519219
5. Trikātas pamatskola – celta 1938.g. pēc individuāla projekta. Skolas
celtniecību atbalstījis Valsts prezidents Kārlis Ulmanis un ģenerālis Jānis Balodis.
Skolā ir novadpētniecības muzejs. Tālr. +371 26519219
6. Trikātas Sv. Jāņa baznīca – viena no lielākajām un greznākajām lauku baznīcām
Vidzemē. Pirmo reizi rakstos min 1283.g. kā koka baznīcu, kas atradusies Trikātas
centrā. 1696.g. celta tagadējā baznīca. Tālr. +371 26519219
7. Brenguļu jeb Dzērvīšu skola – Jūgenstila formu interpretācija. Skola dibināta
1862.g. un slēgta 1977.g. Tgadējā ēka celta XX gadsimta sākumā.
8. Verstes stabs – XIX gadsimtā verstes stabi norādījuši attālumu verstīs no apriņķa
centra.
9. Kauguru skola – Tagadējā ēka uzcelta 1935.g. un tā nes Jāņa Endzelīna vārdu.
10. Mūrmuižas kungu māja un Z. Mauriņas piemiņas istaba – Pirmoreiz
minēta 1601.g. revīzijas aktī kā Murmuise. Pēckara gados tajā atradās kolhoza
kantoris, tagad Beverīnas novada pašvaldība. Ēkā darbojas arī Mūrmuižas
Tautas universitāte un izvietota piemiņas istaba tās dibinātājai Zentai Mauriņai.
Tālr. +371 29404221
11. Mūrmuižas tornis – Unikāls renesanses arhitektūras piemineklis Latvijā.
Sākotnēji bijis kā Livonijas Ordeņa vasaļa mītne. Celts XVI gadsimtā.
12. Pekas pilskalns – Saistīts ar leģendām apvīto Beverīnas pili. Pekas kalns ir ap
10 m augsts, stāvām malām. Noapaļoti trapecveidīgais pilskalna laukums 70 m
garš un 35 m plats.

Interesantas vietas

1. Koka skulptūru labirints – ir vieta aktīvai atpūtai, kā arī nelielām viesībām.
Piedāvājumā arī batuti, šūpoles, spēles bērniem un pieaugušajiem, atvērts tikai
siltajā sezonā.
2. Piemājas saimniecība „Vīnkalni” – bioloģiska saimniecība. Vīnogu audzēšana.
Mazo mājdzīvnieku apskate. Itāļu ēdienu baudīšana brīvā dabā. Vasaras picērija
– iespēja pašiem gatavot un izcept īstu Itāļu picu uz dzīvas uguns. Iepriekšēja
pieteikšanās!
3. Brenguļu alus darītava – Alus sākts ražot 1969.g.. Tajā pašā ēkā darbojas mazais
HES. Iespēja iegādāties un nobaudīt Brenguļu tumšo un gaišo alu, labiekārtota
atpūtas un piknika vieta. Pretī alus sētai, Abula kreisajā krastā ir labiekārtota taka
uz avotu.
4. Strenču kokaudzētava – Baltijā lielākā un modernākā meža stādu kokaudzētava,
iespējams iegādāties stādus.
5. z/s „Abullāči 2” – krūmmelleņu audzēšana, ekskursijas un degustācijas. Stādu
un ogu tirdzniecība.
6. z/s „Svitkas” – zemeņu un ābolu audzēšana, ražas laikā iespējams produkciju
nobaudīt tieši no lauka.
7. Filcēšana pie Ingas – gribi zināt kā veido filcētas pirts cepures, filca čības vai citas
lietas? Brauc ciemos pie Ingas un izmēģini arī pats, iepriekšēja pieteikšanās!
8. Kalējs Krišs Dubrovskis – iespēja iepazīt kalšanas tehniku īstā smēdē.
Apmeklējumu pieteikt vismaz trīs dienas iepriekš!
Beverīnas novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums „Beverīnas Vēstis”.
Speciālizdevums, tirāža – 1300 eks. Izdevējs: Beverīnas novada dome, „Pagastmāja“,
Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads LV4224, e-pasts pasvaldiba@beverina.lv,
Izdevumu sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Ulmane. ilze.ulmane@beverina.lv
Par publicēto rakstu saturu atbild to autors.

Atpiļi

Cilvēkus visos laikos ir vilinājis
noslēpumainais un neizdibināmais.
Senās svētvietas ir apvītas ar mītiem
un leģendām, kas rosina zinātkāri
un ļauj mums kaut nedaudz
ielūkoties pagātnē. Līdz mūsdienām
ir saglabājušās teikas un nostāsti,
kas vēsta par piekoptajiem rituāliem
senajās svētvietās: ziedošana, dabas
godināšana atbilstoši saules gada
ritumam, uguns un mirušo kults.
Atpiļos vienuviet atrodas vairākas
senvietas: Upurakmens, akmeņi un
akmens krāvumi, ozols un ozolu
aleja, klēts, ezers un dīķis. Vēsturnieks
O.Ozoliņš uzskata, ka Atpiļos ar
akmeņiem izveidota sena zvaigžņu
karte.
08.02
08.02.
21.02.
22.02.
01.03.
01.03
07.03.
08.03.
15.03
21.03.
05.04.
05.04.
11.04.
20.04.
20.04.
21.04.
03.05
04.05.
18.05.
24.05
maijs
07.06.
21.06.
22.06
28.06.
jūlijs
26.07.

Laika vīrs, 2012.

Pasākumi Beverīnas novadā

Mūrmuižas Tautas Universitātes nodarbība
Mūrmuiža
Meteņu vakars 			
Trikāta
Bērnu un jauniešu folkloras kopu salidojums,
Mūrmuiža
Deju kolektīvu sadancošana 		
Trikāta
Senioru deju grupu sadancošana “Puteņu valsis” Trikāta
Mūrmuižas Tautas Universitātes nodarbība
Mūrmuiža
Pavasara svētki vecmāmiņām Trikātā		
Trikāta
Deju uzvedums Brenguļos		
Brenguļi
Volejbola turnīrs		
“Kaimiņi”, Brenguļi
Pavasara saulgriežii, Danču pēcpusdiena
visos pagastos
Mūrmuižas Tautas Universitātes nodarbība
Mūrmuiža
Beverīnas novada atklātais čempionāts novusā,“Kaimiņi”, Brenguļi
Mazo vokālistu koncerts – konkurss “Cālis 2014” Trikāta
Lieldienu izdarības un Atpūtas vakars
Trikāta
Lieldienu koncerts 			
Kauguri
Lieldienu pasākums 			
Brenguļi
Mūrmuižas Tautas Universitātes nodarbība
Mūrmuiža
LR neatkarības atjaunošanas diena, koncerts
Brenguļi
Ūsiņdiena Pekas kalnā, pilskalna sakopšanas talka, Kauguru pagasts
Kultūras un sporta pasākums “Auto –moto – velo” , Kauguru pagasts
Brenguļu slepenais punkts		
Brenguļu pagasts
Beverīnas novada Dziesmu un deju svētki
Trikāta
Vasaras saulgrieži (Amatnieki, teātris, dejas)
Trikāta, Brenguļi
Jāņu ielīgošana pasākums – teātris, zaļumballe Mūrmuiža
Novada diena - (Pasākumi un koncerti), zaļumballes visos pagastos
Mākslas plenērs Kauguros		
Kauguri
Sporta svētki, Pasaules Miera skrējiens,
Trikātas pagasts
Tautas mūzikas kapelu festivals, zaļumballe,
Trikāta
31.08
Beverīnas sporta spēles „Atvadas vasarai”
Brenguļu pagasts
septembris Dzejas dienu pasākumi 			
visos pagastos
5.-7.09
Velosēņošana 2014 „Brenguļi - Ūdriņi”, Brenguļu un Trikātas pagasti
septembris Jumis Pekaskalnā, pilskalna sakopšanas talka Kauguru pagasts
septembris Brenguļu Rudens pipars 2014		
Brenguļu pagasts
22.09.
Baltu vienības diena, Trikātas un Pekas kalna pilskalnos
04.10.
Mūrmuižas Tautas Universitātes nodarbība
Mūrmuiža
18.10
Spīdmintona turnīrs “Brenguļu Kauss” ,“Kaimiņi”, Brenguļi
25.10
Beverīnas sporta laureāts 2014		
Trikāta
01.11.
Senioru deju grupas “Sapnis” 10 gadu jubileja Trikāta
01.11
Mūrmuižas Tautas Universitātes nodarbība
Mūrmuiža
08.11.
Mārtiņdienas pasākums, zupas vārīšana
Trikātas pagasts
08.11.
Lāčplēša kauss volejbolā		
“Kaimiņi”, Brenguļi
11.11
Lāčplēša diena – lāpu gājiens, tiltu izgaismošana visos pagastos
17.11.
LR proklamēšanas diena, svinīgs svētku sarīkojums Trikāta
06.12
Mūrmuižas Tautas Universitātes nodarbība
Mūrmuiža
06.12.
Beverīnas novada sporta spēles “Brenguļu sporta meistars”, Brenguļi
27.12.
Ziemassvētku koncerts 			
Trikāta
20.12.
Ziemas saulgriežu pēcpusdiena, (bluķa vilkšana), Trikāta
decembris Beverīnas novada Vecgada turnīrs florbolā, “Kaimiņi”, Brenguļi
aprīlis-augusts, Beverīnas novada kausa izcīņa orientēšanās sportā (piecos posmos)

