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BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Apstiprināts Burtnieku novada
pašvaldības 2016. gada budžets

Ievērojot likumos “Par pašvaldību
budžetiem”, “Par pašvaldībām”, “Par
budžetu un finanšu vadību”, “Par
valsts budžetu 2016.gadam”, nodokļu
likumdošanā, kā arī LR Ministru
kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, trešdien, 17. februārī Burtnieku novada
pašvaldības domes sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi “Par Burtnieku novada pašvaldības 2016. gada
pamatbudžetu” un “Par Burtnieku novada pašvaldības
2016. gada specbudžetu”.
Burtnieku novada pašvaldības 2016. gada budžets izstrādāts likumā noteikto pašvaldības autonomo funkciju
izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību
sabalansētai nodrošināšanai. Budžets izstrādāts balstoties
uz Burtnieku novada pašvaldības ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju 2012-2030. gadam un saskaņā ar Burtnieku
novada attīstības programmu 2012-2018. gadam.
Par 2016.gada budžeta prioritātēm noteikta izglītība,
pašvaldības kultūras infrastruktūras objektu sakārtošana
un pagastu teritoriju, ielu un autoceļu uzlabošana, kā arī
novada attīstības projektu realizācija.
Izglītības jomā pašvaldība atbilstoši savām iespējām
turpinās novirzīt līdzekļus izglītības iestāžu uzturēšanai
un darbinieku atalgojumam. Tiks apmaksātas brīvpusdienas Burtnieku novadā deklarētajiem 1-9. klašu skolēniem.
2016. gadā paredzēts pabeigt Burtnieku Ausekļa vidusskolas reorganizāciju par Burtnieku Ausekļa pamatskolu.
2015. gada nogalē pabeigta Valmieras pagasta pirmskolas
izglītības iestādes “Burtiņš” būvniecība. Pirmskolas izglītības iestādē uzņemti 178 audzēkņi.
2015. gadā Burtnieku novada pašvaldība ieguvusi
īpašumā Tautas namus Matīšos un Ēvelē. 2016. gadā paredzēts uzsākt tautas namu projektēšanas un rekonstrukcijas darbus.
2015. gadā veikta Burtnieku novada attīstības
programmas 2012.-2018. gadam rīcības plāna otrreizējā
aktualizācija ar mērķi precizēt tajā ietvertās projektu
idejas atbilstoši pašvaldības vajadzībām un iespējām to
īstenošanai, kā arī tekošajā ES fondu projektu periodā
pieejamajām atbalsta programmām attīstības programmas
darbības laikā.
2016. gadā īstenojamo projektu ietvaros plānots piesaistīt vismaz EUR 895 093 kopējo ārējo finanšu instrumentu līdzekļu, līdzekļu piesaiste būs atkarīga no iespējam
pilnā apmērā tehniski pabeigt projektu īstenošanu gada
ietvaros, kā arī izsludināto projektu konkursu skaitu, kas
būs pieejami Burtnieku novada pašvaldībai.
Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi,
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi, pašvaldību budžetu transferti, valsts budžeta
transferti – mērķdotācijas pašvaldības budžetam, dotācijas
pašvaldībai no valsts budžetā ministrijām apstiprinātajām programmām, kā arī dotācijas pašvaldībai Eiropas
Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros.

Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta plānotie
ieņēmumi 2016.gadā sastāda 6 145 880 euro. Lielāko daļu
no 2016.gadā plānotiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido
nodokļu ieņēmumi – 3 979 954 euro vai 64.8% no pamatbudžeta ieņēmumiem, tai skaitā ieņēmumi no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa 57.0% un ieņēmumi no nekustamā
īpašuma nodokļa 7.8%.
Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi
tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai.

Burtnieku novada pašvaldības plānotie pamatbudžeta izdevumi 2016.gadā, neieskaitot aizņēmumu
atmaksu un līdzdalību radniecisko uzņēmumu kapitālā,
sastāda 6391041 euro.
Lielākais īpatsvars 2016.gadā plānotos pamatbudžeta
izdevumos ir finansējums izglītībai – 46.2%, kam seko
teritoriju un mājokļu apsaimniekošana ar 15.4 procentu
īpatsvaru, likumdošanas varas un izpildvaras institūcijas
ar 15.3% īpatsvaru (t.sk. 0.8% no kopējiem 2016.gada
pamatbudžeta izdevumiem plānots līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem), atpūta, kultūra un reliģija – 10.6%,
sociālā aizsardzība – 8.9%, ekonomiskā darbība – 2.4%,
sabiedriskā kārtība un drošība – 0.9%, veselība – 0.3%.

Speciālā budžeta ieņēmumi 2016.gadā plānoti 211 471
euro apmērā. Kopā ar naudas atlikumu uz gada sākumu tas
sastāda 273 623 euro.
Lielāko daļu no speciālā budžeta ieņēmumiem veido
pašvaldību budžetu transferti autoceļu fondam. Tie ir 199
471 euro. Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa ir plānots
12000 euro apmērā.
Burtnieku novada pašvaldības speciālā budžeta
izdevumi (izņemot ziedojumus un dāvinājumus) 2015.
gadā plānoti 253 958 euro apmērā.
Burtnieku novada pašvaldība

Aicinām apmeklēt semināru

Burtnieku novada pašvaldība rīko informatīvo semināru potenciālajiem projektu iesniedzējiem par Valsts
Kultūrkapitāla fonda (VKKF) 2016. gada projektu
konkursu nosacījumiem un atbalstāmajām aktivitātēm.
Informatīvais seminārs notiks ceturtdien, 10. martā, plkst.
10:00 Lizdēnu bibliotēkas zālē, Rencēnu pagasta Lizdēnos.
Semināru vadīs VKKF direktors Edgars Vērpe, semināra
ilgums – 2 stundas.
Aicinām dalībai seminārā visus interesentus, kas plāno
sagatavot projektu pieteikumus iesniegšanai VKKF, īpaši
aicinātas ar kultūras jomu saistītas biedrības, pašvaldību
kultūras darba organizatori.

Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, lūdzam dalību
pieteikt līdz 7. martam (ieskaitot), aizpildot pieteikuma
anketu šeit: http://goo.gl/forms/3vrRaxbENk. Papildu
informācija pieejama, sazinoties ar Burtnieku novada
pašvaldības attīstības nodaļas projektu vadītāju Elīnu
Teteri pa tālruni 22033707 vai elektroniski elina.tetere@
burtniekunovads.lv.
Kristīne Auziņa,
Burtnieku novada pašvaldības
attīstības nodaļas vadītāja
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Burtnieku novada
pašvaldības
domes sēdē

Trešdien, 17. februārī, plkst. 10:00 Valmieras pagasta
pārvaldē uz kārtējo domes sēdi sanāca Burtnieku novada
pašvaldības domes deputāti. Sēdē attaisnojošu iemeslu dēļ
nepiedalījās Anrijs Šļaukstiņš. Sēdē tika izskatīti 36 darba
kārtības jautājumi. Nozīmīgākie domes sēdē pieņemtie
lēmumi:
• Apstiprināt Burtnieku novada pašvaldības saistošos
noteikumus Nr.4/2016 “Par Burtnieku novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžetu”. Saistošie noteikumi
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
• Apstiprināt Burtnieku novada pašvaldības saistošos
noteikumus Nr.5/2016 “Par Burtnieku novada pašvaldības 2016.gada specbudžetu”. Saistošie noteikumi
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
• Nosūtīt komandējumā Burtnieku novada pašvaldības
Finanšu nodaļas debitoru grāmatvedi Svetlanu
Bērziņu un nodokļu administratori-kasieri Vitu Ievīti
no 17.04.2016. līdz 20.04.2016. uz Giterslo (Vācija),
dalībai pieredzes apmaiņas pasākumos starp Giterslo
apriņķa Finanšu departamentu un Valmieras apkaimes
novadu finanšu nodaļu darbiniekiem.
• Iznomāt no 2016.gada 2.marta SIA “PILSĒTAS
APTIEKA” pašvaldības nekustamo īpašumu – nedzīvojamu telpu ar kopēju platību 32.7 m² ēkā, adresē:
Draudzības iela 12A, Valmiermuiža, Valmieras pagasts,
Burtnieku novads, aptiekas darbības nodrošināšanai.
Nomas maksu, piemērojot atlaidi, par telpām noteikt
14,75 EUR mēnesī, bez pievienotās vērtības nodokļa.
• Nodot sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai
“Pēdu nav” bezatlīdzības lietošanā pašvaldības nekustamā īpašuma Karjers zemes vienību Vecates pagastā,
Burtnieku novadā, lai nodrošinātu Biedrības darbības
jomas – sporta atbalstīšanu un sporta infrastruktūras
attīstīšanu Burtnieku novadā.
• Piedalīties projektu konkursā ar projekta pieteikumu
“Burtnieku novada Burtnieka ezera zivju resursu
papildināšana 2016. gadā”, kura īstenošanai nepieciešamais kopējais finansējums ir 8712,00 EUR, no
kura 6000,00 EUR ir Valsts zivju fonda līdzfinansējums,
bet 2712,00 EUR ir Burtnieku novada pašvaldības
līdzfinansējums.
• Rīkot nomas tiesību mutisku izsoli Burtnieku novada
pašvaldībai piederošam nekustamam īpašumam –
zemes gabalam Līgotņu purvs, Valmieras pagastā,
Burtnieku novadā, – 80,23 ha platībā ar nomas termiņu
30 gadiem. Nomas objekta nomas tiesību izsoles
sākumcenu 24 800,00 EUR, t.i. 309,00 EUR/ha bez
pievienotās vērtības nodokļa, gadā.
• Apstiprināt Burtnieku novada pašvaldības vecākā
inspektora amatā Salvi Buli.
• Apstiprināt Burtnieku novada pašvaldības informatīvā
izdevuma “Burtnieku novada vēstis” nolikumu.
• Nosūtīt komandējumā Burtnieku novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” vadītāju Līgu
Preisi, Matīšu pamatskolas skolotāju Sanitu Alberingu
un Matīšu pamatskolas skolotāju Līgu Āboltiņu no
20.03.2016. līdz 28.03.2016. uz Tbilisi (Gruzija)
dalībai 15. Starptautiskajos pedagoģiskajos lasījumos
“Personības audzināšanas atmiņas morālajā klimatā”.
Kārtējā domes sēde notiks 2016. gada 16. martā
plkst. 10:00 Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4,
Valmiermuižā.
Ar domes sēdes protokolu var iepazīties Burtnieku
novada pašvaldības mājas lapā www.burtniekunovads.lv.
Ieva Reihmane,
Burtnieku novada pašvaldība
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Sports
Burtnieku novadā

Burtnieku novada
sporta laureāta pretendenti 2015. gadā
TRENERI
Lai sportisti sasniegtu augstus sasniegumus – nepieciešami labi treneri. Un mums Burtnieku novadā tādi ir!
“Burtnieku novada Sporta laureātam 2015” tika pieteikti
5 treneri. Nomināciju “GADA TRENERIS” ieguva
SANDRA ALEKSEJEVA.

Latvijas Jaunatnes olimpiāde – burāšana
Burtniekā 2015.gada jūlijā. Foto: K.Vasiļevskis
Veiksmīgi organizēti sporta pasākumi ceļ novada
prestižu un veicina tā atpazīstamību Latvijā un pasaulē.
Jāstrādā tā, lai ik gadu notiktu tradicionālie sporta
pasākumi. Jāsadarbojas ar sporta federācijām, lai tās
sacensību plānā kā norises vietu iekļautu arī Burtnieku
novada sporta bāzes, kas dotu ieguldījumu novada
attīstībā.
Lai šo darbu veiktu, Burtnieku novada dome ir
atsākusi Burtnieku novada pašvaldības Sporta attīstības
padomes darbību. Novada sporta politiku īsteno Burtnieku
novada sporta attīstības padome, bet operatīvo darbību
veic novada sporta organizators, tādejādi tiek realizēta
viena no pašvaldības pamatfunkcijām – rūpēšanās par
iedzīvotāju veselību.
Sporta padomē darbojas Sporta attīstības padomes
priekšsēdētājs Jānis Matisons, padomes priekšsēdētāja
vietnieks Gatis Cukmacis un padomes pārstāvji – Kārlis
Greiškalns, Andris Ķibermanis, Igors Korņējevs. 2015.
gada nogalē novada pašvaldībā tika nodibināta jauna
amata vieta – novada sporta organizators. Šos pienākumus uzticēja veikt Elīnai Krūklei.
Ikdienā sporta un aktīva dzīvesveida darba organizēšanu veic biedrības, kuras organizē treniņus, sporta
pasākumus, kā arī piedalās sacensībās.
Savukārt pašvaldība rīko novada sporta spēles un
finansiāli atbalsta novadā reģistrēto biedrību darbību.
Burtnieku novada pašvaldības atbalstītajās sporta biedrībās iepriekšējā sezonā darbojās vairāk kā 230 aktīvie
biedri. Biedrības organizēja 79 pasākumus, kuros piedalījās apmēram 3587 dalībnieku.
2015. gadā tika izstrādāti arī jauni noteikumi “Burtnieku novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtība
sporta biedrībām un kārtība kādā piešķiramas balvas
par izciliem sasniegumiem sportā”. Šogad pirmo gadu
sportistiem un viņu treneriem par augstiem sasniegumiem sportā tika piešķirtas naudas prēmijas.
Ik gadu notiek “Burtnieku novada Sporta laureāts”,
kurā tiek sveikti novada sportisti un cildināti augstākie
sasniegumi sportā.
Jānis Matisons,
Sporta attīstības padomes priekšsēdētājs

Aicinājums aktīvi un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku

Šodien bērnus un jauniešus vislabāk raksturo vārds
“iespēja’’ – iespēja apmaldīties starp dažādām izvēlēm –
skolu, draugiem, tehnoloģijām, studiju vietu, pazaudēt
sevi izklaidēs, apmaldīties domās, darbos un attieksmē.
Bet ir tik daudz iespēju sevi atrast.
Burtnieku novada MJIC piedāvā un aicina bērnus,
jauniešus un arī viņu vecākus aktīvi un pilnvērtīgi pavadīt
brīvo laiku apmeklējot:
• Pirmdienās (no plkst. 17:00 līdz plkst. 19:00) Galda
Hokeja treniņu visām vecuma grupām. Nodarbības
vada viens no Valmieras līderiem galda hokejā –
Sandis Krasts.
• Trešdienās (no plkst. 16:00) dziedāšanas un ģitāras
spēles nodarbības. Vadītāji Lelde Poruka un Jānis
Rolmanis.
• Ceturtdienās (no plkst. 18:00) jauniešu teātra studiju
(jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem). Vadītājs
Kultūras koledžas students Mārtiņš Vecvagars.
Burtnieku MJIC pie sevis
gaida ikvienu garā jaunu, idejām
bagātu un atvērtu sadarbībai.
Daiga Kīna,
Burtnieku novada MJIC vadītāja

SANDRA ALEKSEJEVA
Dzimšanas dati: 03.05.1991
Treneris: Līvai Lizetei Glāzerei
Sporta veids: BMX
Dzīves moto: Caur ērkšķiem uz zvaigznēm.
Veiksmes talismans: Ķēdīte ar krustiņu
Ko saka citi: Klusa, talantīga, apņēmīga un kā trenere
ļoti iedvesmojoša. /Inga Seržante/
KASPARS PAKERS
Dzimšanas dati: 28.09.1979
Treneris: Tomam Karlivānam
Sporta veids: Airēšanas slaloms
Ko saka citi: “Vidzemes sporta asociācijā” Kaspars
darbojas gan ar augsta līmeņa sportistiem, gan vienkārši
sportisko aktivitāti mīlošiem cilvēkiem un tiem, kuri
sportu saista ar veselības veicināšanu. Tā pat Kaspars
vienlīdz nekļūdīgi vada kā juniorus, tā pieaugušos, tai
skaitā veterānus. /Toms Karlivāns/
OLAFS LAKUČS
Dzimšanas dati: 07.12.1973
Treneris: Edvardam Glāzeram un Mikum Dāvidam
Strazdiņam
Sporta veids: BMX
Par sevi: Man nepatīk runāt, neesmu politiķis. Es labāk
strādāju, ieguldu darbu jauniešos un padaru viņus par
labiem sportistiem.
AGRIS KAUGARS
Dzimšanas dati: 25.04.1970
Treneris: Reinim Bicānam
Sporta veids: Motosports
Ko saka citi: Visu vai neko! – labā nozīmē. Ik darbu, ko veic
vai ir uzņēmies – dara ar ļoti lielu atbildību. Ir draudzīgs,
ar savu humoru pieiet arī saspringtā situācijā. Uz Agri
var paļauties un Reinim motosportā viņa klātbūtne ir ļoti
svarīga. Agris ir izcils mehāniķis. Var tikai nobrīnīties, cik
daudz viņš zina un no kurienes? /Eva Kaugare/
HARIJS OLIŅŠ
Dzimšanas dati: 19.11.1942
Treneris: Dāvim Oliņam
Sporta veids: Vieglatlētika
Ko saka citi: Ne tikai labs tēvs, bet arī lielisks treneris
savam dēlam, kurš jau sasniedzis augstus sasniegumus
lodes grūšanā un vesera mešanā. /Elīna Krūkle/

2015. GADA AUGSTU SASNIEGUMU
SPORTISTI
“Burtnieku novada Sporta laureāts 2015” nominācijai
“GADA jaunā sportiste” tika izvirzītas 5 pretendentes.
Nomināciju “GADA JAUNĀ SPORTISTE” ieguva
LĪVA LIZETE GLĀZERE.
LĪVA LIZETE GLĀZERE (Iesauka: Olīva)
Dzimšanas dati: 04.06.2012
Sporta veids: BMX
Augstākie sasniegumi 2015. gadā:
• 6. vieta Eiropas BMX čempionātā, G11 grupā
• 1. vieta Latvijas Nacionālajā BMX čempionātā
Treneris: Sandra Aleksejeva
Dzīves moto: Ja ļoti stipri gribi, vari visu!
Ko saka citi: Kā cilvēks ir pretimnākoša, draudzīga,
atvērta, vienmēr smaidīga. Pret treniņiem attiecas ļoti labi,
treniņos ir paraugbērns, pārējiem bērniem no viņas ir ļoti
daudz jāmācās. Potenciāls ir ļoti liels, tikai ir jānotur savs
gribasspēks, tad arī viss būs. /Sandra Aleksejeva/
ELIZABETE KRISTA JURAŠA (Iesauka: Dūda)
Dzimšanas dati: 27.10.2002
Sporta veids: Modernā pieccīņa; Peldēšana; Jāšanas sports
Augstākie sasniegumi 2015. gadā:
• 2. vieta Latvijas Modernās Pieccīņas Federācijas
Latvijas Jaunatnes čempionātā
• 3. vieta Latvijas jauniešu čempionātā peldēšanā
Treneri: Inta Andrejanova (modernā pieccīņa, peldēšana);
Reinis Jurašs (jāšanas sports)
Veiksmes rituāls pirms sacensībām: Ēst šokolādi
Dzīves moto: Nekas nav neiespējams!

KATRĪNA LITTE
Dzimšanas dati: 09.06.2003
Sporta veids: Vieglatlētika
Augstākie sasniegumi 2015. gadā:
• 1.vieta Latvijas čempionātā vieglatlētikā U-14 grupā,
4x100 stafešu skrējienā
Treneris: Baiba Kaufmane
VILMA ALBERINGA
Dzimšanas dati: 25.03.1999
Sporta veids: Orientēšanās
Augstākie sasniegumi 2015. gadā:
• 1.vieta Latvijas čempionātā orientēšanās uz slēpēm
sprintā
• 1.vieta Latvijas čempionātā orientēšanās sprintā
• 1.vieta Latvijas čempionātā orientēšanās maratonā
Treneris: Inguna Valdmane
Ko saka citi: Ātra, impulsīva, labsirdīga. Spēj aizraut un
pulcēt ap sevi draugus. Ātri pieņem lēmumus. Ja uzstāda
sev kādu mērķi, tad iet uz to lēni, pamatīgi līdz to sasniedz.
Ja viņa patiešām ko vēlas sasniegt vai izdarīt, tad to noteikti
izdarīs. /Lelde Ziediņa/
KRISTĪNE STRAZDĪTE
Dzimšanas dati: 17.08.1999
Sporta veids: Vieglatlētika
Augstākie sasniegumi 2015. gadā:
• 1.vieta Latvijas čempionātā U-18, lodes grūšanā
• 2.vieta Latvijas čempionātā U-18, diska mešanā
• 1. vieta Latvijas Jaunatnes olimpiādē, lodes grūšanā
• 2.vieta Latvijas Jaunatnes olimpiādē, diska mešanā
• 3.vieta Baltijas čempionātā, lodes grūšanā un diska
mešanā
Treneris: Pēteris Karlivāns
Kas iedvesmo un/vai motivē: Mani motivē mana ģimene,
kura vienmēr mani atbalstīs un priecāsies par maniem
panākumiem. Protams, arī draugi mani motivē, jo viņi uzskata, ka esmu ļoti talantīga.
♦♦♦
“Burtnieku novada Sporta laureāts 2015” nominācijai
“GADA jaunais sportists” tika izvirzīti 5 pretendenti.
Nomināciju “GADA JAUNAIS SPORTISTS” ieguva
SAVĒLIJS SUHARŽEVSKIS.
SAVĒLIJS SUHARŽEVSKIS
Dzimšanas dati: 31.03.1999
Sporta veids: Triatlons
Augstākie sasniegumi 2015. gadā:
• 4. vieta Latvijas Triatlona reitinga kopvērtējumā
• 1. vieta Latvijas čempionātā Akvatlonā M17 grupā
• 1. vieta Latvijas Kausā Triatlonā
Treneris: Ingvars Ivanovs
Veiksmes talismans: Krelles
Dzīves moto: draudzene Anastasija
Citu raksturojums: Latvijas triatlona uzlecošā zvaigzne.
Apzinīgs un apņēmīgs. Savam vecumam ļoti nopietna un
profesionāla pieeja. Neļauj atslābt ne tikai sava vecuma
konkurentiem, bet nu jau arī pieaugušajiem sportistiem.
/Vilnis Priedītis, Latvijas Triatlona federācijas prezidents/
PAULS ALBERINGS
Dzimšanas dati: 05.03.2001
Sporta veids: Orientēšanās
Augstākie sasniegumi 2015. gadā:
• 4. vieta Pasaules skolēnu čempionātā garajā distancē
• 5. vieta Pasaules skolēnu orientēšanās čempionātā
vidējā distancē
• 2. vieta Baltijas orientēšanās čempionātā
• 1. vieta Latvijas čempionātā garajā distancē
Treneris: Inguna Valdmane
Atmiņā paliekošākās sacensības: Atmiņā vispaliekošākās
sacensības man ir Pasaules skolēnu čempionāts Turcijā,
jo individuālajās sacensībās es ieguvu gan 4., gan 5.vietu,
atpaliekot ļoti maz no pirmā trijnieka. Taču kopvērtējumā
izcīnīju 2. vietu.
REINIS BICĀNS
Dzimšanas dati: 24.07.2002
Sporta veids: Motosports
Augstākie sasniegumi 2015. gadā:
• 1.vieta Latvijas Junioru čempionātā MX spīdvejā
• 2.vieta Latvijas Kausa, Latvijas Junioru čempionātā
• 2. vieta Latvijas Junioru čempionātā, Ziemas motokrosā
Treneris: Agris Kaugars
Veiksmes talismans: Man un “mocim” ir savs talismans
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EDVARDS GLĀZERS (Iesauka: Edžiņč)
Dzimšanas dati: 20.03.2001
Sporta veids: BMX
Augstākie sasniegumi 2015. gadā:
• 1. vieta Eiropas BMX čempionātā B14 grupā
• 1. vieta Latvijas Nacionālajā BMX čempionātā B14 grupā
Treneris: Olafs Lakučs
Dzīves moto: Ja gribi, tad vari!
Kas iedvesmo un motivē: Iedvesmo nākotnes mērķi,
ģimene un draugi
MIKUS DĀVIDS STRAZDIŅŠ
Dzimšanas dati: 26.04.1999
Sporta veids: BMX
Augstākie sasniegumi 2015. gadā:
• 3.vieta Eiropas BMX čempionātā B16 grupā
• 4.vieta Pasaules BMX čempionātā B16 grupā
• 1.vieta Eiropas BMX Kausa kopvērtējumā B15/16 grupā
• 1.vieta Latvijas Jaunatnes olimpiādē
• 1.vieta Latvijas Nacionālais BMX čempionāts B16 grupā
Treneris: Olafs Lakučs
Dzīves moto: Kas neriskē, tas nevinnē!
Veiksmes rituāls: Pirms sacensībām kārtīgi iesildīties.
♦♦♦
“Burtnieku novada Sporta laureāts 2015” nominācijām
“GADA jauniete sportā” un “GADA jaunietis sportā” tika
izvirzīta 1 pretendente un 1 pretendents, kuri arī ieguva šīs
nominācijas. “GADA jauniete sportā” MEGIJA ENŽELA
Smirnova un “GADA jaunietis sportā” DĀVIS OLIŅŠ.
MEGIJA ENŽELA SMIRNOVA
Dzimšanas dati: 26.01.1998
Sporta veids: Vieglatlētika
Augstākie sasniegumi 2015. gadā:
• 1.vieta Latvijas čempionātā U-18, stafešu skrējienā
• 3.vieta Latvijas ziemas čempionātā mešanas disciplīnās
U-18, diska mešanā
Treneris: Pēteris Karlivāns
Dzīves moto: Iemācies kaut ko jaunu. Izmēģini kaut ko
neierastu. Pārliecini sevi, ka tavām iespējām nav robežu.
DĀVIS OLIŅŠ
Dzimšanas dati: 04.02.1997
Sporta veids: Vieglatlētika
Augstākie sasniegumi 2015. gadā:
• 2.vieta Baltijas valstu sacensībās mešanu disciplīnās
U-20, diska mešanā
• 1. vieta Latvijas čempionātā U-20, diska mešanā
Treneris: Harijs Oliņš
♦♦♦
“Burtnieku novada Sporta laureāts 2015” nominācijai
“GADA sportiste” tika izvirzīta 1 pretendente, kura arī
ieguva šo nomināciju – “GADA jauniete sportā” GUNITA
ŠĪRANTE.
GUNITA ŠĪRANTE (Iesaukas: Maziņā, Mazā, Guntiņa,
Gunitiņa)
Dzimšanas dati: 06.05.1980
Sporta veids: Vieglatlētika
Augstākie sasniegumi:
• 2. vieta Latvijas čempionātā veterāniem, 3000m
skrējienā (35+)
• 2. vieta LSVS Baltijas čempionātā, 1500m skriešanā
• 2. vieta LSVS Latvijas čempionātā, 3000m skrējienā
Treneris: Raitis Ravinskis
Dzīves moto: Ģimenes atbalsts, uzmundrinājums. Trenera
iedvesma uz labiem sasniegumiem un mana aizraušanās ar
sportu. Protams arī mans gribasspēks.
Citu raksturojums: Ir kā maza skudriņa. Piedalās pēc
iespējas visos sporta pasākumos un sacensībās. Neskumst
par sliktiem rezultātiem. Ja ir labs rezultāts, tad spriež, ka
var vēl labāk. Censties ir viņas moto! Mājā mums Gunita
ir kā aukle – māsām, brāļu bērniem, bērni viņu mīl. Gādīga
un mīļa! /Ģimene/
♦♦♦
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TOMS KARLIVĀNS (Iesauka: Rū)
Dzimšanas dati: 13.09.1991
Sporta veids: Airēšanas slaloms
Augstākie sasniegumi:
• 1.vieta Latvijas čempionātā airēšanas slalomā, K1v
laivu klasē
• 2. vieta Latvijas Kausa airēšanas slalomā kopvērtējumā
• 1. vieta Lietuvas čempionātā airēšanas slalomā, K1v
laivu klasē
• 1. vieta Igaunijas čempionātā airēšanas slalomā, K1v
laivu klasē
Treneris: Kaspars Pakers
Atmiņā paliekošākās sacensības: Latvijas čempionāts
2015.gadā, augstākais sasniegums un pirmais Latvijas
čempiona tituls.
Kas iedvesmo un motivē: Airētprieks un izvirzītie mērķi.
Ūdens ir svarīgākais dzīves elements, jo bez tā nevar ne
dzīvot, ne airēt!
EDŽUS TREIMANIS
Dzimšanas dati: 21.04.1988
Sporta veids: BMX
Augstākie sasniegumi:
• 3.vieta Eiropas BMX Kausa kopvērtējumā Elites grupā
Treneris: Ivo Lakučs
SANDIS SABĀJEVS
Dzimšanas dati: 29.04.1985
Sporta veids: Vieglatlētika
Augstākie sasniegumi:
• 1.vieta Latvijas čempionātā telpās, 60m skrējienā
• 10. vieta Eiropas komandu čempionātā 1. līga, 4x100
stafešu skrējienā
Treneris: Edgars Voitkevičs
Atmiņā paliekošākās sacensības: Visas, kurās sasniegti
augsti rezultāti.
Kas iedvesmo un motivē: Daru to, kas labi padodas.
KASPARS PAKERS (Iesauka: Sportā – Kašpis, ārpus
sporta – Sarkanais)
Dzimšanas dati: 28.09.1979
Sporta veids: Airēšanas slaloms
Augstākie sasniegumi 2015. gadā:
• 1.vieta Latvijas čempionātā airēšanas slalomā, 3Xk1v
laivu klasē
• 1.vieta Baltijas Kausā airēšanas slalomā, 1v laivu klasē
• 1.vieta Latvijas Kausa airēšanas slalomā, 1v laivu klasē
Treneris: Elmārs Pitura
Dzīves moto: Vējā augušam kokam stipras saknes!
Veiksmes rituāls: Veiksmes pamatā ir padarītais darbs!
Vērtīgs veikums – panākumi, paviršība – zaudējums.
Atmiņā paliekošākās sacensības: Gandarījums ir par tām
sacensībām, kurās audzēkņi un pats ar tehniku un taktiku
ir pārspējuši spēcīgākus konkurentus.
Kas iedvesmo un motivē: Atbildīga cīņa un tās rezultāts
(veselība, panākumi, komanda, atzinība ...) – tas iedvesmo
un motivē it visā.
MĀRIS JERUČENOKS (Iesauka: Mazais)
Dzimšanas dati: 28.08.1989
Sporta veids: Spēka trīscīņa
Augstākie sasniegumi 2015. gadā:
• 2. vieta Latvijas čempionātā spiešanā guļus ar ekipējumu,
svara kategorijā 105 kg
Treneris: Andrejs Rožlapa
Dzīves moto: Lai ko arī tu darītu – neapstājies pie sasniegtā,
reiz tu sapratīsi, ka tas bija tavā labā.

“Burtnieku novada Sporta laureāts 2015” nominācijai
“GADA sportists” tika izvirzīti 7 pretendenti. Nomināciju
“GADA SPORTISTS” ieguva OSKARS ĶIBERMANIS.

DIDZIS LIEPIŅŠ
Dzimšanas dati: 24.08.1990
Sporta veids: Šaušanas sports
Augstākie sasniegumi:
• 2. vieta Latvijas čempionātā šaušanā, SK-35
Treneris: Jānis Ķibermanis
Kas iedvesmo un motivē: Labi rezultāti sacensībās ir kā
motivācija, lai turpinātu nodarboties ar šaušanas sportu.
Veiksmes talismans sacensībās: Sacensībās Mārkulīčos
nopirku cepuri ar nagu, un no tā laika gandrīz visās
sacensībās bija diezgan labi rezultāti.

OSKARS ĶIBERMANIS (Iesauka: Osis)
Dzimšanas dati: 04.04.1993
Sporta veids: Bobslejs
Augstākie sasniegumi:
• 3.vieta Bobslejā divniekos
• 2.vieta četriniekos Pasaules čempionātā bobslejā
Treneris: Sandis Prūsis
Dzīves moto: Nav grūtību ko nevar pārvarēt!
Atmiņā paliekošākās sacensības: Pasaules čempionāts
junioriem.
Kas iedvesmo un motivē: Tiekšanās pēc nemitīgas attīstības.

2015. gads Burtnieku novadā bijis ļoti aktīvs un
sportisks. Organizēti daudz un dažādi pasākumi visos pagastos. Pasākumi bijuši dažāda mēroga: pagasta, novada,
Latvijas, arī Starptautiskie, pulcējot daudz sportistus un
līdzjutējus.
“Burtnieku novada sporta laureātam 2015” tika izvirzīti
lielākie no tiem. Taču tie, kuri nav redzami starp pretendentiem, nenozīmē, ka ir mazsvarīgāki. Burtnieku novadā
visi notiekošie pasākumi ir nozīmīgi un svarīgi gan pašam
novadam, gan iedzīvotājiem, gan organizatoriem.

“GADA PASĀKUMS”

Pretendenti nominācijai “Gada pasākums”:
• BURTNIEKU NOVADA II ZIEMAS SPORTA SPĒLES,
15.03.2015 (RENCĒNI)
• L.A.M.A. MOTOKROSA TURNĪRA 2. POSMS UN
BURTNIEKU NOVADA KAUSA IZCĪŅA, 18.04.2015
(BURTNIEKI)
• MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS “BURTNIEKU
LĪDAKA”, 09.05.2015 (BURTNIEKA EZERS)
• MTB APKĀRT BURTNIEKU EZERAM, 30.05.2015
(VECATE)
• “VALDEKO VASARA” ATKLĀŠANAS PASĀKUMS,
06.06.2015 (“VALDEKO” UN ATPŪTAS KOMPLEKSS
“AVOTI”)
• LATVIJAS JAUNATNES OLIMPIĀDE (BMX, GOLFS,
BURĀŠANA), 03.07.2015 (BMX TRASE, SPORTA
KOMPLEKSS “AVOTI”, BURTNIEKA EZERS)
• LATVIJAS NACIONĀLAIS BMX ČEMPIONĀTS
JUNIORU UN ELITES GRUPĀM, 04.07.2015 (BMX
TRASE, SPORTA KOMPLEKSS “AVOTI”)
• BMX KAUSA IZCĪŅA, 05.07.2015 (BMX TRASE,
SPORTA KOMPLEKSS “AVOTI”)
• LATVIJAS MINIGOLFA ČEMPIONĀTS, 11.07.2015
(SPORTA KOMPLEKSS “AVOTI”)
• SENIORU SPORTA SPĒLES, 20.07.2015 (ĒVELE)
• BURTNIEKU NOVADA KAUSS FUTBOLĀ, 15.08.2015
(RENCĒNI)
• BURTNIEKU NOVADA KAUSS VOLEJBOLĀ,
15.08.2015 (RENCĒNI)
• LATVIJAS ČEMPIONĀTS SK-35 ŠAUŠANĀ,
22.08.2015 (RENCĒNI)
• IZTURĪBAS SKRĒJIENS, 05.09.2015 (RENCĒNI)
• “SCO CENTRS” JAUNO TENISA KORTU ATKLĀŠANA, 05.09.2015 (GOLFA KLUBS “AVOTI”)
• BURTNIEKU NOVADA SVĒTKU TURNĪRS VOLEJBOLĀ, 03.12.2015 (RENCĒNI)
• BURTNIEKU NOVADA KAUSS FLORBOLĀ,
12.12.2015 (MATĪŠU PAMATSKOLA)
• LATVIJAS KAUSA POSMI AIRĒŠANAS SLALOMĀ
(VALMIERA)
Nomināciju “GADA PASĀKUMS” ieguva “LATVIJAS JAUNATNES OLIMPIĀDE”, kas no 2015. gada
3. līdz 5. jūlijam norisinājās Valmierā un citās Vidzemes
pilsētās, atsevišķos sporta veidos arī Burtnieku novadā –
burāšanā, golfā un BMX riteņbraukšanā.

“GADA KLUBS VAI GADA BIEDRĪBA”
Burtnieku novadā ir reģistrētas vairāk kā 18 biedrības,
kas organizē pasākumus dažādos sporta veidos un kas
saskaņā ar sporta koncepciju saņēma Burtnieku novada pašvaldības līdzfinansējumu 2015. gadā. “Burtnieku novada
sporta laureātam 2015” tika izvirzītas 14 biedrības.
Valmieras pagastā:
• BMX sporta klubs “TĀLAVA”
• Golfa un Tenisa klubs “AVOTI”
• Sporta klubs “MPS”
• “Burtnieks sportam un kultūrai”
• “Vidzemes sporta asociācija”
Matīšu pagastā:
• Sporta klubs “MATĪŠI”
Rencēnu pagastā:
• “Rencēnu autoklubs”
• Šaušanas klubs “Rencēni”
• “Sporta klubs Rencēni”
Burtnieku pagastā:
• “Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola”
• Sporta klubs “Burtnieku Rotors”
Vecates pagastā:
• “Pēdu nav”
Ēveles pagastā:
• Mednieku klubs “Dukāns”
un Biedrība “L.A.M.A.”, kura organizē pasākumus
Burtnieku novadā.
Nominācija “GADA klubs” vai “GADA biedrība”
ieguva biedrība “BURTNIEKS SPORTAM UN KULTŪRAI” un balvu saņēma tās valdes priekšsēdētājs
Kārlis Greiškalns.
Biedrība “BURTNIEKS SPORTAM UN KULTŪRAI”
tika reģistrēta 2014. gada, 20. janvārī, kuras mērķis ir
sniegt atbalstu individuāliem novada sporta un kultūras aktīvistiem. Biedrības dibinātāji ir pārstāvji no visiem sešiem
Burtnieku novada pagastiem, kā viens no dibinātājiem piedalās arī Burtnieku novada pašvaldība.
Elīna Krūkle,
Burtnieku novada sporta organizatore
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Sveicam marta jubilārus!
Labam cilvēkam ir saule plaukstā,
ar viņu nesalst arī ziemā aukstā,
visapkārt darbi paveicas un zied,
kad cilvēks labs caur dzīvi iet.
Maiga Zēmele Burtnieku pagasts
Klāra Cirša Valmieras pagasts
Anna Maslova Matīšu pagasts
Leonora Ārmane Burtnieku pagasts
Jeļizaveta Klētniece Valmieras pagasts
Vilnis Makevics Rencēnu pagasts
Monika Monska Matīšu pagasts
Vija Čorta Matīšu pagasts
Grieta Gertnere Matīšu pagasts

94 gadi
85 gadi
85 gadi
80 gadi
80 gadi
80 gadi
80 gadi
80 gadi
80 gadi

Apskatāma darbu izstāde

No 29. februāra līdz 18.martam Valmieras pagasta
bibliotēkā būs apskatāma Valmieras Valsts ģimnāzijas
TLM studijas “Riekums” gadskārtējā mazo darbu izstāde.
Irēna Jekševica,
Valmieras pagasta bibliotēkas vadītāja

Aicinājums
pievienoties biedrībai

Sociālais dienests no 2015. gada jūlija, katru mēnesi
organizē radošās nodarbības Valmieras pagasta iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām. Notikušas dažādas radošās
aktivitātes un kopā būšana. Nodarbību dalībnieki izteikuši
vēlēšanos turpināt tikties vienu reizi mēnesī.
Ir ierosinājums veidot Valmieras pagastā biedrību,
kurā pulcētos personas ar īpašām vajadzībām. Cienījamie
Valmieras pagasta iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām,
kuri vēlētos pievienoties mums un piedalīties topošajās
aktivitātēs, lūdzam pieteikties līdz 2016.gada 16. martam.
Sociālais dienests, Ingas tālr.: 28274393
Sociālā darbinieka tālr.: 26442991

Pievienojies Matīšu KN
pašdarbnieku saimei

Matīšu kultūras nams ir izvirzījis mērķi iesaistīt
pašdarbības kolektīvos 100 dalībniekus. Dažus gadus
atpakaļ šis skaitlis jau bija sasniegt, kas nozīmē, ka tas
ir iespējams, tāpēc aicinām pievienoties Matīšu kultūras
nama pašdarbnieku saimei!
Ligita Jenča, Matīšu kultūras nama vadītāja

Airētāji godalgoti
startējuši Baseina slalomā

2016.gada 14.februārī Kadrinas Sporta centrā (Igaunija) norisinājās par tradīciju kļuvušās Baltijā vienīgās
sacensības airēšanas slalomā baseinā.
Vidzemes sporta asociācijas airēšanas slalomisti,
debitējot šāda veida cīņā, mājās pārveda vienu pirmās
vietas (Kaspars Pakers, K1 laivu klase vīriešiem) un trīs
otrās vietas (Toms Karlivāns, K1 laivu klase vīriešiem,
Emīls Putniņš, C1 laivu klase vīriešiem, un Evita
Savickaite, K1 laivu klase sievietēm) godalgas.
Airēšanas slaloma apvienības Preses dienests

Dievkalpojumi Sv. Mateja
Matīšu draudzē

• 12. un 26. martā plkst. 9:00 Svētdienas
skolas nodarbības.
• 13. martā plkst. 10:00 Dievkalpojums.
• 27. martā plkst. 10:00 Kristus Augšāmcelšanās
svētku – Lieldienu – Dievkalpojums.
• 13. martā plkst. 9:00 Draudzes pilnsapulce.
Aicināti visi draudzes locekļi!

Kontaktinformācija (pagasts, vadītājs, tālr., mob. tālr.)
Burtnieku pagasts Lita Ozerinska - 64226332, 22017227
Ēveles pagasts Sarmīte Rodziņa - 29353774
Matīšu pagasts Skaidrīte Klāsone - 29457698
Rencēnu pagasts Inese Sippo - 22016115
Valmieras pagasts Māra Vītola - 64238257, 26313154
Vecates pagasts Maija Kozlovska - 29456970

Pasākumu kalendārs MARTAM
Laiks

Pasākums un norises vieta

Kultūra
4.marts
plkst. 20:00

Valmieras pag. KN notiks 15. Vislatvijas pasākumu vadītāju festivāls. Iepriekš pieteikšanās līdz
1.martam, zvanot pa tālr.: 29489543 (Līga). Ieeja 15,00 eiro.

5.marts
plkst. 22:00

Burtnieku pag. KC notiks balle par godu Starptautiskajai sieviešu dienai. Spēlēs grupa “Vēja
muzikanti”. Ieejas maksa 2,50 eiro. Jaunkundzēm un kundzēm – ieeja bez maksas.

5.marts
plkst. 12:00

Sadarbojoties ar Saldus JIC “Šķūnis” jauniešiem, Burtnieku novada MJIC tiks veidoti plakāti ar
vienkārši smieklīgiem un motivējošiem domu graudiem.

9.marts
plkst. 15:00

PII “Namiņš” notiks mazo vokālistu konkurss “Mincis 2016” atlases koncerts “Dziesmu kamolītis”.

12.marts
plkst. 13:00

Rencēnu pagasta kultūras namā norisināsies Burtnieku novada bērnu dziedāšanas konkursa
“Mincis 2016” fināls. Ieeja bez maksas.

19.marts

Vecates pag. KC notiks sadraudzības pēcpusdiena kopā ar deju kolektīvu “Salacietes”.

19.marts

Pavasara saulgriežu svinības pie “Valmiermuižas alus” darītavas un tirdziņš “Ar Gardu Muti
Valmiermuižā”.

20.marts
plkst. 12:00

Valmieras pagasta kultūras namā notiks Burtnieku novada politiskajās represijās cietušo
pasākums. Atmiņu pēcpusdienā būs skatāma Smiltenes novada gada izrāde “Austras grāmata”.

25.marts
plkst. 11:00

Matīšu pagastā notiks Komunistiskā terora upuru piemiņas pasākums.

27.marts
plkst. 12:00

Vecates pag. KC notiks Lieldienu pasākums. Pasākumu vadīs “Ballēties prieks” no Rīgas.

27.marts
plkst. 15:00

Valmieras pagasta Valmiermuižas parkā notiks Otro Lieldienu pasākums. Uz dažādām lustēm
aicina Lieldienu Zaķis un Zaļā Varde. Ieeja ar krāsotu olu.

27.marts
plkst. 12:00

Matīšu pagasta centra laukumā pie baznīcas (sliktu laika apstākļu gadījumā Matīšu pamatskolas
zālē) tiks atzīmētas Lieldienas pasākumā “Lieldienu karuselis”.

27.marts

Burtnieku pagasta kultūras centrā notiks pašdarbnieku koncerts Lieldienās.

27.marts
plkst. 14:00

Ēvelē notiks Lieldienu pasākums.

28.marts
plkst. 13:00

Rencēnu pagasta kultūras namā notiks bērnu koncerts. Pasākuma ietvaros būs skatāmas 6
animācijas filmiņas “Mūltenītes Pavasarī”. Biļešu cena uz animācijas filmiņām – 0,20 eiro.

Sports
5.marts
plkst. 10:00

Matīšu pamatskolā un tās teritorijā norisināsies ikgadējās “Burtnieku novada Ziemas sporta
spēles 2016”. Papildu informācija meklējama pašvaldības mājas lapā: www.burtniekunovads.lv

6.marts
plkst. 18:00

Rencēnu pamatskolas sporta zālē notiks LČ 2. līgas spēle florbolā “Pēdu nav” – “Koknese”.

11.marts
plkst.18:00

Rencēnos notiks nakts trase jauniešiem. Dalības maksa: 1,00 eiro no personas. Nolikums un
pieteikuma anketa pieejama biedrības mājas lapā www.virziensa.mozello.lv

13.marts
plkst. 10:00

Vecates pagasta kultūras centrā notiks 5. kārta zolītes turnīrā.

19. un 26.marts

Matīšu pamatskolas sporta zālē norisināsies Burtnieku novada telpu futbola turnīrs.

19.marts
plkst. 12:00

Burtnieku novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā notiks galda hokeja sacensības.

Izstādes
1.marts – 1.maijs

Matīšu pagasta semināru zālē apskatāma fotoizstāde “Sporta vēsture fotogrāfijās”.

Līdz 18. martam

Valmieras pagasta bibliotēkā apskatāma Valmieras Valsts ģimnāzijas TLM studijas “Riekums”
gadskārtējā mazo darbu izstāde.

18.marts –
11.aprīlis

Rencēnu pagasta kultūras namā apskatāma rokdarbnieku un amatnieku darbu izstāde.

25.marts –
10.aprīlis

Burtnieku pagasta kultūras centrā apskatāma rokdarbu un amatniecības darbu izstāde.

Dievkalpojumi Burtnieku un Ēveles ev. lut. draudzēs

Dievs Kristū pasauli samierina ar sevi un nepieskaita cilvēkiem viņu pārkāpumus, mūsos Viņš ir ielicis izlīguma vēsti. /2.Kor.5:19/

6.martā plkst. 11:00 Dievkalpojums Burtnieku Mācītājmuižā, Bībeles stunda.
13.martā plkst. 11:00 Dievkalpojums Burtnieku Mācītājmuižā, Bībeles stunda.
plkst. 14:00 Dievkalpojums Ēveles draudzes mājā.
20.martā plkst. 11:00 Pūpolsvētdienas Dievkalpojums Burtnieku Mācītājmuižā, Bībeles stunda.
plkst. 16:00 Dievkalpojums Bērzaines saiešanas namā.
24.martā plkst. 18:00 Zaļās Ceturtdienas Dievkalpojums Burtnieku Mācītājmuižā.
25.martā plkst. 16:00 Lielās Piektdienas Dievkalpojums Burtnieku Mācītājmuižā.
plkst. 18:00 Lielās Piektdienas Dievkalpojums Ēveles baznīcā.
26.martā plkst. 23:00 Lieldienu Nakts Viģīlijas Dievkalpojums Burtnieku Mācītājmuižā.
27.martā plkst. 11:00 Lieldienu Dievkalpojums Burtnieku Mācītājmuižā.
plkst. 14:00 Lieldienu Dievkalpojums Ēveles baznīcā.
28.martā plkst. 11:00 Lieldienu Dievkalpojums Bērzaines saiešanas namā.
Mācītājs Aldis Kalcenavs pieņem apmeklētājus Ēveles draudzes mājā 10.un 24.martā no pkstl.14:00, pēc tam Bībeles
stunda. Burtnieku Mācītājmuižā katru piektdienu no plkst. 10:00 līdz plkst. 17:00.
Burtnieku novada pašvaldības informatīvais izdevums
“Burtnieku novada vēstis”, bezmaksas izdevums. Tiek izdots divas reizes mēnesī, tirāža – 3300 eksemplāru.
Izdevējs: Burtnieku novada pašvaldība, J. Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206.
Tālrunis 64226643, fakss 64238257. Reģ. Nr. 90009114148; e-pasts: info@burtniekunovads.lv
Kontaktinformācija: Burtnieku novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Reihmane,
tālr. 20219631; e-pasts: prese@burtniekunovads.lv
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori. Burtnieku novada pašvaldības viedoklis ne vienmēr sakrīt ar
rakstu autoru viedokli.

