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“Senču aicinājumā” uzvar novadnieks
Sestdien, 10. janvārī, Jelgavas pilī notika ikgadējā
biedrības “Zemnieku saeima” Lauksaimnieku Jaungada
balle, kurā tika nosaukts 2014. gada jauno lauksaimnieku
konkursa “Senču aicinājums” uzvarētājs – Matīss Grīnbergs,
ZS “Adzelvieši” saimnieks. Matīss saņēma īpašo tēlnieka
Paula Jaunzema darināto balvu – dzirnakmeni, kā arī
apmaksātu trīs dienu braucienu divām personām uz kādu
no lielākajām Eiropas lauksaimniecības izstādēm.
Matīss Grīnbergs stāsta: “Konkursā piedalījos pirmo
reizi. Kad mani nosauca kā 2014. gada “Senču aicinājuma”
titula ieguvēju, biju uztraucies un ļoti pārsteigts. Uzvara
šajā konkursā ir visas ģimenes nopelns – es turpinu sava
tēva iesākto saimniekošanu un ceru, ka mans dēls būs
turpinātājs. Tāpat šī uzvara ir stimuls un dzenulis vēl labāk
turpināt uzsākto.”
Biedrības “Zemnieku saeima” priekšsēdētāja vietniece
Maira Dzelzkalēja: “Šogad konkursa uzvarētāju izraudzīties bija ļoti grūti, jo visi 16 finālisti ar savu degsmi
un mīlestību pret lauksaimniecību un laukiem bija cienīgi
iegūt konkursa “Senču aicinājums 2014” uzvarētāja titulu.
Matīss Grīnbergs ir izmēģinājis laimi ārzemēs, strādājis
valsts iestādē un nonācis pie atziņas, ka nekas nav labāks
kā saimniekot savā vectēva un tēva iekoptajā saimniecībā.
Satiekot Matīsu, ir pārliecība, ka viņš turpinās būt saimnieks savā zemē un darīs to pēc labākās sirdsapziņas.”

Neatstāj uz ezera ledus atkritumus!
Aicinām makšķerēšanas entuziastus un atpūtniekus
būt atbildīgiem pret vidi un savākt aiz sevis radītos
atkritumus. Atkritumu nogādāšana to savākšanas vietās
noteikti izmaksās lētāk nekā administratīvais sods par
vides piesārņošanu!

Piesakies konkursā “Latvijas Maksimālisti”!
Ņemot vērā ļoti lielu skolēnu aktivitātes pieaugumu
konkursa noslēguma posmā, “Latvijas Maksimālisti” pieteikumu iesniegšana tiek pagarināta līdz 15. februārim.
Šobrīd ir saņemti jau vairāk nekā 240 skolēnu video
pieteikumi un visaktīvāk pārstāvētās kategorijas ir sports
un veselība, māksla, mūzika un speckategorija 5.- 6. klašu
skolēniem. Savus pieteikumus konkursam iesnieguši
arī Burtnieku novada sportisti Savēlijs Suharževskis un
Kristīne Strazdīte. Pieteikšanās konkursam un balsošana
notiek mājaslapā www.maksimalisti.lv.
Šogad konkursam tika pieteikti 33 jaunie lauksaimnieki
no visas Latvijas. Pēc rūpīgas pretendentu izvērtēšanas,
dalību konkursa otrajā kārtā turpināja 16 zemnieki, kuri
pārstāv ļoti dažādu saimniecību spektru – puķkopība,
augļkopība, dārzeņkopība, graudkopība, piena un gaļas
lopkopība.
Līva Norkārkle, Zemnieku saeima

“Burtiņš” par aktīvu nākamo paaudzi
Jau trīs mēnešus Valmieras pagasta pirmsskolas izglītības iestādē “Burtiņš’’ katru darba dienas rītu sagaida
mazos bērnus, lai izglītojoši un aktīvi varētu aizpildīt viņu
dienu, kamēr vecāki čakli strādā. Janvārī bērnu ikdienā ir
parādījusies pavisam jauna nodarbe – peldēšanas apmācības pamati. Bērni ir aktīvi un priecīgi par iespēju baudīt
ūdens procedūras un apgūt jaunas prasmes peldbaseinā.
Kas tad ir peldēšana? Peldēšana ir pārvietošanās veids
ūdenī. Kāds labums ir no peldēšanas? Mugurkauls tiek
atbrīvots no lielās slodzes, ūdens labvēlīgi iedarbojas uz
sirds un asinsvadu, elpošanas, kaulu un balsta sistēmu, kā
arī palīdz mazināt emocionālo spriedzi. Kopumā peldēšana
un atrašanās ūdenī ir pozitīva un veselībai ļoti draudzīga
nodarbe. Bērni ne tikai iemācīsies svarīgākās kustības
ūdenī, drošību, bet arī to, cik aktīvs dzīvesveids ir labs un
nepieciešams. “Burtiņa” kolektīvs vēlas iemācīt bērniem
jau mazotnē, ka vajag kustēties un darboties – dzīvot
veselīgi.
Kā notiek nodarbības baseinā? Sākumā visi tiek pieradināti pie ūdens, kustēties, lēkāt. Jau grūtāks uzdevums ir
burbuļu pūšana ūdenī. Visi uzdevumi tiek veikti, lai bērni
sadraudzētos ar ūdeni. Kamēr mazākās bērnudārza grupiņas audzēkņi ūdeni iepazīst rotaļu veidā, lielākie jau sāk
pašu galveno peldēšanas elementu apguvi. Mēs netrenējam
nākamos čempionus, bet gan audzinām veselīgu paaudzi,
tāpēc šīs nodarbības ir vairāk vērstas uz rekreāciju (fizisko
un garīgo spēju atjaunošanu).
Bērniem ļoti patīk ūdens un peldēšanas nodarbības. Viņi
tās gaida ar nepacietību un uz katru nodarbību nāk ar lielu
sajūsmu. A un B grupas nodarbībās katram bērnam līdzi
ūdenī kāpj pieaugušais – kāds no ģimenes, kas nodarbības
laikā ir “bērna ausis un peldriņķis”.

№ 2 (72)

Noteikts gan zvejas rīku limits, gan lomu limits
Nelielas, bet būtiskas izmaiņas šogad ir arī zvejniekiem
– 1. janvārī spēkā stājās jaunie MK noteikumi “Par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
iekšējos ūdeņos”. Pieciem lielajiem ezeriem, tai skaitā
Burtniekam, ir noteikts gan zvejas rīku limits, gan lomu
limits. Burtnieka ezerā zvejnieki ar tīkliem turpmāk
nedrīkstēs nozvejot vairāk par 12 tonnām līdaku un 26
tonnām zandartu. Šīs tonnas tiks sadalītas proporcionāli
zvejas tiesību nomas līgumos noteiktajiem tīklu
garumiem.
Iepriekš zvejošanas ierobežojumi noteikti 2010. gadā,
kad pēc Burtnieku novada pašvaldības ierosinājuma
tika samazināts zvejas tīklu limits no 4750m uz 2500m.
Šobrīd 2000m zvejas tīklus izmanto sešas Burtnieku
novada saimniecības, bet 500m pašvaldība ir rezervējusi
licencētās rūpnieciskās zvejas organizēšanai.

Vizīte pie gripas slimnieka – 2,85 eiro

“Pirmajā nodarbībā trenere Paula piedāvāja vecākiem
un bērniem ievilkt elpu un palikt galvu zem ūdens, cik nu,
protams, tas divgadīgais bērns spēj to izdarīt! Tas mums
bija jāparāda tikai vienu reizi, pēc tam visu laiku bērni paši
gribēja līst zem ūdens. Baseina dziļums ir kā nomērīts, jo
bērns pats var sataustīt zemi. Tagad apgūtie vingrinājumi
tiek atkārtoti mājās – vannā,” stāsta Rūta Kavīte, Laumas
mamma.
Arī audzinātājas nāk baseinā kopā ar saviem audzēkņiem, lai rādītu piemēru un palīdzētu sadraudzēties ar
ūdeni. Kopumā viss kolektīvs ir ļoti atbalstošs un ir par
aktīviem bērniem. Šī ir iestāde, kurā bērns ne tikai apgūst visas nepieciešamās dzīves iemaņas, bet arī gūst neatsveramas pozitīvas emocijas katru dienu, jo, kā zinām,
sportojot izdalās laimes hormoni – un aktivitātes viņiem
šeit netrūkst.
Paula Rozenvalde, PII “Burtiņš” peldēšanas trenere

Rencēnu 2. bibliotēkā notiek renovācija

Kopš oktobra Rencēnu 2. bibliotēkas jeb Lizdēnu bibliotēkas ēkā notiek renovācija, lai uzlabotu ēkas energoefektivitāti. Bibliotēkas ēkai tiek mainītas ārdurvis, notiek ārsienu un bēniņu siltināšana, kā arī tiek rekonstruēta
apkures sistēma. Darbi tiek veikti ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atbalstu. Bibliotēka apmeklētājiem
no 18. decembra ir slēgta. Sagaidāms, ka tā lasītājiem un interneta lietotājiem būs pieejama februāra beigās, kad
noslēgsies ēkas iekštelpu pārbūve.
Projekta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rencēnu pagasta 2. bibliotēkas ēkā” kopējās izmaksas ir 95 128,75
eiro, no kurām projekta attiecināmās izmaksas 31 682,26 eiro, savukārt KPFI
līdzfinansējums – 24 469,02 eiro.
Edīte Stērste, Burtnieku novada pašvaldība

Nacionālais veselības dienests atgādina, ka gripas
epidēmijas laikā no valsts budžeta līdzekļiem tiek
apmaksātas ģimenes ārstu mājas vizītes pie gripas
slimniekiem. Šiem pacientiem par vizīti jāmaksā tikai
valstī noteiktā pacienta iemaksa – 2,85 eiro. Maksājuma
nosacījums attiecas uz visiem ģimenes ārstiem un
dežūrārstiem, kuri ir līgumattiecībās ar Nacionālo
veselības dienestu un sniedz valsts apmaksātus veselības
aprūpes pakalpojumus.

Skolēnu labie darbi dabas saudzēšanai
Ir apkopoti 2014./2015.mācību gada pirmā semestra
rezultāti SIA “ZAAO” konkursā skolām un pirmsskolas
izglītības iestādēm “Dabai labu darīt”. Kopā savāktas jau
82 tonnas izlietotā papīra un 72 m3 PET pudeļu. Salīdzinot
ar iepriekšējā mācību gada pirmā pusgada konkursa
rezultātiem, skolēni un pirmskolu audzēkņi otrreizējo
materiālu vākšanas akcijā ir daudz aktīvāki, nodots par
8 tonnām vairāk izlietotā papīra, savāktā PET pudeļu
apjoms pieaudzis pat trīs reizes.
Līdz šim aktīvākās izglītības iestādes skolu grupā bijušas
Valmieras sākumskola, Zvejniekciema vidusskola un
Gaujienas mūzikas un mākslas skola. Pirmsskolas izglītības iestāžu grupā uz doto brīdi aktīvākās ir Valkas
PII “Pasaciņa”, Strenču PII “Minkāns” un Kocēnu PII
“Auseklītis”. Šajā mācību gadā konkursam pieteikušās
61 skolas un 31 pirmsskolas izglītība iestādes. Konkurss
turpināsies līdz 2015.gada aprīlim.

Nenokavē NĪN apmaksas termiņu
Aicinām juridiskās un fiziskās personas – nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN) maksātājus – pieteikties maksāšanas paziņojumu saņemt savā e-pastā. Pieteikšanās
elektroniskai dokumentu saņemšanai notiek portālā
www.epakalpojumi.lv. Portālā var pieteikties arī atgādinājuma saņemšanai par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos
īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS). Atgādinājuma
vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas
pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas
termiņa samaksas dienā.

2015.gada janvāris
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Kā gribam - tā darām
Valmieras pagasta pensionāru biedrības “V.P.
Mežābele” valde rīkojās pēc principa “kā gribam – tā
darām”. 2014. gada 22. janvārī atskaišu kopsapulcē
valdes priekšsēdētāja Ausma Apsīte, grāmatvede Ināra
Kalniņa un revidents Aldonis Serdants sniedza pārskatu
par biedrības darbu 2013. gadā. No uzskaitē esošajiem
72 biedriem sapulcē piedalījās 35, darbs tika novērtēs
apmierinoši.
Pēc 8. februāra sākās intrigas. Anita Odiņa bija neapmierināta ar atalgojumu, kā kluba apkopējai. Ausmai
rakstīja draudu vēstules. Daži valdes locekļi atteicās
strādāt valdē, pieprasīja mainīt valdi. Uz tā pamata, 4.
februārī tika sasaukta kopsapulce, lai ievēlētu jaunu valdi.
No uzskaitē esošajiem 72 biedriem sapulcē piedalījās
31. Aizklātā balsošanā tika ievēlēti pieci valdes locekļi
un revidents. Kā valdes priekšsēdētāju, ievēlēja Edmundu
Auziņu, kuru valde otrajā dienā nomainīja pret Līviju
Ivanovu. Tad sākās “skaldi un valdi”.
Runāt nedrīkst, dokumentus redzēt nedrīkst. Kluba
atslēgas tika nomainītas. Bija tāda sajūta, ka noticis kaut
kas briesmīgs. Pagāja pirmais pusgads.
Es, Anna Virse, kā revidente, 15. jūlijā vienojos
ar Ivanovu, lai pārbaudītu biedrības saimniecisko un
finansiālo darbību pirmajā pusgadā. Norunātajā laikā
ierados klubā, valde bija pilnā sastāvā. Kad izteicu, ko
vēlos pārbaudīt, valdes locekle Ligita Āboltiņa paziņoja,
ka man nav nekādas tiesības jaukties valdes darbā, pieprasīt jeb kādus dokumentus, piedalīties valdes sēdēs. Un
vispār, lai iepazīstos ar biedrības statūtiem, un tad nāku
uz pārbaudi. Vārdu sakot, tiku izraidīta.
7. augustā saņēmu valdē pieņemtos un uzņēmuma
reģistrā apstiprinātos jaunos biedrības statūtus. Iesniegts
fiktīvs biedrības kopsapulces protokols (kopsapulcē
jaunos statūtus nepieņēma). Biedru skaits uzrādīts 54 –
piedalījās 31 biedrs (kur palika 18 biedri no 22. janvāra
līdz 4. martam?).
Statūtos rakstīts, ka biedrības biedriem ir tiesības
ierosināt valdei sasaukt kopsapulci, norādot kādā jautājumā. Pamatojoties uz to, 22. novembrī mēs, desmit
pagasta pensionāru biedrības biedri, ar saviem parakstiem
iesniedzām valdei prasību sasaukt kopsapulci. 18.
decembrī saņēmām valdes rakstisku atbildi. Sapulce netiks sasaukta, jo pieci paraksti ir viltoti.
Mēs uzskatām, ka ar šādu rīcību valde likvidējusi
biedrību un darbojas tikai kā klubs “Mežābele”. Domes
iedalītos budžeta līdzekļus izlieto pēc saviem ieskatiem.
Mēs lūdzam novada domei 2015. gada budžeta līdzekļus
neiedalīt valdei, bet gan Līgai Steberei, kā kultūras darba
organizatorei, kura prot iesaistīt pagasta pensionāru
kultūras pasākumos.
Anna Virse un atbalstošā Valmieras pagasta
pensionāru interešu grupa

Asistentu pakalpojums
personām ar invaliditāti
2015. gadā
LR Labklājības ministrija arī 2015. gadā turpina nodrošināt asistenta pakalpojumus personām ar invaliditāti.
Personas, kurām noteikta I vai II invaliditātes grupa, un
bērni no 5 līdz 18 gadiem ar invaliditāti pašvaldībā var
saņemt asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā,
ja ir izsniegts Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu
valsts komisijas (VDEĀVK) atzinums par šāda pakalpojuma nepieciešamību.
LR Labklājības ministrija ir nosūtījusi informatīvu
vēstuli visām pašvaldībām, norādot kopējo 2015. gadā
pieejamo valsts finansējumu asistenta pakalpojuma nodrošināšanai, kā arī vienas pakalpojuma sniegšanas stundas likmi. Sākot ar 2015. gada 1. janvāri, asistenta pakalpojuma stundas tarifa likme ir 2,166 eiro, bet kopējais
Burtnieku novada iedzīvotājiem pieejamais finansējums
asistenta pakalpojumiem ir 6745,00 eiro, kas ir mazāks
nekā iepriekšējā gadā.
Burtnieku novadā 2014. gadā asistenta pakalpojumu
izmantoja 5 novada iedzīvotāji. Janvārī atkāroti tika noslēgti pieci līgumi par asistenta pakalpojuma saņemšanu
arī 2015. gadā.
Pieteikties asistenta pakalpojumam var Sociālajā
dienestā vai pie sava pagasta sociālā darbinieka.
Sociālais dienests

Aizvadītais gads Dzimtsarakstu nodaļā

Aizritējis kārtējais gads un Burtnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļā apkopota statistika par 2014. gada
notikumiem. Visā novadā piedzimuši un deklarēti 103
jaundzimušie, no tiem 54 puikas un 49 meitenes. Kā katru
gadu, visbagātākais šajā jomā bijis Valmieras pagasts
ar 42 mazulīšiem, pēc tam seko Rencēnu pagasts ar 25
bērniņiem. Burtnieku pagastā – 16, Matīšu pagastā – 8,
Vecates un Ēveles pagastos katrā pa 6 jaundzimušajiem.
Kā jau daudzus gadus pēc kārtas, ir saglabājusies tendence,
ka jaunie vecāki, kas nav noslēguši laulību, abi ierodas
dzimtsarakstu nodaļā, lai atzītu paternitāti. Tādi gadījumi
no visiem 103 jaundzimušajiem ir 63. Laulātiem vecākiem
piedzimuši 33 mazulīši, bet 7 māmiņas izvēlējās dzimšanas
reģistrāciju veikt bez tēva.
Aizvadītā gada populārākie meiteņu vārdi: Sofija,
Estere, Marta, bet zēniem: Ralfs, Edvards, Adrians. Pirmie
bērniņi piedzimuši 54 ģimenēs, otrie – 31, trešie – 9,
ceturtie – 7, piektie – 2 ģimenēs. Jaunākā māmiņa ir 16
gadus veca, bet drosmīgākai māmiņai ir 44 gadu. Pagājis
laiks, kad vecāki izvēlējās saviem bērniem dot divus
vārdus. 2014. gadā divi vārdi doti tikai 6 bērniem. Vecāki
maz izvēlas neparastus un tādus vārdus, kas nav kalendārā.
Neparastāko vārdu vidū ir Maivika, Braijens, Ūve, Džesika,
Sāra, Deivids, Laurēna. Latviešu ģimenēs joprojām vecāki
izvēlas stabilus vārdus: Kārlis, Jānis, Roberts, Rūdolfs,
Ernests, Elza, Emīlija, Kate, Elīna, Alise, Madara. Kaut
gan visā valstī ir tendence uz dzimstības palielinājumu,
mūsu novads šajā gadā ar to lepoties nevar, kopš izveidojies novads, dzimstība tomēr ir nedaudz samazinājusies.
Bagātākais gads bija 2009. gads, kad novadā kopā piedzima 131 bērns. Atliek cerēt, ka šis gads būs laimīgāks.
2014. gada skumjā statistika nedaudz, bet tomēr pārsniedza priecīgo. Aizsaulē aizgājuši 108 novada iedzīvotāji
(51 sieviete un 58 vīrieši). Valmieras pagasts zaudējis 33
cilvēkus, Rencēnu pagasts – 24, Burtnieku pagasts – 18,
Matīšu pagasts – 19, Ēveles pagasts – 10, bet Vecates
pagastā miruši 4 cilvēki. Jaunākais aizgājējs bijis 30 gadus
vecs vīrietis, bet visgarākais mūžs bijis 95 gadus vecai
sievietei. Biežākie nāves cēloņi, kā katru gadu, ir sirds,
asinsvadu, plaušu slimības un vēža intoksikācijas.
Runājot par priecīgākiem notikumiem dzīvē, aizvadītais gads bijis īsts kāzu gads, jo Burtnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļā kopš strādāju šajā amatā no 1994.

gada, visvairāk bijušas tieši svinīgās ceremonijās noslēgtās
laulības. Kopā salaulājušies 42 pāri. Mūsu nodaļa apkalpo
arī ieslodzījuma vietu un tieši tur daudzus gadus atpakaļ
bijis lielākais laulību skaits salīdzinājumā ar skaistām un
svinīgām kāzām Dzimtsarakstu nodaļā. Jaunajā laulību
zālē pagājušajā gadā notikušas 25 svinīgas laulību reģistrācijas un tikai 15 reģistrācijas ieslodzījuma vietā. Divi
ļoti jauki pāri izvēlējās jauno tradīciju, un savu “jā” vārdu
viens otram teica ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām
– brīvā dabā. No visiem salaulātajiem pāriem 26 pāri bija
tādi, kur abi laulībā stājas pirmo reizi. Jaunākajai līgavai
bija 18 gadi, bet vecākajai – 72 gadi. Jaunākais līgavainis
bija 23 gadus vecs, bet vecākajam bija 71 gads. Divi
pāri par savu laulību vietu bija izvēlējušies Burtnieku
evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcu, bet trīs laulību
gadījumos ārzemju līgavaiņi par savām izredzētajām bija
izvēlējušies Latvijas meitenes. Diemžēl aizvadītajā gadā
30 laulību reģistros izdarītas atzīmes par laulības šķiršanu
un dažādu iemeslu dēļ nācies izdot 28 atkārtotas civilstāvokļa apliecības.
Lai šis gads būtu veiksmīgāks par iepriekšējo, gribas
novēlēt katram no mums saglabāt ticību, cerību, mīlestību,
un tāpat kā Egila Dambja stāstā “Sirds putekļi”, atbrīvot
katram savu sirdi no ikdienas rūpēs sakrātām nevajadzīgām emocijām, un atstāt tajā tikai vērtīgās un labās.
Daina Gustsone, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Par darījumiem ar lauksaimniecības zemi
2014.gada 1. novembrī stājās spēkā grozījumi likumā
“Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kas paredz īpašu
kārtību lauksaimniecības zemju atsavināšanas jomā.
Lauksaimniecības zemes atsavināšanas ierobežojumi
attiecas uz lauksaimniecībā izmantojamo zemi un
zemi, kuras sastāvā lielākā daļa no kopplatības ir
lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Pārējie darījumi ar
nekustamiem īpašumiem notiek pēc iepriekšējās kārtības.
Viena fiziskā vai juridiskā persona Latvijas republikas
teritorijā var iegūt īpašumā līdz 2000ha lauksaimniecības
zemes. Minētajā platībā neietilpst lauksaimniecības zeme,
kuru persona nomā vai par kuru persona saņem vienotos
platības maksājumus pēc situācijas uz 01.11.2014.
Persona, kas vēlas iegūt īpašumā lauksaimniecībā
izmantojamo zemi, griežas ar iesniegumu pašvaldībā
(iesniegumu veidlapas pieejamas pašvaldības mājas lapā
http://www.burtniekunovads.lv/public/lat/pasvaldiba/
dokumenti/iesniegumu_veidlapas), pievienojot iesniegumam nepieciešamos dokumentus (darījuma aktu par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā; notariāli apliecinātu
izglītības dokumenta kopiju vai izglītības dokumenta
kopiju, uzrādot klātienē oriģinālu, ja nepieciešams apliecināt izglītības atbilstību likuma “Par zemes privatizāciju
lauku apvidos” 28.¹panta pirmās daļas 1.punkta “b”
apakšpunktā vai 2.punkta “c” apakšpunktā minētajām
prasībām; nerezidenti (fiziska vai juridiska persona) –
dokumentu par nodokļu samaksu valstī, kurā ir to pastāvīgā dzīvesvieta vai kurā tās ir reģistrētas; biedrības
un nodibinājumi – apliecinātu izrakstu no statūtiem par
darbības mērķi, un citi dokumenti).
Personas tiesības iegūt īpašumā lauksaimniecībā izmantojamo zemi izvērtē pašvaldībā izveidota Burtnieku
novada pašvaldības ar novada lauksaimniecības zemi
veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības komisija.
Lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes
iegūšanai īpašumā komisija noformē izziņas veidā.
Likuma grozījumi paredz arī gadījumus, kad komisijas
izvērtējums nav nepieciešams:

- Ja zemes ieguvējam piederošā lauksaimnieciskās
zemes platība darījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma nepārsniedz 10 ha fiziskām personām un 5 ha
juridiskām personām;
- Ja lauksaimniecības zeme iegūstama maksātnespējas
procesā;
- Ja lauksaimniecības zeme iegūstama mantošanas ceļā;
- Ja darījumi tiek slēgti starp laulātajiem, pirmās un otrās
pakāpes radiniekiem.
Tāpat likuma grozījumi paredz pašvaldībai pienākumu
izveidot Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistru.
Nomas līguma reģistrācija dos iespēju nomas reģistrā
reģistrētajiem nomniekiem iegūt pirmpirkuma tiesības
uz nomāto zemes gabalu, gadījumā, ja īpašnieks vēlas
to pārdot. Burtnieku novada pašvaldībā šo reģistru uzturēs pagastu pārvaldes.
Zemes nomnieks vai iznomātājs mēneša laikā pēc
zemes nomas līguma noslēgšanas lauksaimniecības
zemes nomas līguma atvasinājumu iesniedz personiski
Burtnieku novada pagasta pārvaldē, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nomātā zeme vai apliecinātu atvasinājumu nosūta elektroniski uz e-pasta adresi info@
burtniekunovads.lv, nodrošinot iesniegto dokumentu
juridisko spēku atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma
normām, vai nosūta pa pastu uz adresi Vanagu ielā 4,
Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā,
LV-4219.
Pašvaldība zemes nomas līgumus, kas noslēgti
pirms 2014.gada 30.decembra, reģistrē lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā līdz 2015.gada
30.jūnijam.
Ja personas zemes nomas līgumā, kas reģistrēts
Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā, veiks
būtiskas izmaiņas vai tas tiks lauzts, vai izbeigts ar
tiesas nolēmumu, zemes nomniekam vai iznomātājam
par to rakstiski ir jāinformē pašvaldība.
Neskaidrību un jautājumu gadījumā zvanīt Vitai
Ievītei, tālrunis 64250909.
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Notikumu atskats
Atbalsta Rencēnu jauniešu projektu
Ar Valmieras novada fonda Ziedotāju kluba atbalstu
dota zaļā gaisma 9 nozīmīgām iedzīvotāju iniciatīvām
projektu konkursā “Sev, tev, novadam”. Piektdien, 16.
janvārī, svinīgā gaisotnē tika parakstīti līgumi ar projektu
īstenotājiem. Klātienē bija ieradušies arī Ziedotāju kluba
dalībnieki, lai iepazītos ar šiem vietējiem ļaudīm. Tieši ar
viņu atbalstu Rencēnu jaunieši ieguva līdzekļus biedrības
“Virziens” dibināšanai un satikšanās telpu labiekārtošanai,
lai turpmāk rīkotu pasākumus vietējiem iedzīvotājiem.
Savukārt Bērzaines jaunieši, māmiņas un seniori bez
maksas varēs apgūt dažādas rokdarbu prasmes. Projektā
“Dzīvības veste”, apkaimes skolēni apgleznos atstarojošās
vestes sev un dāvināšanai “neredzamajiem” gājējiem, bet
Ķoņu kalnā brīvprātīgie cels nojumi, kas pasargās pasākumus no nelabvēlīgiem laikapstākļiem. Naukšēnu jaunās
vecmāmiņas organizēs mazuļiem jeb “ripulīšiem” attīstošas nodarbības. Trikātieši, godinot Lāčplēša kara ordeņa
kavalierus, uzstādīs kapos informatīvus stendus par viņu
atdusas vietām. Vilpulkā vietējie ļaudis uzcels nelielu
nojumi, lai kultūras pasākumi varētu notikt brīvā dabā,
bet Valmieras vakara vidusskolas korekcijas klasei notiks
dažādas praktiskas nodarbības jaunu iemaņu attīstīšanai.
Rudens projektu konkursa “Sev, tev, novadam” pirmajā
kārtā fonds saņēma 21 idejas skici. Pēc apmācībām par
pilnīgiem projektiem tapa 17 no tiem, savukārt ziedotāju
un konkursa komisijas balsojums atbalstu sniedza deviņiem
projektiem Valmierā un Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu,
Naukšēnu un Rūjienas novadā.

“Žiguļu kausam” 10 gadi

Sestdien, 24. janvārī, aizvadīts sacensību “Žiguļu kauss
2015” pirmais posms Zilākalna autotrasē, kopā pulcējot
ap 30 dalībnieku. Standarta klasē labākie kopvērtējumā:
Sigmar Tammemägi, Dainis Dambergs un Renārs Kārkliņš.
Brīvās klases braucienos uzvarēja Mārtiņš Lapiņš.
Ziemā par sacensībām tiek paziņots tikai 2 dienas
pirms tām. Interesenti var sekot līdzi informācijai mājas
lapā: www.rencenuautoklubs.lv.

♦ ♦ ♦
Politiski represēto biedrības balle

Inese Boša, Vamieras novada fonds

♦ ♦ ♦
Aizvadīts barikāžu atceres pasākums
Rencēnu pamatskolā

Piektdien, 16. janvārī, Valmieras pagasta kultūras namā
notika Valmieras politiski represēto biedrības pasākums.
Kā allaž, pulcējot vairāk nekā 50 ļaužu uz kopīgu tikšanos.
Pasākumā piedalījās arī apkārtējo pašvaldību priekšsēdētāji, kuri galvenokārt sanākušajiem vēlēja stipru veselību.
Tikšanos ar muzikāliem priekšnesumiem papildināja koris
“Baltie bērzi” un Līga Stebere.

♦ ♦ ♦
Aicina rūpēties par līdzcilvēkiem
Mēs stāvējām un stāvēsim Latvijas sardzē.
Foto: Agrita Buračevska
Sarkanbaltsarkanā vienotības zīme kopā ar skolas karogu,
ar himnas svētvārdiem un simbolisko ugunskuru aizsāka
1991. gada barikāžu atceres pasākumu Rencēnu pamatskolā.
Latvijas un cilvēku pašaizliedzības godināšana izskanēja
toreizējā Augstākās padomes deputāta, kurš balsoja par valsts
neatkarības atjaunošanu, Ivara Brieža stāstījumā un Rencēnu
folkloras kopas “Rota” vīru dziesmās (vadītāja Irēna Garais,
koncertmeistars Jānis Timermanis).
Izstādē ikviens varēja iepazīties ar 24 gados uzkrāto
materiālu bagātību par skolotājiem un skolas darbiniekiem,
kuri caur sirdi saprata vajadzību toreiz būt Rīgā un tagad
dalās iespaidos. Rencēnu pamatskolas muzeja vadītāja Inese
Birzkope pateicas visiem, kuri joprojām nes sevī barikāžu
laika atmiņas.

Aizvadītā gada decembra mēnesī man bija iespēja
satikties ar daļu no Valmieras pagasta dzīvesgudrajiem,
stiprajiem un pozitīvajiem pensionāriem, kas sniedza man
patiesu gandarījumu. Iegūtais dod spēku ikdienas turpmākajā darbā. Tāpēc saku Jums sirsnīgu paldies par priecīgajām emocijām un laba vēlējumiem, ko man sniedzāt.
Mīļu paldies gribu teikt arī Valmieras pagasta “rūķu
ģimenei”, kura jau vairākus gadus Ziemassvētku laikā
priecē Sociālā dienesta redzeslokā nonākušo ģimeņu bērnu
sirdis!
Aicinu arī Jaunajā gadā nepalikt vienaldzīgiem pret
līdzcilvēkiem, ja tie ir nonākuši dzīves strupceļā. Ja jūsu
redzeslokā ir cilvēki un situācijas, kurām nepieciešama
palīdzība, aicinu informēt Sociālo dienestu.
Solveiga Troiņikova,
sociālā darbiniece Valmieras pagastā

Jaunieši diskutē ar deputātiem

Foto: Zane Keibeniece
Piektdien, 16. janvārī, Burtnieku novada pašvaldības
lēmumu pieņēmēji un Burtnieku apkaimes jaunieši pirmo
reizi piedalījās diskusijā “Kafija ar politiķiem” Burtnieku
novada multifunkcionālajā jauniešu iniciatīvu centrā
(BMJIC). Neformālajās sarunās pie siltas kafijas tases un
uzkodām abas puses diskutēja par jauniešu pilsoniskās
līdzdalības iespējām Burtnieku novadā. Tikšanās galvenā
atziņa it visos jautājumos – Burtnieku novada priekšsēdētājam un deputātiem ar jauniešiem jātiekas biežāk!
Lai veicinātu draudzību starp jauniešiem un lēmumu
pieņēmējiem gan jaunieši, gan deputāti rosināja tikties
vismaz reizi ceturksnī. Tikšanās varētu notikt dažādās
vietās: skolās (bez skolotājiem un direktora), BMJIC, kā
arī jaunieši ar saviem priekšlikumiem un idejām varētu
apmeklēt deputātu sapulces. Vēl novada jaunieši izteica
vēlmi apmeklēt domes sēdes ārpus novada, piemēram,
Valmierā. Abas puses aizrāva arī kopīgu neformālu
aktivitāšu idejas, kā kopīgs hokeja turnīrs, pankūku cepšanas vakars un draudzības brauciens apkārt Burtniekam.
Diskusijās tika norādīti arī vairāki Burtnieku novada
izaicinājumi un rekomendācijas, ko būtu vēlams pilnveidot jaunatnes jomā. Piemēram, Burtnieku novada
jaunatnes lietu koordinēšana pagastos. Jaunieši rosināja
atrast jaunatnes lietu speciālistam brīvprātīgos palīgus
katrā pagastā, kuri palīdzētu sazināties un nodot aktuālo
informāciju citiem jauniešiem. Tāpat tika uzsvērta nepieciešamība aktualizēt Burtnieku novada Jaunatnes lietu
konsultatīvās komisijas darbību un iesaistīt tajā jauniešus,
pilnveidot jauniešu sadarbību ar novada sabiedrisko
attiecību speciālistiem un vairāki citi priekšlikumi.
Diskusijas un semināri tiek organizēti Eiropas
Savienības Strukturētā dialoga ietvaros, kas jauniešiem,
jauniešu politikas veidotājiem un īstenotājiem sniedz
iespēju aktualizēt jaunatnes politikas problēmjautājumus
vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī. Vairāk par Strukturēto
dialogu, plānotajām diskusijām un semināriem var atrast
Latvijas Jauntnes padomes mājas lapā www.ljp.lv.
Gundega Siliņa, Valmieras novada fonds

♦ ♦ ♦
Seniori sanāk kopā
Svētdienas pēcpusdienā, 11. janvārī, kopā sanāca
Valmieras pagasta seniori, lai atpūstos un jauki pavadītu
laiku. Pasākumā uzstājās Valmieras pagasta dejotāji,
dziesmas izdziedāja vīru ansamblis no Lodes un V.P.
”Mežābele” ansamblis diriģentes Ineses Reinfeldes pavadījumā. Pasākuma noslēgumā kājas varēja izlocīt dejas
ritmos kapelas “Burlakas” pavadījumā.

Izsludina logo ideju konkursu
Gatavojoties Burtnieku novada Dziesmu un Deju svētkiem “150 gadi kopš II Dziesmu svētkiem Jēkabkalnā”,
Burtnieku novada pašvaldība izsludina logo ideju konkursu.
Ikviens ir aicināts līdzdarboties, iesniedzot savu oriģinālo
ideju, kā varētu izskatīties pasākuma logo. Skices var
iesniegt līdz svētdienai, 15. februārim.
Logo būs galvenā atpazīstamības zīme pasākumam
“150 gadi kopš II Dziesmu svētkiem Jēkabkalnā”, kurš
norisināsies 20. jūnijā Matīšu pagasta estrādē. Logo
aicinām izstrādāt tādu, lai tas radoši un viegli uztverami
atspoguļotu pasākuma kultūrvēsturisko nozīmi. Atbilstoši
konkursa nolikumam, logo izveidē pieļaujami visi grafiskie
un glezniecības līdzekļi, dizainā jāizmanto ne vairāk par trīs
krāsām, kā arī nepieciešams izmantot uzrakstu “150 gadi
kopš II Dziesmu svētkiem Jēkabkalnā”.

Darbi jāiesniedz Valmieras pagasta pārvaldē (Vanagu
iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts) personīgi vai
pa pastu, vai uz e-pasta adresi: prese@burtniekunovads.lv
ar norādi “Logo ideju konkursam”. Iesniedzot savu darbu,
jānorāda vārds, uzvārds, e-pasts un tālruņa numurs.
Nepieciešams iesniegt ne tikai logo skici, bet arī idejas
pamatojumu. Vairāk informācijas konkursa nolikumā,
kurš pieejams Burtnieku novada pašvaldības mājas lapas
www.burtniekunovads.lv sadaļā Kultūra.
Iesniegtos darbus vērtēs pasākuma darba grupa. Galvenie
vērtēšanas kritēriji: logo vizuālā pievilcība un uztveramība,
logo atbilstība pasākuma konceptam un tā pielietojamība
reprezentācijas materiālos. Konkursa uzvarētājs tiks paziņots līdz 24. februārim.

Par novada svētkiem
Šogad Burtnieku novada Dziesmu un Deju svētki
norisināsies 20. jūnijā Matīšu pagasta estrādē. To galvenais
motīvs būs II Dziesmu svētku, kuri notika 1865. gadā
Jēkabkalnā, atcere. Plānots, ka kopā pulcēsies novada kori,
deju kolektīvi un vieskolektīvi.
Svētkus ievadīs tematiskās izstādes novada bibliotēkās
par Burtnieku novada koru un deju kolektīvu dalību
Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos. Pirms
svētkiem, 19. jūnijā, notiks koncerti Burtnieku, Ēveles un
Matīšu baznīcās.
Šobrīd norit aktīvs darbs ne tikai pie svētku repertuāra
plānošanas, bet arī pie Jēkabkalna apkārtnes labiekārtošanas.
Tur tiks iekopta taka tūristiem un izvietots informatīvs
stends.
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Apsveicam
februāra jubilārus!

Caur gadu birzēm
Katrs tikai vienreiz gājis.
Lai staro prieks
Šai gaitā vienreizējā

Haralds Kuplis Rencēnu pagasts
Velta Putniņa Valmieras pagasts
Austra Oliņa Matīšu pagasts
Biruta Rulle Matīšu pagasts
Tālivaldis Dubovs Valmieras pagasts
Ainis Paleonītis Valmieras pagasts
Jānis Priedītis Valmieras pagasts
Edmunds Taube Burtnieku pagasts

92 gadi
90 gadi
85 gadi
80 gadi
80 gadi
80 gadi
80 gadi
80 gadi

Pensionāru klubiņā “Mežābele”
Pirmdien, 9. februārī, izbraukšana no Viestura laukuma
uz SPA Pērnavā. Dalības maksa 8,50 eiro. Pieteikties pie
Aijas, tālr. 29680603.
Ceturtdien, 19.februārī, plkst. 14:00 tikšanās ar Valmieras KAC vadītāju L. Samcovu par veselīgu uzturu un
vitamīniem.
Līdz 1.maijam klubiņa telpās apskatāma Ineses Popes
gleznu izstāde.

Biedrības “Sapratne” biedri

Sestdien, 14. februārī, plkst. 13:00 Rencēnu pagasta
kultūras namā notiks gada atskaites sapulce, plānoti jauni
pasākumi, divu jubilāru sveikšana. Gaidīsim!
Uzsākam lasījumus “Vai Tu to jau zini?” Rencēnu
1. bibliotēkā. Nodarbības būs interesantas, notiks vienu
reizi mēnesī. Otrā nodarbība notiks sestdien, 21. februārī,
plkst. 11:00.

Burtnieku novada
pašvaldība izsola
nekustamo īpašumu Viestura laukums 2A,
Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā.
Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē,
Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, 2015. gada 20. februārī
plkst. 11:00. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties
izsolē, ne vēlāk kā līdz 2015.gada 17. februāra 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.

Iespēja atbrīvoties no
nolietotas elektrotehnikas
SIA “ZAAO” no privātpersonām bez maksas savāc
nolietotu, neizjauktu sadzīves elektrotehniku pēc telefoniska vai rakstiska pieteikuma, iepriekš saskaņotā laikā
izbraucot uz mājām. Nolietotas elektrotehnikas savākšanu
var pieteikt pa tālruni 642 81250 vai mob.tālr. 26132288,
kā arī sūtot e-pastu ar pieteikumu uz zaao@zaao.lv.

Dievkalpojumi Sv. Mateja
Matīšu draudzē
7. februārī plkst. 9:00 Svētdienas skola
8. februārī plkst. 10:00 Dievkalpojums
21. februārī plkst. 9:00 Svētdienas skola
22. februārī plkst. 10:00 Dievkalpojums
Mācītājs Andis Smilga, tālr. 29242348, 8. februārī plkst.
9:00 aicina tos, kuri vēlas pieteikties mācībām, lai taptu
kristīti vai iesvētīti.
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

Pasākumu kalendārs FEBRUĀRIS 2015
Laiks

Pasākums un norises vieta

Kultūras pasākumi
6. februārī
plkst. 19:00

Izrāde “Mēs un mūsu sieva”! Lomās: Aīda Ozoliņa, Jānis Kirmuška un Imants Vekmanis.
Režisore Indra Vaļeniece. Biļešu cenas 7,00, 5,50, 4,00 eiro. Matīšu pamatskolas zālē

7. februārī no
plkst. 10:00

Meteņdienas svinības un tirdziņš “Ar Gardu Muti Valmiermuižā”. Pie Valmiermuižas alus
darītavas

14. februārī
plkst. 22:00

Valentīndienas balle. Spēlē grupa “Vēja muzikanti”. Ēveles pagasta Tautas namā

15. februārī
plkst. 15:00

O. Švarca komēdija “Boksa meistars”. Kauguru amatierteātra “Vīzija” izrāde. Valmieras pagasta
kultūras namā

21. februārī
plkst. 13:00

Koncerts “Vīri dzied Rencēnos”. Rencēnu pagasta kultūras namā

21. februāris
plkst. 16:00

Jauktā ansambļa “Dziedātprieks” 5 gadu jubilejas svinības. Vecates pagasta kultūras namā

28. februārī
plkst. 12:00

Mazo vokālistu konkursa “Mincis 2015” atlases koncerts. Burtnieku pagasta kultūras centrā

Sporta notikumi
8. februārī
plkst. 10:00

Zoles turnīrs. Rencēnu pagasta kultūras namā.
Pieteikties pie Māra Savicka, e-pasts: maris-savickis@inbox.lv

14. februārī

Matīšu pagasta ziemas sporta svētki. Nepiemērotu laika apstākļu dēļ pasākums var tikt pārcelts.
Seko līdzi informācijai www.burtniekunovads.lv

15. februārī
plkst. 14:00

Galda spēļu turnīra 3. kārta. Vecates pagasta kultūras centrā

27. februārī
plkst. 19:00

Latvijas nakts sprints slēpošanā. Vecates parkā

28. februārī
plkst. 18:00

Tautas slēpojums “Kalnāres apļi”. Matīšos, “Kalnārēs”. Pasākuma laiks var mainīties!
Seko līdzi informācijai www.burtniekunovads.lv

28. februārī

2. Burtnieku novada ziemas sporta spēles. Rencēnu pagastā

Izstādes
No 14. februāra

Ziemas saulgriežu tradīciju vakars kopā ar postfolkloras grupu “Rikši”. Biļešu cena: 7,00 eiro

No 16. februāra

Ziemassvētku jampadracis

Meteņdienas svinības un tirdziņš 7. februārī
Lai atzīmētu pavasara tuvošanos, 7. februārī no
plkst. 10:00 – 14:00 pie “Valmiermuižas alus” darītavas
norisināsies Meteņdienas svinības un lauku labumu tirdziņš “Ar Gardu Muti Valmiermuižā”, radošās darbnīcas,
mielošanās un plkst. 19:00 Tradīciju vakars.
Tirdziņš “Ar Gardu Muti Valmiermuižā”
Šī gada pirmajā gardēžu tirdziņā būs iespēja iegādāt
gan tradicionālās mājražotāju siera izlases, svaigi ceptos
maizes klaipus, kūpinātu gaļu, zivis, garšvielas, medu un
citus našķus, gan rūpīgi gatavotus amatnieku daiļdarbus.
Tradīciju izzināšana un radošās darbnīcas
Meteņiem ir jautrs raksturs, jo tie vēsta par ziemas
beigām, pavasara tuvošanos un jauna saimnieciskā gada
sākumu. Tā ir reize, kad uzzināt kāds laiks gaidāms un kāda
būs raža, tamdēļ Meteņdienas tirdziņa viesiem būs iespēja
izzināt svētku tradīcijas un piedalīties svinību izdarībās
gada auglības un labklājības nodrošināšanai. Savukārt
mazākie tirdziņa viesi varēs iemēģināt roku radošajās
darbnīcās un, ja laikapstākļi būs vēlīgi, doties izbraucienos
ar kamanām.

Tradīciju vakars
Vakarpusē, plkst. 19:00, “Valmiermuižas klētī” notiks
Meteņdienai veltīts tradīciju vakars ar koncertu, līksmu
sadziedāšanos un dančiem kopā ar jauniešu folkloras kopu
“Kokle”, kas ir viena no viskuplākajām folkloras draugu
kopām Latvijā un savā pūrā ir sakrājusi gan visu Latvijas
etnogrāfisko novadu tautas dziesmas, gan iemācījusies
dziedāt tās vietējās izloksnēs un dziedāšanas manierēs.
Biļešu cena: 7,00 eiro, tās var iegādāties “Biļešu Paradīze”
kasēs un Valmiermuižas tirgotavā pie alus darītavas.
Tirgotāju pieteikšanās dalībai tirdziņā līdz 4. februārim
info@gardumuti.lv vai pa tālr. 20436868 (Sintija).
Tirdziņu atbalsta SIA “Valmiermuižas alus”, Burtnieku
novada pašvaldība, SIA “ZAAO”, Valmieras kultūras
centrs, t/c “Valleta” un laikraksts “Liesma”.
Zane Kaķe,
Valmiermuižas kultūras biedrības vadītāja

Dievkalpojumi Burtnieku un Ēveles ev. lut. draudzēs
Laimīgi žēlsirdīgie, jo Dievs būs viņiem žēlsirdīgs. /Mateja ev.5:7/

1.februārī pl.11.00 Dievkalpojums Burtnieku Mācītājmuižā, iesvētes mācības.
5.februārī pl.18.00 Bībeles stunda Ēveles draudzes mājā.
8.februārī pl.11.00 Dievkalpojums Burtnieku Mācītājmuižā, iesvētes mācības.
pl.14.00 Dievkalpojums Ēveles draudzes mājā.
15.februārī pl.11.00 Dievkalpojums Burtnieku Mācītājmuižā, iesvētes mācības.
18.februārī pl.18.00 Sadraudzība Burtnieku Mācītājmuižā.
pl.19.00 Pelnu dienas Dievkalpojums Burtnieku Mācītājmuižā. Gavēņa laika sākums.
19.februārī pl.18.00 Bībeles stunda Ēveles draudzes mājā.
22.februārī pl.11.00 Dievkalpojums Burtnieku Mācītājmuižā, iesvētes mācības.
pl.14.00 Dievkalpojums Ēveles draudzes mājā.
Mācītājs Aldis Kalcenavs pieņem apmeklētājus Ēveles draudzes mājā 5.un 19.februārī no pl.14.00-18.00.,
Burtnieku Mācītājmuižā katru piektdienu no pl.10.00-18.00 (tālr. 29124453).
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 Edīte Stērste,
tālr. 20219631; e-pasts: prese@burtniekunovads.lv

