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“Valmiermuižas alus” šogad investēs
1,1 miljonu eiro
2014. gadu “Valmiermuižas alus” noslēdzis ar apgrozījumu 3,39 miljoni eiro, un tas ir par 36% vairāk, nekā
gadu iepriekš. Šogad “Valmiermuižas alus” ar “Lauku
atbalsta dienesta” atbalstu investēs 1,1 miljonu eiro.
Puse no investīcijām tiks ieguldīta portera alus darīšanā
eksporta tirgum, otra puse – bezalkoholisko Latvijas
augļu-ogu zelteru un kvasa darīšanā no Latvijas iesala
graudiem.

Spēlmaņu bezmaksas atbalsta grupa

Laureāti no BMX kluba “Tālava”

Deputāts Kārlis Greiškalns apbalvo komandu “Pēdu nav”

Piektdien, 30. janvārī, Valmieras pagasta kultūras
namā notika pasākums “Burtnieku novada sporta laureāts
2014”, lai izteiktu pateicību sportistiem par viņu ieguldīto
darbu un aizvadītajā gadā gūtajiem panākumiem, kas
izskanējuši Latvijas, Eiropas un pat pasaules līmenī. Šogad
apbalvojumam “Burtnieku novada sporta laureāts 2014”
pretendēja 15 sportisti, 8 sportistes, 9 sporta pasākumi, 3
biedrības un 5 komandas.
Sporta laureāta balvas tika pasniegtas astoņās nominācijās. Par Burtnieku novada “Gada sportistu 2014”
atzīts Mikus Strazdiņš, kurš BMX riteņbraukšanas B-15
grupā ir Latvijas un Eiropas čempions un ieguvis 4. vietu
Pasaules čempionātā. “Gada sportiste 2014” Līva Lizete
Glāzere arī nodarbojas ar BMX riteņbraukšanu – viņa
savā vecuma grupā (G-10) ir Latvijas čempione. Savukārt
“Gada trenera 2014” balvu saņēma treneri Olafs Lakučs
un Sandra Aleksejeva par BMX kluba “Tālava” jauniešu
izaugsmi.

Titulu “Gada sporta komanda 2014” ieguva florbola
komanda “Pēdu nav”, par “Gada biedrību 2014” atzīta
Vidzemes sporta asociācija, bet “Gada pasākums 2014” ir
Latvijas BMX čempionāta 5. posms. Balvu par ieguldījumu
sporta attīstībā saņēma Agnis Strazdiņš. Savukārt veicināšanas balva tika pasniegta jaunajai Elizabetei Kristai
Jurašai, kura aktīvi un ar labiem rezultātiem piedalās gan
peldēšanas, gan jāšanas sporta sacensībās.
Godināšanas pasākumā atzinību sportistiem izteica
un veiksmīgus nākamos startus vēlēja Burtnieku novada
pašvaldības domes deputāti. Vakaru ar krāšņiem priekšnesumiem papildināja kamerkoris “Kaķi”, deju studijas
“Dīva” audzēkņi, deju grupa “Justify”, Vidzemes Olimpiskā
centra un BK “Valmiera” karsējmeitenes, kā arī Valmieras
Mūzikas skolas audzēkņi.
Edīte Stērste,
Burtnieku novada pašvaldība

Ciemos saimniecībā “Adzelvieši”

Jauno lauksaimnieku konkursa “Senču aicinājums”
2014. gada uzvarētājs Matīss Grīnbergs no zemnieku
saimniecības “Adzelvieši” intervijā “Burtnieku novada
vēstīm” atzīst, ka nekas nav labāks par saimniekošanu savā
vectēva un tēva iekoptajā saimniecībā.
Kas Tevi mudināja turpināt vecāku iesākto darbu?
Viss aizsākās ap 90. gadiem, kad vecāki varēja atgūt
senču zemi un veidot zemnieku saimniecību. Mani tas
ļoti aizrāva, ar kādu enerģiju tēvs runāja par savas saimniecības izveidošanu. Otrs, skolas gados bija spēcīga
mazpulku organizācija, ko vadīja Edīte Cara. Mazpulku
idejas pamatā ir saimniekošana laukos. Pašam bija
savs izmēģinājuma lauciņš, kurā audzēju kartupeļus un
burkānus. Pats arī tos realizēju un bija sava kabatas nauda,
vārdu sakot, jau skolas gados, darbošanās mazpulkos, mani
pamudināja kļūt par zemnieku.
Kā Burtnieku novadā ir ar jauniešiem – lauksaimniekiem?
Rencēnu pagastā ir daudz jauniešu, kuri turpina
saimniekot laukos. Neviens no viņiem nedomā braukt uz
ārzemēm. Personīgi zinu piecus. Man ir liels prieks par
viņiem un vēlu viņiem visu to labāko.
Kā vērtē aizvadīto gadu savā saimniecībā?
Uz aizvadīto gadu atskatos ar dalītām jūtām. Priecē
tas, ka lēnām aug graudaugu ražas, protams, līdz kaimiņu
ražām ir vēl, kur augt. Savukārt apbēdina tas, ka Lauku
atbalsta dienests pēc gada interpretē MK noteikumus un
uzliek nepamatotu sodu saistībā ar tīrsējā iesētiem zālāju
sēklu laukiem. Bet no otras puses, tā ir kā laba dzīves
skola, jo sāku saprast, kādi ir “īstie” uzņēmējdarbības
dzīves likumi. Jāsaprot, ka vismazāk vajag cerēt uz valsts
palīdzību un paļauties tikai uz sevi. Spilgts piemērs tam
ir valsts attieksme pret grants ceļu uzturēšanu Burtnieku
un Rencēnu pagastos.

Trešdien, 28. janvārī, Valmierā notika pirmā Latvijas
Anonīmo Spēlmaņu kustības atklātā sapulce, uz kuru bija
aicināts ikviens, kurš cieš no azartspēļu atkarības, atkarīgo
tuvinieki, speciālisti, kuri sniedz atbalstu cilvēkiem ar
atkarībām, un žurnālisti, kuriem ir vēlme palīdzēt atkarību
mocītiem cilvēkiem.
Anonīmie spēlmaņi ir vīriešu un sieviešu sadraudzība,
kā ietvaros cilvēki dalās savā pieredzē, spēkā un cerībās,
lai atrisinātu viņiem kopīgo problēmu un palīdzētu citiem
atveseļoties no azartspēļu atkarības. Kustības pamats ir
pašu spēlmaņu pašpalīdzības grupas, kuru sapulces notiek
reizi nedēļā. Valmierā tikšanās notiek Sv. Meinarda Romas
katoļu baznīcas telpās, Veides ielā 2, katru trešdienu no
plkst. 19:00 līdz 21:00.

VID atgādina
Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī individuālo
uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību
īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa
maksātāji, gada ienākumu deklarācija par 2014. gadu
obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID EDS no
1. marta līdz 1. jūnijam.
VID aicina arī tās fiziskās personas, kuras neveic saimniecisko darbību, iesniegt deklarāciju ērtāk un ātrāk,
izmantojot VID EDS, jo ikviens var kļūt par EDS lietotāju, izmantojot savas internetbankas lietotājvārdu un
paroli, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegto
eID viedkarti vai VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” izsniegto elektronisko paraksta viedkarti
(e-parakstu).
Savukārt viedtālruņu un planšetdatoru lietotājus VID
aicina izmantot EDS mobilo versiju (eds.vid.gov.lv), jo
arī tajā iespējams iesniegt gada ienākumu deklarāciju, bet
attaisnojuma dokumentus (čekus un kvītis) pievienot no
attiecīgās ierīces galerijām.

Aicina pieteikt pretendentus apbalvojumiem
kultūrizglītības nozarē

Matīss Grīnbergs, saņemot konkursa “Senču aicinājums
2014” balvu. Foto: M. Barons
Mazliet pastāsti, kā saimniecības darbus apvieno
ar tūrismu?
Ja runā par tūrismu, tad man ir jāpateicas savai ģimenei.
Tā ļoti daudz palīdz ar saimniecības darbiem. Bez viņu
palīdzības, nudien, nevarētu apvienot darbus saimniecībā
ar tūristu uzņemšanu.
Ar kādām domām raugies nākotnē?
Uz nākamajiem gadiem skatos ar lielu piesardzību, jo
darboties lauksaimniecībā kļūst arvien sarežģītāk. Pieaug
vides prasības – nesaprotamas “zaļināšanas” prasības,
“AAL” miglotāju skates, daudz vairāk birokrātijas u.c. Arī
ražošanas izmaksas tikai palielinās, un Eiropas Savienības
subsīdijas tuvākā laikā vēl tiks apliktas ar nodokli. Kā
saka, ar vienu roku dod, ar otru ņem atpakaļ.
Kā Tu atpūties no darba brīvajā laikā?
Brīvo laiku pavadu aktīvi. Dejoju vidējās paaudzes
deju kolektīvā “Rencēni”. 10 gadus dejojot, esmu iepazinis
daudzus foršus cilvēkus. Aicinu pievienoties kolektīvam
– ir brīvas vietas! Vēl patīk fotografēt un vasarā burāt ar
vējdēli.

Kultūras ministrija (KM) un Latvijas Nacionālais kultūras
centrs (LNKC) aicina pieteikt pretendentus KM balvai
bērniem un jauniešiem par sasniegumiem starptautiskos
konkursos, izstādēs un skatēs mākslu nozarēs, kā arī
LNKC iedibinātajai Cimzes balvai izcilākajiem kultūrizglītības skolotājiem.
KM balva ir augstākais apbalvojums kultūrizglītības nozarē. Tās mērķis ir novērtēt Latvijas bērnu un jauniešu
vecumā no 10 līdz 25 gadiem sasniegumus starptautiskajos konkursos, izstādēs un skatēs iepriekšējā kalendārajā
gadā. To piešķir par individuāliem vai autoru grupas
sasniegumiem vizuālās mākslas un dizaina, mūzikas un
dejas nozarēs. KM balvas pretendenti ir arī pedagogi
un koncertmeistari, kuri gatavojuši bērnus un jauniešus
starptautiskajiem konkursiem, izstādēm un skatēm, ja šie
konkursu dalībnieki ieguvuši godalgotu vietu.
Informācija par pieteikumu iesniegšanu pieejama KM
mājas lapā www.km.gov.lv kā arī LNKC mājas lapā
www.lnkc.gov.lv. Pieteikumu pieņemšana līdz 2015. gada
5.martam.

Darbs Burtniekos!
Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestāde “Sienāzītis” aicina darbā skolotāju – logopēdu
uz nenoteiktu laiku, nepilnu slodzi. Zvanīt pa tālr.
26337517.
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Melu sindroms ar
alkatības pazīmēm
(Atbilde uz rakstu “Kā gribam – tā darām”)
Godājamie Valmieras pagasta pensionāri un atbalstošā
Valmieras pagasta pensionāru interešu grupa, pēc šī
raksta var secināt, cik gan zelta vērts ir bijis V.P. Mežābeles
valdē valdīšanas laiks, kad vēl pēc gada jaunievēlētā
valde nevar normāli strādāt, jo “interešu” grupas biedri
nepārtraukti izplata apmelojumus, raksta nepamatotas
sūdzības. Jā, laikam labāk neko nedarīt un pagasta piešķirtos līdzekļus atskaitīt atpakaļ. Kāda gan vara ir naudai
vai amatam, seciniet paši!
“Interešu” grupas aktīvistes 2014. gadā nav apmeklējušas nevienu pasākumu, bet zina teikt, ka V.P. Mežābele
nekas nenotiek.
Nevienam nav liegts nākt ar saviem priekšlikumiem
un ierosinājumiem. Neapvainojiet tos, kas strādā un
cenšas padarīt V.P. Mežābeles darbu interesantāku un
daudzpusīgāku.
Iznāk tā, ja A. Virsei un “interešu” grupai kas nepatīk,
tad vajag likvidēt, noņemt naudu. Ja pieņemti viņām
nepatīkami lēmumi, pateikt, ka tādi jautājumi nav skatīti.
Pēc biedrībā esošās dokumentācijas uz 22.01.2014
skaitījās 75 biedri (nevis 72). No tiem 2 bija miruši, 17
nebija maksājuši biedru naudu vairāk kā divus gadus
un 2 biedri bija uzrakstījuši lūgumu par atskaitīšanu
no biedrības. Tātad – faktiskais biedru skaits uz 22.01.
2014 un 04.03.2014 bija vienāds – 54 biedri, kurš tika
norādīts, reģistrējot statūtus Uzņēmumu Reģistrā.
Par atslēgu nomaiņu. Pēc kopsapulces 04.03.2014.
izrādījās, ka seifam ir viena atslēga, kas ir maz ticams.
Pārejās atslēgas netika nodotas. Kāpēc? Domājiet paši!
Daļa dokumentu jau laicīgi tika izņemti, tai skaitā
arī statūti. Jaunā valde sāka no nulles. Par mapēm un
dokumentiem tika sastādīts akts, kuru parakstīja A. Virse
kā revidente
Visas vēstules un pieprasījumi, kurus iesniedz
“interešu” grupa ir kopēti (nevis oriģināli) bez datumiem,
ar aizdomīgiem parakstiem, kuri nav līdzīgi V.P. Mežābele
esošos dokumentos.
Ir teiciens: ”Cita acī skabargu redz, savā baļķi neredz”.
Cienīsim viens otru un ļausim pašreizējai valdei strādāt!
Gaidīsim jaunus biedrus un ierosinājumus. Tiksimies otrdien, 10.martā, plkst. 12:00 V.P. Mežābele
kopsapulcē!
V.P. Mežābele valdes vārdā Līvija Ivanova
Informatīvais izdevums “Burtnieku novada vēstis”
atsauc numurā 2(72) publicēto citātu: “Ausmai rakstīja
draudu vēstules”.

Tirdziņu dienās
organizēs vienvirziena
kustību!
Burtnieku
novada pašvaldība 28. februāra
domes sēdē atbalstīja biedrības
“Valmiermuižas
kultūras biedrība” ierosinājumu
tirdziņa
“Ar
gardu
muti
Valmiermuižā”
norises dienās organizēt vienvirziena kustību Ozolu ielā,
Valmiermuižā, posmā no Alejas ielas līdz Vidzemes
ielai.
2015. gadā tirdziņi “Ar gardu muti Valmiermuižā”
notiks: 21. martā, 9. maijā, 20. jūnijā, 15. augustā, 19.
septembrī, 7. novembrī, 19. decembrī.
Lai uzlabotu satiksmes plūsmu Ozolu ielā, Burtnieku
novada pašvaldības dome atļāva uz Ozolu ielas, labajā
pusē, virzoties uz Vidzemes ielu, aiz krustojuma ar
Alejas ielu un aiz krustojuma ar Dzirnavu ielu, uzstādīt
pastāvīgai darbībai arī ceļa zīmes Nr. 326 “Stāvēt
aizliegts”.
Edīte Stērste,
Burtnieku novada pašvaldība

Burtnieku novada pašvaldības
domes sēdē

Trešdien, 28. janvārī, plkst. 10:00, Valmieras pagasta
pārvaldē uz kārtējo domes sēdi sanāca Burtnieku novada
domes pašvaldības deputāti. Sēdē attaisnojošu iemeslu dēļ
nepiedalījās Edvīns Straume. Sēdē tika izskatīti 13 darba
kārtības jautājumi. Nozīmīgākie domes sēdē pieņemtie
lēmumi:
• Sadalīt valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm 2015. gada janvārim – augustam;
• Sadalīt pašvaldības finansējumu novada izglītības
iestādēm 2015. gada janvārim – augustam;
• Apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju tautas mākslas
kolektīvu vadītāju atlīdzībai 2015. gada janvārim –
decembrim 3230,00 eiro apmērā, kuri 2014. gadā vismaz
reizi piedalījās Dziesmu un Deju svētku starplaika
pasākumos G1 grupā;
• Apstiprināt Burtnieku novada pašvaldības Simbolikas
komisiju šādā sastāvā: Izglītības, kultūras un sporta
komitejas vadītājs, sabiedrisko attiecību speciālists,
Attīstības nodaļas vadītājs;
• Atsaukties Vidzemes plānošanas reģiona aicinājumam
un līdzfinansēt maršruta “Via Hanseatica” uzturēšanu
un attīstību, piešķirot līdzfinansējumu 1000,00 eiro
apmērā;

• Biedrība “Pāvulēni” vēlas ar
Vides aizsardzības fonda atbalstu rīkot Burtnieku novada
pamatskolas skolēniem nometni no 14. līdz 18. jūlijam,
ar mērķi veicināt skolēnos
interesi par vides jautājumiem,
piedāvājot praktiski pētnieciskās un teorētiskās nodarbības
reālajā dzīvē dažādās vides izglītības jomās. Projekta
apstiprināšanas gadījumā dome lēma piešķirt biedrībai
līdzfinansējumu 1000,00 eiro apmērā vides izglītības
nometnes “Es un mans Draugs” organizēšanai.
Kārtējā domes sēde notiks 2015. gada 18. februārī plkst.
10:00 Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā. Pastāvīgo komiteju sēdes notiks 2015. gada 11.
februārī. Ar domes sēdes protokolu var iepazīties Burtnieku
novada pašvaldības mājas lapā www.burtniekunovads.lv.
Edīte Stērste,
Burtnieku novada pašvaldība

LAD aicina
iesniegt lauku bloku precizējumus
No pirmdienas, 2. februāra, Lauku atbalsta dienests
(LAD) LAD lauku bloku kartē ir publicējis ainavu
elementus (koku, krūmu grupas un dīķus). Lauksaimnieki
tiek aicināti pārskatīt šos LAD iezīmētos elementus un
iesniegt precizējumus, ja tādi ir nepieciešami. Ir iespējams
pievienot arī jaunus ainavu elementus. Lai precizētu
vai iezīmētu jaunus ainavu elementus, ir jāiesniedz bloku
precizēšanas pieteikums LAD E-Pieteikšanās sistēmā
(EPS). Gala termiņš bloku precizēšanas pieteikumu
iesniegšanai ir 2015.gada ir 1.aprīlis.
LAD vērš lauksaimnieku uzmanību uz to, ka tikai ar
ainavu elementiem ir grūti izpildīt prasību par ENP izveidošanu un/vai uzturēšanu, tāpēc katram lauksaimniekam ir jāizvērtē tas, kas vēl ir saimniecībā jāpaveic, lai
tiktu ievērotas zaļināšanas prasības. Lai lauksaimniekiem
sniegtu atbalstu zaļināšanas prasību ievērošanai, LAD ir
sagatavojis īpašu Zaļināšanas kalkulatoru, ko ir iespējams
izmantot, lai veiktu aprēķinus par savu saimniecību.

LAD atgādina, ka, lai 2015. gadā saņemtu platību
maksājumus pilnā apjomā, ir jāievēro zaļināšanas prasības.
Tās jāievēro saimniecībās, kurās aramzemes platība ir
vismaz 10 ha.
Plašāka informācija par zaļināšanas prasībām ir lasāma
LAD mājaslapā izvēlnē “Zaļināšana”, kur var noskaidrot
to, kas jāievēro katram lauksaimniekam, lai 2015.gadā
platību maksājumus saņemtu pilnā apmērā, kā arī ir
publicēta informācija par izņēmuma gadījumiem, kuros
minētās prasības nav jāievēro.
Tiem lauksaimniekiem, kuriem būs jāievēro zaļināšanas prasības, uz platību maksājumiem būs jāpiesakās
elektroniski, tāpēc LAD aicina lauksaimniekus jau
tagad kļūt par LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmas
klientiem.
Kristīne Ilgaža,
Lauku atbalsta dienests

VPR Attīstības padomes sēdē

Piektdien, 23. janvārī, tika aizvadīta šī gada pirmā
Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) Attīstības padomes
sēde. Šoreiz Vidzemes pašvaldību vadītājus pie sevis
uzņēma Mazsalacas novads. Tajā piedalījās gan Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM),
gan Labklājības ministriju (LM) pārstāvji.
Lai runātu par reģionālās un vietējās pārvaldes attīstības
modeļiem un aktualitātēm reģionālajā attīstībā, VARAM
sēdē pārstāvēja Valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilona Raugze, Pašvaldību departamenta
direktora vietnieks, Pašvaldību sistēmas attīstības nodaļas
vadītājs Arnis Šults un ministra padomnieks Jānis Eglīts.
Viņi iepazīstināja ar ministrijas plāniem attiecībā uz
plānošanas reģionu tālāko attīstību. VARAM apstiprināja,
ka līdz 2020. gadam plānošanas reģionu administrācijas
modelis saglabāsies esošajā veidolā, jo plānošanas reģioniem paredzēts uzticēt jaunas funkcijas un atbildības.
Plānošanas reģionos tiks koncentrēta nepieciešamā uzņēmējdarbības kompetence, lai visa reģiona līmenī risinātu
uzņēmējdarbības attīstības jautājumus. Runājot par reģiona teritoriālo ietvaru, VARAM piedāvāja pašvaldību
vadītājiem izvērtēšanai divus valsts reģionālā iedalījuma
un pašvaldību perspektīvā iedalījuma modeļus. Pašvaldību
vadītāji balsojot vienojās par atbalstu 9 valsts pārvaldes
reģionu izveidei, līdz ar to VARAM turpinās darbu pie šī
modeļa, uzklausot pašvaldību komentārus un ieteikumus.
LM pārstāvji Sociālo pakalpojumu departamenta
vecākā eksperte Kristīne Lasmane, Bērnu un ģimenes
politikas departamenta vecākā eksperte Baiba Stankeviča
un Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vecākais
eksperts Jānis Laucis skaidroja pašvaldību vadītājiem, kā
plānota deinstitucionalizācijas (DI) pasākumu īstenošana.

LM skaidroja, ka nepieciešama pašvaldību iesaistīšanās
un ieinteresētība šo pasākumu īstenošanā. DI ieviešanas
jautājums raisīja plašas diskusijas, jo pašvaldību redzējums
cilvēku ar garīgu atpalicību aprūpē nesakrīt ar ministrijas
DI ieviešanas plāniem. Līdz ar to pašvaldības vienosies
par kopīgu nostāju šajā jautājumā, lai tālāk kopā ar LM
meklētu visiem pieņemamu risinājumu.
Tāpat arī Attīstības padomes sēdē tika runāts par projekta “Via Hanseatica” turpmāko projekta rezultātu uzturēšanu, Alsviķu arodskolas iespējamo nākotni un aktualitātēm VPR Administrācijā un Sabiedriskā transporta
nodaļā.
Guna Kalniņa-Priede, Vidzemes plānošanas reģions
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Burtnieku novads izstādē “Balttour”

Arī šogad starptautiskajā tūrisma izstādē – gadatirgū
“Balttour” Burtnieku novads tika pārstāvēts Valmieras
pilsētas, Burtnieku, Kocēnu un Beverīnas novadu apvienotajā stendā. No mūspuses uz Ķīpsalu prezentēt novadu
devās Attīstības nodaļas projektu vadītāja Jūlija Ville,
Burtnieku gide Marika Daļecka, kempinga “Ezerpriedes”
pārstāve Zane Jēgere un “Valmiermuižas alus” darītavas
darbinieki.
Izstādes pirmajā dienā, 6. februārī, Zane Jēgere Latvijas
Kempingu asociācijas stendā prezentēja asociācijas jauno
brošūru un Burtnieka ezeru. “Apmeklētāju stendā bija
daudz. Tam varētu būt divi iemesli: cilvēkiem interesē
atpūsties aktīvi, un mūsu stends atradās ļoti labā vietā,
pie ieejas. Uzreiz varējām “noķert” uzmanību,” iespaidos
dalās Zane Jēgere.
Sestdien, 7. februārī, kāzu rīkotāji varēja smelties
iedvesmu pie Marikas Daļeckas, kura prezentēja Valmieras
TIC sagatavoto piedāvājumu ‘’Kāzu laiks Valmierā,
Kocēnu, Burtnieku un Beverīnas novados’’, vairāk pastāstot tieši par kāzu dienu un romantiskām ekskursijām
Burtnieku muižas parkā. Interesenti varēja uzzināt arī par
atraktīvo foto-orientēšanos muižas parkā. “Informatīvos
materiālus visvairāk novērtēja citi tūrisma informācijas
punkti, kuri tos tālāk piedāvās saviem apmeklētājiem.
Liela interese bija arī no skolotājiem un skolēniem par
foto-orientēšanos,” stāsta Marika Daļecka.
Savukārt Burtnieku novada pašvaldība izstādē prezentēja jauno tūrisma bukletu, kurš ir pieejams trīs valodās:
latviešu, angļu un krievu. Jaunajā tūrisma ceļvedī ietverta
informācija par 68 tūrisma objektiem un apskates vietām, kā
arī informācija par degvielas uzpildes stacijām un pārtikas
veikaliem. Bukletā ir ievietotas arī novada un Burtnieku
ciema kartes. Ceļvedis veidots tā, lai tūrists to ērti varētu
ielikt kabatā un doties ceļojumā pa Burtnieku novadu.
Edīte Stērste, Burtnieku novada pašvaldība

Matīšu jostas stāsts

2012. gadā Latvijas pagasti saņēma dāvinājumu no
saldumu fabrikas “Laima” un AS “Nordic Partners” –
unikālas Latvijas pagastu rakstu zīmes, kas, gluži kā
identitātes kods, satur katra pagasta nosaukuma vēstījumu.
AS “Nordic Partners” menedžmenta biroja vadītāja Ieva
Bloka pastāstīja, ka šādi dāvinājumi izsūtīti visām novadu
pašvaldībām, pilsētu un pagastu pārvaldēm. Katra zīme ir
unikāla, vienādu nav.
Latvisko rakstu zīmes tiek uzskatītas par spēcīgām
tautas aizsardzības un vēstījuma zīmēm, kas veido
Lielvārdes, Nīcas un citas austās jostas. Lai arī pastāv
dažādas versijas par tur ieausto vēstījumu saturu, ir pamats
uzskatīt, ka šīs zīmes nav tikai baltu mantojums, bet nes
sevī ļoti senu cilvēces informāciju.
Savu Matīšu pagasta zīmi esam izmantojuši Valsts
svētku pasākumos, noformējumos un veidojuši uzlīmītes.
2014. gadā izdotās Matīšu pagasta vēstures grāmatas
vāka noformējumā pirmo reizi Matīšu pagasta zīmes tika
apvienotas un izveidota josta ar zīmju elementiem. Jostu
māksliniece – audēja Gaļina Birkava – veidojusi jostas
nedaudz atšķirīgas, ievērojot Vidzemes novadu tautas
tērpu krāsas un stilu, saskaņā ar mūsu Bauņu (Matīšu)
tautas tērpu.
Matīšu josta pirmo reizi tika izmantota grāmatas
“Vēstījums tagadnei” (aut.M. Grāvele) atvēršanas svētkos
augustā, bet dejā jostas pirmo reizi tika izmantotas 2014.
gada Valsts svētku pasākumā. Atliek vēlēties un ticēt, ka
šīs zīmes ir mūs sargājošas un labklājību nesošas. Katrs,
kurš vēlas, zīmi var atrast internetā un izmantot arī savas
ģimenes svētkos un pats sev, kā šīs vietas piederības zīmi.

Augšējā – puišu josta, apakšējā – meitu josta
Ceram, ka ar laiku arī kādam no Matīšu pagasta
kultūras nama kolektīviem radīsies iespēja tikt pie jauniem, skaistiem Bauņu tērpiem, lai varētu šos košos un
krāšņos tērpus apģērbt nākamajos Dziesmu un Deju
svētkos, Rīgā 2018. gadā. Bieži esam ievērojuši, ka Bauņu
tērpus valkā citu novadu deju kolektīvi un folkloras kopas.
Tas arī saprotams, jo mūsu tērps ir ieskaitāms Latvijas
novadu košāko tērpu pulkā.
Ligita Jenča,
Matīšu pagasta kultūras nama vadītāja

FC “Pārgauja”
cīnās par kārtējām
medaļām

Burtnieku novada sporta kluba “MPS” pārstāvētās
futbola komandas FC “Pārgauja” un FC “Pārgauja 2”
piedalās “Valmieras telpu futbola čempionātā 2015”. Pēc
pirmajām sešām kārtām 2014. gada Vidzemes čempioni
FC “Pārgauja” ieņem otro vietu, bet FC “Pārgauja 2”
ieņem sesto vietu septiņu komandu konkurencē ar četriem
izcīnītiem punktiem.
Uzreiz jāizceļ fakts, ka šī gada turnīra formāts ir
mainījies. Pateicoties sporta kluba “MPS” vadītāja Ivo
Dobenberga centieniem padarīt Valmieras un Vidzemes
futbolu atvērtāku un draudzīgāku tieši amatieriem un
tiem, kuri to nespēlē profesionālā līmenī, interesantāku,
tika pieņemts lēmums sadalīt turnīru divās līgās: Pro
līgā, kurā spēlē komandas, kuru sastāvos ir spēlētāji no
profesionālajiem futbola klubiem un Amatieru līgā, kur
profesionālu spēlētāju piesaiste nav atļauta.
“Nodarbojos ar futbola komandu vadīšanu un organizēšanu jau vairākus gadus un vienmēr esmu gribējis, lai
par to interesētos un to spēlētu pēc iespējas vairāk cilvēku
ne tikai Valmierā, bet arī tās apkārtnē. Taču pēdējos divos
gados, kopš esmu sācis darboties ar Burtnieku novada
jauniešiem, esmu sapratis, ka Valmieras futbolā bija darīts
viss, lai tiktu atbalstīti stiprākie, populārākie un vienkārši
tie, kuriem ir iespējas. Izveidojot savu komandu, kura
sastāv gandrīz tikai no Burtnieku novadā dzimušajiem
un dzīvojošajiem puišiem, saskārāmies ar situāciju, ka
Vidzemes Čempionātā spēlē tik daudz profesionāļu, ka
parastiem amatieriem zūd motivācija organizēt savas
komandas un spēlēt futbolu,” tā Ivo Dobenbergs.
Kā galveno šo izmaiņu ieguvumu, turnīra rīkotāji
min cerību, ka Amatieru līgas izveide piesaistīs vairāk
jaunu futbola komandu, kuras līdz šim negribēja spēlēt
vienā turnīrā ar profesionāliem spēlētājiem. “Uzskatu, ka
rezultāts jau ir. Piemēram, futbola komanda “Tālava” vēl
rudenī nebija plānojusi spēlēt čempionātā. Taču, uzzinot
par Amatieru līgu, viņi piekrita piedalīties turnīrā arī
šosezon. Domāju, ka arī pārējām amatieru komandām šīs
pārmaiņas deva daudz, vismaz motivācijas ziņā. Strādāsim
nopietni pie tā, lai jau nākamajā sezonā dalībnieku
skaits būtu vēl kuplāks. Pamati tam jau ir,” turpina Ivo
Dobenbergs.
Pēc pirmajām sešām kārtām FC “Pārgauja” izceļas ar
ierasto stabilitāti un, lai gan par turnīra beigām un tituliem
runāt ir pārāk agri, komanda cer uzvarēt otro sezonu pēc
kārtas. FC “Pārgauja 2” gan vēl trūkst pieredzes, lai nosargātu svarīgus rezultātus, taču komanda spēlē skatāmu
un interesantu futbolu, nedod vieglus punktus nevienam
pretiniekam. Komanda saka lielu paldies atbalstītājiem
SIA “DDK Nami” un Burtnieku novada pašvaldībai.

Atstarojošo vestu modes skate

Rencēnu pamatskolas 3. klases bērni gatavojas akcijai

Burtnieku novada sporta kluba “MPS”

Otrdien, 10. februārī, SIA “VTU Valmiera” pulcējās pamatskolas vecuma bērni no Kocēnu, Brenguļu, Rūjienas un
Rencēnu skolām, lai atrādītu, kādu veltījumu uzzīmējuši uz atstarojošajām vestēm.
Pavisam ar nelielu veltījumu zīmējuma formā tika papildināti 200 apģērba gabali, kas var glābt dzīvību. Viena veste
paliks pašam zīmētājam, bet otru bērni dāvinās SIA “VTU Valmiera”, kas tās tālāk nodos “neredzamajiem” gājējiem.
Skolēni uzņēmumā kopā ar Sivēnu un Tīģeri klausījās, ko par vestu valkāšanu stāsta autobusa vadītājs, kā arī
policijas pārstāvis. Jautrās aktivitātēs tika demonstrētas unikālā dizaina vestes, kā arī apskatīja, kas interesants notiek
uzņēmuma remontzonā.
Kopš pērnā gada septembra spēkā stājušās izmaiņas Ceļu satiksmes noteikumos, kas nosaka, ka diennakts tumšajā
laikā, pārvietojoties ārpus apdzīvotām vietām, gājējiem jāvalkā atstarojošas vestes vai apģērbs ar labi redzamiem gaismu
atstarojoša materiāla elementiem. Arī SIA “VTU Valmiera” autobusu vadītāji norāda, ka joprojām “neredzamo gājēju”
problēma ir aktuāla gan Latvijas mērogā, gan arī Vidzemē. Diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām gājēju
bez atstarotāja pamanīt ir ļoti gūti, turklāt brauktuves nav tik platas, lai varētu izvēlēties transportlīdzekli vadīt pēc
iespējas tālāk no ceļa malas.
Zane Bulmeistare, SIA “VTU Valmiera”
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No 2. februāra nav pieejams tel. 64224401.
Matīšu pamatskolas tālruņi:
Lietvedei  26556110; direktorei  29488182
e – pasts: inara.gutmane@burtniekunovads.lv
matisu.pamatskola@burtniekunovads.lv
Atgādinām, ka vecāku pienākums ir informēt
izglītības iestādi, ja izglītojamais nevar ierasties skolā!

Valmieras pagasta kultūras namā
piektdien, 6. martā, plkst. 20:00
14. Vislatvijas sarīkojumu vadītāju festivāls
“Caur smiekliem pilnīgi nopietni...”.
Tēma “100 dienas Saeimā”.
Pasākums pie klātiem galdiem, balli spēlēs “Alianse”.
Ieeja 15,00 eiro, pieteikties līdz 3. martam pie
Līgas Steberes, tālr. 29489543.

Klubā “Mežābele”
3. martā plkst.13:00 tikšanās ar novada deputātiem.
10. martā plkst.12:00 V.P. Mežābele kopsapulce.
26. martā plkst.13:00 tikšanās ar Laimdotu Virskūnu.

Burtnieku novada
pašvaldība izsola
zemes vienību “Zariņi, Ēveles pagastā, Burtnieku novadā.
Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē,
Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, 2015. gada 16. martā
plkst. 10:00. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties
izsolē, ne vēlāk kā līdz 2015.gada 13. marta plkst. 15:00
ir jāreģistrējas Valmieras pagasta pārvaldē (Vanagu
ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts). Plašāka
informācija Burtnieku novada pašvaldības mājas lapā
www.burtniekunovads.lv. Tālrunis uzziņām 26536174.

Bibliotēkām mainījušies
tālruņu numuri!
Vecates bibliotēkas tālr. 26336650;
Matīšu pagasta bibliotēkas tālr. 25769555;
Rencēnu pagasta 1.bibliotēkas tālr. 26554420;
Rencēnu pagasta 2.bibliotēkas tālr. 26335559;
Valmieras pagasta bibliotēkas tālr. 20229901;
Ēveles pagasta bibliotēka tālr. 64729423;
Burtnieku pagasta bibliotēkas tālr. 25770008.

Dziedošie un
dejojošie rencēnieši!
2015. gads mūsu novada dzīvē iezīmējas ar 150
gadskārtu, kopš Matīšu Jēkabkalnā notikuši II Dziesmu
svētki. Šī nozīmīgā notikuma atcerei tiek organizēta un
iekārtota izstāde, kurā ikviens, kas pagātnē un tagadnē
saistījis savu dzīvi ar Rencēnu jaukto kori vai folkloras
kopu “Rota”, vai deju kolektīviem Rencēnos, tiek aicināts
šo izstādi bagātināt ar dažādiem materiāliem – fotogrāfijām, to albumiem, piemiņas lietām: nozīmītēm,
krekliņiem, lakatiņiem, cepurītēm. Tiks novērtēti arī
atmiņu stāsti, lai varētu citiem parādīt rencēniešu ceļu
uz deju un dziesmu, to svētkiem dažādu laiku un varu
gaitā.
Materiālus izstādei lūgums iesniegt Rencēnu pagasta
1. bibliotēkā bibliotekārei Andrai Auniņai. Izstādi iedzīvotāju apskatei nodosim maijā (Rencēnos) un jūnijā
(Matīšos). Tālruņi saziņai: 64268383 vai 26554420.
Andra Auniņa,
Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas vadītāja
Kontaktinformācija (pagasts, vadītājs, tālr., mob. tālr.)
Burtnieku pagasts Lita Ozerinska - 64226332, 22017227
Ēveles pagasts Svetlana Gaumane - 64729420, 29353774
Matīšu pagasts Anita Grīnšteine - 64224167, 29457698
Rencēnu pagasts Inese Sippo - 64268431, 22016115
Valmieras pagasts Māra Vītola - 64238257, 26313154
Vecates pagasts Maija Kozlovska - 64230672, 29456970

Piedalies nakts slēpojumā “Kalnāres apļi”
Piektdien, 20. februārī, plkst. 19:00 sāksies nakts
slēpojums “Kalnāres apļi” pie Burtnieku novada
“Cūkganu” mājām (autoceļa Matīši – Aloja 4. kilometrā).
Sacensībās var piedalīties ikviens slēpošanas entuziasts.
Nakts slēpojums norisināsies trīs distancēs: 6 km vīriešiem,
4 km sievietēm un 2 km distancē zēniem un meitenēm
līdz 14 gadiem.
Slēpojumam dalībnieki aicināti pieteikties sacensību
dienā, 20. februārī, no plkst. 17:30 līdz 18:45. Dalības maksa
pasākumā pieaugušajiem 6,00 eiro, bērniem, jaunākiem
par 18 gadiem, 3,00 eiro. Ģimenei (2 pieaugušie + 1 bērns)
12,00 eiro, bet katrs nākamais bērns ģimenē – 2,00 eiro.
Nakts slēpojuma “Kalnāres apļi” organizatori aicina
dalībniekus ņemt līdzi pieres lukturīti, jo trase būs apgaismota tikai daļēji!

Edīte Stērste, Burtnieku novada pašvaldība

“Pāvulēni” palīdz ģimenēm
Gada sākumā biedrībā “Pāvulēni” nolēma palīdzēt
divām daudzbērnu ģimenēm Ēveles pagastā. Šajās ģimenēs
vecāki strādā un rūpējas par bērniem, bet iztikas līdzekļi
nav tie labākie. Bērni vienmēr ir kārtīgi, un rūpīgi attiecas
pret savām mantām, aktīvi apmeklē pasākumus.
Uzzinājām bērnu apavu un apģērbu izmērus, lai tos
tālāk nodotu biedrībai “Svētā Jāņa palīdzība”, kas piemeklēja nepieciešamās mantas. Tā, janvāra pēdējās dienās
atvedām drēbes un apavus, ko tālāk nodevām izvēlētajām

ģimenēm. Biedrība sarūpēja arī Ēveles skolas rotaļu istabai
dažādas puzles, ko bērni varēs likt, gaidot autobusu, lai
dotos mājās.
Arī turpmāk domāsim par iespēju palīdzēt ģimenēm ar
bērniem, kurām ir vajadzīga palīdzība. Paldies biedrībai
“Svētā Jāņa palīdzība par atbalstu, kā arī paldies ZS
“Čivuļi’ saimniekam Ivaram Karnātam, kurš atveda mantas
no Rīgas uz Ēveli.
Gunita Vavžika, biedrība “Pāvulēni”

Pieaugusi vēlme ziedot Valmieras apkaimei
2014. gads Valmieras novada fondā (VNF) aizvadīts
veiksmīgi, palielinot piesaistīto ziedojumu apjomu un
piecos projektu konkursos Valmieras un apkārtējos novados atbalstot iedzīvotāju projektus par 32 tūkstošiem
eiro. Pagājušajā gadā fonds ir aizsācis arī plašāku darbu
pie brīvprātīgā darba kustības popularizēšanas un Jauniešu
ideju laboratoriju izveides arī citviet Latvijā.
Pērn iedzīvotāji un uzņēmēji ziedojuši fondam vairāk
nekā 17 tūkstošus eiro, atbalstot labdarības iniciatīvas
Valmieras apkaimē. No tiem teju seši tūkstoši nonākuši
projektu konkursa “Sev, tev, novadam” krājkasītē, lielāko
daļu no šīs summas devis 31 Ziedotāju kluba dalībnieks.
Fonda vadītājs Ansis Bērziņš norāda: “Iedzīvotāju vēlme
ziedot ir patīkami pieaugusi salīdzinājumā ar iepriekšējiem
gadiem. Tā atgriezusies pirmskrīzes līmenī, īpaši tas
novērojams uzņēmēju vidū.” No kopējās summas skolēnu
atbalstam akcijā “Skolas soma” ziedoti 4470 eiro, bet
vairāk nekā 3000 eiro veltīti programmai “Palīdzība
ģimenei”. Dažādiem mērķiem ziedojumu kastītēs veikalu
tīklos “Austris” un “Neldi” anonīmie ziedotāji vēlējuši
2400 eiro, īpaši aktīvi ziedots latu un eiro maiņas periodā.
Lielu paldies fonds saka daudzajiem Valmieras apkaimes labvēļiem un draugiem, kuri atbalsta izvirzītos
mērķus! Īpašs paldies Ziedotāju kluba dalībniekiem, kuri
novērtē iedzīvotāju pašiniciatīvu, ziedojot vismaz 20 eiro
gadā. Pērn kluba dalībnieki tikās gan Ziedotāju brokastīs,
gan balsoja par atbalstāmajām iecerēm, tādējādi iesaistoties lēmumu pieņemšanas procesos fondā.
Aizvadītajā gadā Valmieras novada fonds konkursa
kārtībā atbalstījis 38 iedzīvotāju iniciatīvas par 31 920 eiro.
No tām 15 īstenotas visā Vidzemē sadarbībā ar Kultūras
ministriju, veicinot iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru
dialogu. Pārējie 23 projekti notikuši tepat Valmieras
tuvumā – projektu konkursā “Sev, tev, novadam” un
jauniešu konkursā “Ieejam mākslas kosmosā” atbalstītas
gan mācības un psiholoģiskās nodarbības ģimenēm, gan
sporta aktivitātes, gan vides labiekārtošana, gan arī kultūras un mākslas objektu izveide.
Papildus ziedojumiem nozīmīgu daļu fonda “kasē”
veido saimnieciskā darbība, kas pērn ienesa 3500 eiro.
2380 eiro nopelnīti Valmieras pilsētas svētkos, organizējot
Labdarības bumbu ralliju, kurā iedzīvotāji iegādājās divu
eiro biļetes, lai piedalītos bumbiņu skriešanās sacīkstēs
Kazu krācēs. Jauniešu ideju laboratorija pievienoja 220 eiro
jauniešu ideju konkursa krājkasei, tirgojot pašu gatavotos
foto kalendārus. Ziemassvētku apsveikumu kartīšu tirdzniecība piepulcinājusi 980 eiro fonda neaizskaramajam
kapitālam – projektu atbalstam nākotnē.

Pērn plašāk aizsākts darbs pie brīvprātīgā darba
attīstības ne vien Valmierā, bet visā Latvijā, pilnveidojot
brīvprātīgā darba aplikāciju-spēli “DEEDin” ar Eiropas
Komisijas programmas “Eiropa pilsoņiem” un Latvijas
valsts atbalstu. Šobrīd aplikācijā var atrast ne vien
organizācijas, kurās darboties, bet arī piereģistrēt savu
paveikto un veidot brīvprātīgā darba pasi, kas lieti noder
darba meklētājiem. Iesaistot arvien vairāk cilvēkus brīvprātīgā darba kustībā, pērnajā februārī par Labdarības
skolu kļuva Valmieras Pārgaujas ģimnāzija, kur skolēni
nedēļas garumā īstenoja savas labdarības idejas visā
pilsētā, bet šogad stafeti pārņēmusi Smiltenes Centra
vidusskola. Decembrī ar grandiozām svinībām tika
atzīmēta Starptautiskā brīvprātīgo diena, godinot astoņus
pašaizliedzīgus brīvprātīgos visā Latvijā.
Fonda jauniešu komanda jeb Jauniešu ideju laboratorija
(JIL) darbojas pēc tāda paša principa kā VNF – arī JIL
dažādos veidos piesaista finansējumu, lai pēc tam atbalstītu
Valmieras un tās apkaimes jauniešu ieceru īstenošanu. Gada
sākumā JIL mācījās dažādus finanšu piesaistes veidus.
Rezultātā gada laikā ikviens varēja iegādāties jauniešu
gatavotus atstarotājus un galda foto kalendārus 2015.
gadam. Arī mazāko līdzjutēju pieskatīšana “Basketbola
kluba Valmiera” spēlēs turpina papildināt jauniešu ideju
konkursu krājkasīti. Papildus ir aizsākts darbs pie citu
JIL izveidošanas Latvijā – Alūksnē, Lielvārdē, Preiļos un
Talsos.
Jau trešo gadu, pateicoties Borisa un Ināras Teterevu
fonda labdarības programmai “Maizes rieciens”, Valmieras
apkaimes vientuļie seniori devās uz teātra izrādi un
svinēja kopā Līgo svētkus, bet par godu 18. novembrim
un Ziemassvētkiem pie 300 sirmgalvjiem aizceļoja svētku
paciņas ar gardumiem.
Lielu paldies VNF saka labvēļiem, kas atbalstījuši
fonda idejas un mērķus. Kopienu fondu kustības un arī
VNF lielākais draugs joprojām ir Borisa un Ināras Teterevu
fonds. Tāpat fonda darbību atbalsta arī Norvēģijas, Islandes
un Lihtenštenas kopīgi veidotais EEZ finanšu instruments,
kā arī Valmieras pilsētas pašvaldība.
Valmieras novada fonds šogad atzīmē 10 gadu jubileju,
esot par partneri tiem, kuri vēlas ziedot, un tiem, kuri vēlas
īstenot sabiedrībai svarīgas iniciatīvas. Līdz šim fonds
atbalstījis 170 iedzīvotāju iniciatīvas par 110 tūkstošiem eiro
Valmierā un Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas,
Naukšēnu un Rūjienas novados. Apaļās jubilejas noskaņās
plānoti dažādi pasākumi, bet par tiem citā reizē.
Inese Boša, Valmieras novada fonds
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