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Burtnieku novadu
Latvijas IV Olimpiādē pārstāvēs 31 sportists

Latvijas IV Olimpiādē, kas Valmierā norisināsies no
1. līdz 3.jūlijam, Burtnieku novadu desmit sporta veidos
pārstāvēs 31 sportists. Kopumā Olimpiādē piedalīsies 94
pašvaldību komandas un aptuveni 4000 dalībnieku.
Burtnieku novada sportisti sacentīsies deviņos
olimpiskajos sporta veidos – airēšanas slalomā, burāšanā,
BMX riteņbraukšanā, MTB riteņbraukšanā, golfā, tenisā,
pludmales volejbolā, vieglatlētikā un šaušanā, kā arī
vienā olimpiādē iekļautajā neolimpiskajā sporta veidā –
orientēšanās sportā.

Visi interesenti aicināti klātienē vērot Latvijas Olimpiādes sacensības un atbalstīt Burtnieku novada sportistus.
Tāpat ikviens ir aicināts vērot krāšņo Olimpiādes atklāšanas ceremoniju. Tā notiks 1.jūlijā no plkst. 21.15 līdz
plkst. 23.00, J.Daliņa stadionā, Valmierā. Atklāšanas
ceremoniju varēs vērot arī tiešraidē Latvijas Televīzijas
(LTV) pirmajā kanālā. Savukārt Olimpiādes noslēguma
ceremonija notiks 3.jūlijā.
Elīna Krūkle, Burtnieku novada sporta organizatore
Foto: Latvijas Riteņbraukšanas federācija, Jānis Cigelskis
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Sportisti
Kaspars Pakers (K-1)
Evita Savickaite (K-1; C-1)
Krišs Ozols (C-1)
Gundars Osis (Raceboard)
Mikus Dāvids Strazdiņš
Henrihs Kiršblūms
Dāvis Pundurs
Kristaps Brokāns
Mārcis Ābelītis
Līga Šmite
Kristaps Matisons
Jurģis Ābele
Artūrs Vaļģis (Sprints)
Sanita Atslēga (Sprints)
Inguss Andersons (vienspēles; dubultspēles)
Ričards Krūze (vienspēles; dubultspēles)
Rihards Breicis (vienspēles; dubultspēles)
Mārtiņš Toms
Lauris Grāvelis
Dāvis Oliņš (diska mešana; vesera mešana)
Megija Smirnova (augstlēkšana; diska
mešana)
Andris Stūrītis (Šaušana pa skrejošu
mežacūku / 35m)
Didzis Liepiņš (Šaušana pa skrejošu
mežacūku / 35m)
Māris Žvīriņš (Šaušana pa skrejošu
mežacūku / 35m)
Arnis Bērziņš (Tranšeju stends)
Jānis Ķibermanis (Tranšeju stends)
Andris Ķibermanis (Tranšeju stends)
Voldemārs Goba (Apaļais stends)
Toms Lamba (Apaļais stends)
Artis Lamba (Apaļais stends)

Rencēnu šautuves apkārtnē tiks
ierobežota autotransporta kustība

No 1. līdz 3.jūlijam, IV Latvijas Olimpiādes ietvaros notiekošo šaušanas sacensību dēļ, tiks ierobežota
autotransporta kustība ceļa posmā Kaķīši – Smuikas ferma. Tas nozīmē, ka nedēļas nogalē laikā no plkst. 9.00
līdz plkst. 18.00 visi, izņemot sacensību dalībniekus un līdzjutējus, šajā ceļa posmā nedrīkstēs iebraukt ar
auto. Autotransporta kustība ap Rencēnu šautuvi tiks organizēta pa apbraucamiem ceļiem.
Arita Rudzīte, Burtnieku novada pašvaldība
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Jānis Caune no
Burtniekiem kļuvis
par programmētāju
un tagad palīdz citiem

Pats savulaik būdams Vītolu
fonda stipendiāts, no Burtniekiem
nākušais Jānis Caune nolēmis
dibināt savu stipendiju, kas būs
2000 eiro liela, un palīdzēs kādam
jaunam censonim nākamajā mācību gadā sasniegt viņa izvirzītos
mērķus.
Jānis ar savu stipendiju vēlas
palīdzēt iegūt izglītību kādam
talantīgam, bet mazturīgam Latvijas jaunietim. “Domāju,
ka ikviens vēlētos sev apkārt izglītotus cilvēkus – tad
kāpēc gan nepalīdzēt jauniem, talantīgiem cilvēkiem
izglītoties?”, savu vēlmi dibināt šo stipendiju pamato
pats Jānis. Tāpat viņš arī norāda, ka stipendijas veidā
viņš vēlas palīdzēt medicīnā, mehatronikā vai enerģētikas
nozarē studējošiem jauniešiem.
Arī Jānis pats, pateicoties Valijas Otlans 95 gadu jubilejas stipendijai, savulaik sāka studijas Rīgas Tehniskās
universitātes Medicīnas inženierijas un fizikas studiju
programmā. Sākot ar 2. kursu, viņš saņēma Jāņa Arvīda
Bungs un Metas Kalniņas Bungs piemiņas stipendiju. Tad,
“Erasmus” programmas ietvaros, Jānis studēja arī Vācijā,
bet, atgriežoties Latvijā, atsāka strādāt IT jomā.
Viņš veiksmīgi aizstāvēja bakalaura darbu, arī inženierprojektu un kļuva par diplomētu inženieri. Iegūtais
diploms un zināšanas tagad viņam ļauj veiksmīgi īstenot
iecerētos plānus un sasniegt izvirzītos mērķus. Patlaban
Jānis Caune strādā par programmētāju, kā arī aktīvi
darbojas zemessardzē.
Sirdī viņš vienmēr nesis līdzi Vītolu fonda moto: “Ar
izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu nākotnē
palīdzēt citiem!” Līdz šim viņš ir ziedojis Draugu
stipendijai un tagad ir tapusi arī viņa paša dibinātā
stipendija.
Vita Diķe, Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja

Novads uzņem
ciemiņus no Giterslo
apriņķa Vācijā

Lai uzzinātu kādas aktivitātes notiek sadarbības
ietvaros realizētajos projektos un smeltos iedvesmu no
mūsu puses uzņēmīgajiem cilvēkiem 17. un 18.jūnijā,
Burtnieku novadā viesojās ciemiņi no Giterslo apriņķa
Vācijā.
Biedrības “Valmieras – Giterslo reģionu sadarbībai”
delegācija apmeklēja Burtnieku novadā esošās sporta
bāzes, kurās norisināsies Latvijas IV olimpiādes sacensības burāšanā, BMX riteņbraukšanā, golfā un stenda
šaušanā. Viesi devās arī uz Burtnieku ezeru, kur tika
apspriests tas, kā varētu noritēt ezera atjaunošana.
Tāpat delegācija, sešu cilvēku sastāvā, viesojās arī
zemnieku saimniecībā “Rūķīši”, kur aplūkoja graudaugu
sējumus un to kā bioloģiski tiek audzēti gaļas liellopi
un staltbrieži. Matīšos ciemiņi apskatīja arī jauno un
moderno saimniecības “Rūķīši” gaļas pārstrādes cehu,
kur top žāvējumi un kūpinājumi.
Vienlaikus delegācija apmeklēja arī vērienīgās Saulgriežu svinībās Valmiermuižā. Tur ciemiņi izbaudīja gan
tradicionālos latviešu ēdienus, gan dejas un dziesmas.
Šobrīd rit sadarbības 24.gads kopš biedrības izveidošanas bijušajā Valmieras rajona teritorijā. Ar Giterslo
apriņķa palīdzību realizēti daudzi nozīmīgi projekti
sociālajā, veselības aprūpes, izglītības, kultūras un drošības jomās.
Arita Rudzīte, Burtnieku novada pašvaldība
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Burtnieku novada
pašvaldības
domes sēdē

Trešdien, 15.jūnijā, plkst.
10.00 Valmieras pagasta pārvaldē uz kārtējo domes sēdi
sanāca Burtnieku novada domes deputāti. Sēdē attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalījās
Gatis Cukmacis un Igors
Korņējevs. Sēdē tika izskatīti
33 darba kārtības jautājumi.
Nozīmīgākie domes sēdē pieņemtie lēmumi:

• Apstiprināts Burtnieku novada pašvaldības 2015.gada
publiskais pārskats. Tas publicēts pašvaldības mājaslapā www.burtniekunovads.lv. Iedzīvotāji, kuri vēlas
ar gada pārskatu iepazīties, to atradīs mājaslapā, sadaļā
dokumenti.
• Piešķirts ikgadējais apmaksātais atvaļinājums Burtnieku
novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Kārlim
Sedvaldam no 2016.gada 21.jūnija līdz 4.jūlijam.
• Amatā apstiprināts Burtnieku novada pašvaldības
policijas vecākais inspektors Andis Brolītis. Viņš būs
atbildīgs par kārtību un drošību Valmieras, Rencēnu un
Ēveles pagastos.
• Ņemot vērā to, ka gandrīz 500 Burtnieku novadā
deklarēto skolēnu apmeklē Valmieras pilsētas pašvaldības dibinātās mācību iestādes un gandrīz 100 bērnu
apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes Valmierā, kā
arī faktu, ka Burtnieku novada pašvaldībai nav savas
izglītības pārvaldes, Burtnieku novada pašvaldības
funkciju izglītības jomā nolemts deleģēt Valmieras
pilsētas pašvaldībai. Deleģēšanas līgums tiks slēgts uz
termiņu no 01.08.2016. līdz 30.07.2019.
• Apstiprināts Burtnieku novada pašvaldības pretkorupcijas pasākumu plāns 2016.-2018.gadam. Tas publicēts pašvaldības mājaslapā www.burtniekunovads.lv.
Iedzīvotāji, kuri vēlas ar pretkorupcijas plānu iepazīties,
to atradīs mājaslapā, sadaļā dokumenti.
• Burtnieku novadā nolemts deleģēt aprūpes mājās pakalpojumu biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”.
Deleģēšanas līgums ar biedrību tiks slēgts uz vienu
gadu no 01.07.2016. līdz 30.06.2017.
• Nolemts veikt grozījumus Burtnieku novada pašvaldības 2015.gada 21.oktobra noteikumos Nr.5/2015
“Par Burtnieku novada pašvaldības inansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām un nodibinājumiem”.
• Apstiprināti Burtnieku novada pašvaldības noteikumi
Nr.10/2016 “Par kārtību, kādā pieprasa un izlieto
Burtnieku novada pašvaldība budžeta programmas
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus”.
• Nolemts piešķirt Burtnieku Ausekļa pamatskolaiskolas
sporta laukuma uzlabošanas darbu veikšanai 10000 EUR.
• Burtnieku novada pašvaldības PII “Sienāzītis” nolemts
piešķirt 700 EUR lielu līdzinansējumu lapenes –
“Zaļās klases” – iegādei.
• Atbalstīts lēmums par jauna autobusa ar sēdvietu skaitu
19+1 iegādi Burtnieku novada pašvaldības autonomo
funkciju nodrošināšanai. Konceptuāli atbalstīts lēmums
autobusa iegādei ņemt aizņēmumu Valsts kasē, ar
Valsts kases noteikto procenta likmi uz 7 gadiem.
• Piešķirts inansējums elektropatēriņa monitoringa ierīču
iegādei 1930 EUR apmērā.
• Piešķirts pašvaldības papildus inansējumu 585 EUR
apmērā biedrībai “Pēdu nav”, lai vīriešu volejbola
komanda 2016.gadā varētu piedalīties volejbola turnīros.
• Piešķirts pašvaldības inansējumu 299 EUR apmērā
biedrībai “Burtnieks sportam un kultūrai”, lai Rencēnu
pagasta hokejists Lennijs Galdiņš 2016.gadā varētu piedalīties hokeja turnīros Klaipēdā un Sanktpēterburgā.
• Piešķirts pašvaldības inansējumu 600 EUR apmērā
biedrībai “Rencēnu autoklubs”, lai Burtnieku novadā
deklarētie motokrosa sportisti – Mārtiņš Korņējevs,
Uldis Mustis, Renārs Kamergrauzis – 2016. gadā varētu
piedalīties motokrosa sacensībās.
• Piešķirti 640 EUR Valmieras pagasta bērnu deju kolektīva “Sadancēni” 1.-4. kl. grupai dalībai koncerttūrē
Kurressāres piepilsētā Sāremas salā.
Arita Rudzīte,
Burtnieku novada pašvaldība

APSTIPRINĀTS ar Burtnieku novada pašvaldības domes
2016.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu Nr. 130 (protokols Nr. 4, 11.punkts)
PRECIZĒTS ar Burtnieku novada pašvaldības
2016.gada 18.maija sēdes lēmumu Nr. 165 (protokols Nr. 5, 21.punkts)

Saistošie noteikumi Nr. 8/2016
PAR KOKU CIRŠANU ĀRPUS MEŽA BURTNIEKU NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Meža likuma 8.panta otro daļu,
Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309
“Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu
I. Vispārīgais jautājums
1. Saistošie noteikumi “Par koku ciršanu ārpus meža
Burtnieku novadā” (turpmāk – Noteikumi) nosaka koku
ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību, publiskās apspriešanas procedūras kārtību un sabiedrībai nozīmīgus
gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, metodiku
zaudējumu aprēķināšanai un samaksas kārtību par koku
ciršanu Burtnieku novada administratīvajā teritorijā.
II. Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība
2. Persona, kura vēlas cirst kokus ārpus meža vēršas ar
iesniegumu Burtnieku novada pašvaldībā (turpmāk –
Pašvaldība). Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašnieku iesniegumam papildus pievienojama kopsapulces lēmuma kopija par koka ciršanu.
3. Iesniegumus par koku ciršanu ārpus meža Burtnieku
novadā izskata Pašvaldības Ārpus meža zemēm augošu
koku ciršanas izvērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija).
4. Komisija pirms lēmuma par koku ciršanu pieņemšanas
veic koku apsekošanu dabā un izvērtē iesnieguma pamatotību un koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem.
5. Koku ciršanas atļauja ir derīga vienu gadu no izsniegšanas brīža.
6. Komisijas lēmumu var apstrīdēt Pašvaldības Administratīvo aktu strīdus komisijā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
7. Gadījumā, ja tiek rīkota publiskā apspriešana par koku
ciršanu ārpus meža, lēmumu pieņem Burtnieku novada
pašvaldības dome (turpmāk – Dome).
III. Publiskās apspriešanas procedūras kārtība
8. Publiskā apspriešana rīkojama, ja:
8.1. koka vai koku grupas ciršana paredzēta publiski
pieejamos parkos, kapsētās, skvēros, alejās, kas ir garākas
par 20 metriem;
8.2. koka vai koku grupas ciršana paredzēta sabiedriskās
vietās, kur plānota būves celtniecība vai rekonstrukcija.
9. Publiskā apspriešana nav nepieciešama, ja Noteikumu
8.punktā noteiktajos gadījumos cērt koku, kura augtspēja
ir pilnīgi vai daļēji zudusi.
10. Publiskās apspriešanas kārtība noteikta Pašvaldības
nolikumā.

11.Paziņojumu par Publisko apspriešanu ievieto Pašvaldības mājas lapā www.burtniekunovads.lv, savukārt informāciju par Publisko apspriešanu ievieto informatīvajā
izdevumā “Burtnieku novada vēstis” un izvieto Pašvaldības
pagastu pārvalžu ēkās.
12. Publiskās apspriešanas sākuma datumu norāda publikācijas paziņojumā. Publiskās apspriešanas ilgums ir 21
(divdesmit viena) diena.
13. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc publiskās apspriešanas beigām nav
saņemts neviens sabiedrības ierosinājums. Pēc publiskās
apspriešanas rezultātu apkopošanas Dome pieņem lēmumu
par koku ciršanas atļaujas vai atteikuma izsniegšanu.
IV. Zaudējumu atlīdzības samaksas kārtība
par koku ciršanu
14. Personai jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības
samazinājumu saistībā ar koku ciršanu ciemu teritorijās
(turpmāk – Zaudējumu atlīdzība), ko aprēķina pēc formulas:
Z = KD x KS x KI x KA x KV x PK, kur
Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība (euro).
KD – koka caurmēra koeicents, kas vienāds ar attiecīgā
koka caurmēru centimetros 1,3 m augstumā no sakņu
kakla (cm).
KS – koka sugas koeicients, ko nosaka atkarībā no koka
sugas.
KI – koka ciršanas iemesla koeicients.
KA – apdzīvotas vietas koeicients.
KV – koka atrašanās vietas koeicients: apbūves zemēs (arī
neapgūtās apbūves zeme) – 1; zemē, uz kuras apbūve
nav primārā zemes izmantošana – 0,8.
PK – pašvaldības koeicients – 0,2.
15. Zaudējumu atlīdzība jāiemaksā pēc izrakstītā rēķina
Pašvaldības pamatbudžeta kontā.
V. Noslēguma jautājumi
16. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Burtnieku novada pašvaldības 17.10.2012. saistošie noteikumi
Nr.15/2012 “Ārpus meža zemēm augošu koku ciršanas
kārtība Burtnieku novadā”.
17. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā “Burtnieku novada vēstis”.
Domes priekšsēdētājs K.Sedvalds

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Burtnieku novada pašvaldības 2016.gada 20.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.8/2016
PAR ĀRPUS MEŽA ZEMĒM AUGOŠU KOKU CIRŠANAS
KĀRTĪBU BURTNIEKU NOVADĀ
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

Burtnieku novada pašvaldības dome 2012.gada 17.oktobrī apstiprināja saistošos
noteikumus Nr.15/2012 “ Ārpus meža zemēm augošu koku ciršanas kārtība
Burtnieku novadā”. Pārskatot minētos saistošos noteikumus tika secināts, ka
veicot grozījumus to apmērs pārsniedz saistošo noteikumu pamata tekstu, līdz
ar to lietderīgi ir sagatavot jaunu saistošo noteikumu projektu.

2.Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību,
publiskās apspriešanas procedūras kārtību un sabiedrībai nozīmīgus gadījumus,
kad rīko publisko apspriešanu, metodiku zaudējumu aprēķināšanai un samaksas
kārtību par koku ciršanu Burtnieku novada administratīvajā teritorijā, kā arī
veikta redakcionālā noteikumu uzlabošana.

3.Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu tiks ieskaitīta pašvaldības pamatbudžetā.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz sabiedrību un
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

Saistošie noteikumi nosaka, ka zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem
ir jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku
ciršanu Burtnieku novada administratīvajā teritorijā.
Saistošie noteikumi nosaka gadījumus, kad nepieciešama publiskā apspriešana
koku ciršanai ārpus meža, tādejādi dodot iespēju sabiedrībai piedalīties lēmumu
pieņemšanā.
Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmēs.

5.Informācija par
administratīvajām procedūrām

Jautājumā par saistošo noteikumu piemērošanu persona var vērsties Burtnieku
novada pašvaldībā.

6. Informācija par konsultācijām

Saistošo noteikumu projekts saskaņots ar Burtnieku novada pašvaldības Ārpus
meža zemēm augošu koku ciršanas izvērtēšanas komisiju.
Domes priekšsēdētājs K.Sedvalds
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Labdarības akcijā ēvēliešiem pārbauda
redzi un izraksta brilles

Jau otro reizi biedrība “Pāvulēni” uz Ēveles pagasta
bibliotēku uzaicināja Valmieras Lauvas kluba pārstāvjus
– Valteru Pumpuru un Liānu Danci. Ar šo divu cilvēku
gādību, labdarības akcijas ietvaros, 25 pagasta iedzīvotājiem tika pārbaudīta redze un sagādātas brilles.
Atšķirībā no iepriekšējās labdarības akcijas, kad redze
tika pārbaudīta Ēveles pamatskolas bērniem un māmiņām,
šoreiz acu veselība tika pārbaudīta pagasta senioriem.
Daudzi no senioriem uz acu pārbaudi bija atnākuši paši,
bet citus atveda bibliotekāre Aelita.
Līdzīgi kā iepriekšējā reizē, arī šoreiz iedzīvotāji
saņēma kompetenta speciālista veiktu redzes pārbaudi,
nepieciešamības gadījumā arī acu iekšējā spiediena mērījumus un, protams, labus vārdus un laipnu attieksmi.
Optometrists pēc vajadzības pielāgoja un izrakstīja brilles
gan tālumam, gan lasīšanai un 8.jūnijā tās tika saņemtas.
Gan speciālista apmeklējums, gan brilles ēveliešiem bija
bezmaksas.
Jāsaka, ka šī labdarības akcija ir ļoti vērtīga, jo daudzi
pagasta iedzīvotāji līdz šim brilles bija pirkuši aptiekā bez
pārbaudes, turklāt arī nokļūšana vizītē pie ārsta bieži vien
lauku ļaudīm ir problemātiska. Mēs, biedrība “Pāvulēni,
šādu akciju ar Lauvas kluba atbalstu esam ieplānojuši
arī vēl citur Burtnieku novadā, jo savlaicīgi konstatējot
redzes traucējumus 85% gadījumos tie ir novēršami un
ārstējami.
Tāpat mēs sakām arī lielu paldies Liānai Dancei un
Valteram Pumpuram, jo tieši pateicoties viņu atsaucībai
un rūpēm pagasta iedzīvotājiem ir iespēja pārbaudīt savu
acu veselību.
Inese Karnāte, biedrība “Pāvulēni”

APSTIPRINĀTS ar Burtnieku novada pašvaldības domes
2016.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu Nr. 133 (protokols Nr. 4, 14.punkts)
PRECIZĒTS ar Burtnieku novada pašvaldības domes
2016.gada 18.maija sēdes lēmumu Nr. 164 (protokols Nr. 5, 20.punkts)

Grozījumi
Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada 21.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 22/2010

“PAR BURTNIEKU NOVADA KAPSĒTU UZTURĒŠANU”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
1. Izdarīt Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada 21. jūlija saistošajos noteikumos Nr.22/2010 “Par Burtnieku novada
kapsētu uzturēšanu” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. izteikt Noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā “Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu”;
1.2. precizēt Noteikumu nodaļu numerāciju un izteikt šādā redakcijā: “I. Vispārīgie jautājumi; II. Kapsētas iekšējās
kārtības noteikumi; III. Kapsētu īpašnieka pienākumi; IV. Kapsētu apsaimniekotāja un to pārziņu pienākumi;
V. Kapavietas kopšanas noteikumi; VI. Neuzraudzīto kapavietu nomas tiesības; VII. Kapsētu darba režīms; VIII.
Apbedīšanas kārtība; IX. Kapliču izmantošana; X. Atbildība un administratīvā soda piemērošana; XI. Noslēguma
jautājumi;
1.3. precizēt Noteikumu punktu numerāciju un izteikt to secībā no “1. līdz 59.”
1.4. Papildināt Noteikumu 3.punktu ar 3.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.5. Ēveles kapi – atvērtā kapsēta.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā “Burtnieku novada
vēstis”.
Domes priekšsēdētājs K.Sedvalds

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Burtnieku novada pašvaldības 2016.gada 20.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.9/2016
Grozījumi
Burtnieku novada pašvaldības2010.gada 21.jūlija saistošajos noteikumos Nr.22/2010
“PAR BURTNIEKU NOVADA KAPSĒTU UZTURĒŠANU”
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

18.03.2015. Burtnieku novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu par nekustamā
īpašuma “Kapsēta” daļas iegādi. Pamatojoties uz 2016.gada 2.februāra pirkuma
līgumu, nekustamais īpašums 17.03.2016. tika nostiprināts zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda.

2. Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2010.
gada 21.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 22/2010 “PAR BURTNIEKU NOVADA
KAPSĒTU UZTURĒŠANU”, noteikumi tiek papildināti ar 3.5.apakšpunktu.
Saistošajos noteikumos veikti redakcionālie uzlabojumi, proti, numerāciju
precizitāte.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav attiecināmi.

4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināmi.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Nav attiecināmi.

Jaunie mūziķi no
Igaunijas sniegs divus
koncertus Burtniekos

Pateicoties Valgas un Valmieras ELB iecirkņu veiksmīgai sadarbībai, 4.jūlijā Burtnieku baznīcā uzstāsies
jauniešu stīgu orķestris no Igaunijas. Orķestrī muzicē 25
stīgu instrumentu spēlētāji, kuri ir 7 līdz 19 gadus veci.
Orķestra vadītāja Eveli Rosāre māca Heino Ellera
Tartu mūzikas skolā vijoļspēli un jauniešiem palīdzējusi
iemīlēt gan klasisko, gan garīgo, gan tautas mūziku.
Viņas audzēkņu labie panākumi republikas un arī starptautiskajos konkursos liecina, ka skolotāja lielu uzmanību
pievērš darbam ar klasisko vijoļmūzikas repertuāru.
Bērniem pašiem vislabāk patīk spēlēt tautas melodijas.
Orķestrim ir bijis ļoti daudz un dažādu iespēju uzstāties –
pēdējo gadu laikā bērni snieguši vairāk nekā 50 koncertu.
Kopīgie braucieni saliedējuši dalībniekus vienotā komandā. Turklāt kopības sajūtu rada arī tāds fakts, ka dažas
ģimenes orķestrī pārstāv pat vairāki bērni.
Šogad Karijarves stīgu orķestris svin savu 10 gadu
jubileju un sniedz 6 dienu laikā 7 koncertus, divus no
tiem Latvijā. Uzstāšanās vietas ir izvēlētas, lai bagātinātu
nomaļāko apvidu kultūras dzīvi, tāpēc gaidām uz
koncertiem visu paaudžu publiku. Īpaši gribam iepazīstināt bērnus ar stīgu instrumentiem un dažādiem
mūzikas stiliem. Tiks atskaņota klasiskā vijoļmūzika no
lielmeistaru spalvas (Bahs, Šostakovičs, Paganīni, Ellers
u.c.) un iemīlētas igauņu tautas melodijas.
Jaunie Tartu mūziķi snieguši koncertus Igaunijas salās,
uzstājušies Zviedrijā, Krievijā (Pēterburgā) un divas
reizes Somijā. Tas viss noticis līdz ar orķestra vadītājas
entuziasmu, jauno mūziķu uzcītību un labo sadarbību ar
bērnu vecākiem. Ceļojumi, daudzie koncerti un dažādie
klausītāji, kā arī skaņdarbu atšķirīgie stili ir iedvesmojuši orķestri izdot dubulto CD albumu “Rändamine”
(Ceļošana).
Laipni lūdzam 4.jūlijā plkst. 18.00 uz koncertu Burtnieku baznīcā, lai noklausītos klasiskās vijoļmūzikas
pērles solistu un ansambļu atskaņojumā. Plkst. 19.30
brīvdabas estrādē blakus baznīcai Karijarves orķestris
spēlēs iemīļotas igauņu tradicionālās mūzikas melodijas.
Dace Kalcenava, Burtieku ev. lut. draudze

Rencēnu seniori
var pieteikties
atpūtas braucienam
ar plostu pa upi
Ceturtdien, 14.jūlijā, notiks Rencēnu pagasta
pensionāru biedrības “Sapratne” organizētais brauciens
ar plostu pa Rūjas upi. Seniori atpūtas braucienam var
pieteikties līdz 11.jūlijam pie Rasmas Ozoliņas, tel.
26148136.
Rasma Ozoliņa, pensionāru biedrība “Sapratne”

Biedrība “Matīšu
seniori” aicina!

Lai Burtnieku novada senioru sporta spēlēs, kas notiks
23.jūlijā Valmiermuižas parka teritorijā, Matīšu komanda
būtu godam pārstāvēta un kopā, aktīvi sportojot, tiktu
pavadīta aizraujoša diena, pagasta pensionāri tiek aicināti
piedalīties ikgadējās novada sporta spēlēs. Piedalīties
šajā pasākumam var seniori, kas vecāki par 60 gadiem.
Pieteikties sporta spēlēm var līdz 10.jūlijam pie Anitas
Grīnšteines, tel.26529895.

6. Informācija par konsultācijām ar Nav attiecināmi.
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs K.Sedvalds

Anita Grīnšteine, pensionāru biedrība “Matīšu seniori”
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Pasākumu kalendārs JŪLIJAM
Laiks

Laiks

Pasākums un norises vieta

Kultūra

Pasākums un norises vieta

Sports

2.jūlijs
plkst. 16.00 un
plkst. 20.00

Rencēnu kultūras namā būs skatāma Vidrižu amatierteātra izrāde
“Vīrietis un sievietes”. Lugas autors – Ļevs Zorins. Režisors – Agris
Steps. Vakarā plkst. 20.00 šī izrāde būs skatāma arī Matīšu estrādē.

2.jūlijs
plkst. 14.00

Matīšu skolas zālē būs skatāma Matīšu amatierteātra pirmizrāde
“Burvīgie blēži”. Lugas autore – Lelde Stumbre. Režisore – Nelda
Bailīte. Vakarā plkst. 22.00 Matīšu estrādē zaļumballe.
Ieeja uz balli 2,50 EUR.

6. – 8.jūlijs
plkst. 10.00

Rencēnu pagasta kultūras namā notiks radošās dienas. Tajās varēs
apgūt rotu gatavošanu no mākslīgajiem ziediem, balonu kompozīciju
veidošanu, mauču jeb pulsa sildītāju darināšanu no pērlītēm.

8.jūlijs
plkst. 21:00

Dzīvās mūzikas koncertvakars Valmiermuižas alus dārzā. Spēlē grupa
“Laika Suns”.

9.jūlijs
plkst. 21.00

Burtnieku pagasta estrādē būs skatāms Agra Daņiļēviča veidotais deju
uzvedums “Mēs dejojām vasaru Burtniekos”. Piedalās Burtnieku novada
jaunieši un deju grupa “Dzirnas”.

15.jūlijs
plkst. 19.00

Ēveles muižas klētī norisināsies vokālo ansambļu sadziedāšanās
pasākums. Piedalās Burtnieku novada pagastu vokālie ansambļi.

15.jūlijs
plkst. 19.00

Valmiermuižas alus dārzā viesosies “Ceļojošais mūzikas un mākslas
festivāls Vadātājs”. Šajā vakarā varēs baudīt muzikālos priekšnesumus,
izsmieties kopā ar komiķi Rūdolfu Kugrēnu stāvizrādē “Fiasko”, kā
arī noskatīties Latvijas jauno režisoru īsilmu programmu un maģisku
uguns šovu.

16.jūlijs
plkst. 18.00

Vecates pagasta estrādē notiks deju kopas “Salacietes” desmit gadu
jubilejas koncerts.

22.jūlijs
plkst. 21.00

Dzīvās mūzikas koncertvakars Valmiermuižas alus dārzā. Spēlē dziesminieks Kārlis Kazāks ar grupu.

24.jūlijs
plkst. 13.00

Mācītāja un mākslinieka Ata Bambāna gleznu izstādes atklāšana
Burtnieku mācītājmuižas kompleksa staļļa ēkā. Izstāde būs apskatāma
līdz augusta beigām.

29.jūlijs
plkst. 21.00

Dzīvās mūzikas koncertvakars Valmiermuižas alus dārzā. Dziesmas
un dzeja no Jaunā Rīgas teātra izrādes “Latviešu mīlestība”.

30.jūlijs
plkst. 18.00

Ēveles skolas 145 gadu jubilejas pasākums, salidojums. Dalības maksa
5 EUR.

31.jūlijs
plkst. 11.00 un
plkst. 12.30

Ērģeļmūzikas koncerts Ēveles baznīcā. Muzicēs ērģelniece Ilze Sprance
un obojists Pauls Kristaps Reinis. Plkst.12.30 šie abi mākslinieki
muzicēs Burtnieku baznīcā.

Dievkalpojumi
Sv. Mateja Matīšu draudzē
10.jūlijā plkst. 10.00 Dievkalpojums
24.jūlijā plkst. 10.00 Dievkalpojums

1.- 3.jūlijs

Burtnieku novadā norisināsies Latvijas IV Olimpiāde. Golfa sacensības
notiks golfa laukumā “Avoti”, BMX sacensības – BMX trasē “Tālava”.
Burāšanas sacensībasnotiks Burtnieku ezerā, šaušanas sacensības –
Rencēnu šaušanas klubā.

6.jūlijs
plkst. 18.00

Atpūtas kompleksā “Avoti” notiks golfa turnīrs.

7. jūlijs
plkst. 17.30

Pie DUS “Valedko” notiks zibensturnīrs strītbolā. Dalība bezmaksas.

9.jūlijs
plkst. 10.00

Vecates pagastā norisināsies ikgadējās vasaras sporta spēles.

13.jūlijs
plkst. 18.00

Atpūtas kompleksā “Avoti” notiks golfa turnīrs.

14. jūlijs
plkst. 17.30

Pie DUS “Valedko” notiks zibensturnīrs strītlorbolā. Dalība bezmaksas.

17.jūlijs
plkst. 12.00

Atpūtas kompleksā “Avoti” norisināsies pasākums bērniem “Nāc un
iepazīsti minigolfu”. Dalība bezmaksas.

20.jūlijs
plkst. 18.00

Atpūtas kompleksā “Avoti” notiks golfa turnīrs.

21. jūlijs
plkst. 17.30

Pie DUS “Valedko” notiks zibensturnīrs strītbolā. Dalība bezmaksas.

23.jūlijs
plkst. 9.30

Valmiermuižā norisināsies ikgadējās Senioru sporta spēles. Dalība bez
maksas. Pieteikšanās Burtnieku novada pagasta pārvaldēs vai pensionāru
biedrībās.

23.jūlijs
plkst. 10.00

Matīšu pagastā norisināsies Matīšu 34. futbola zibensturnīrs. Dalības maksa
30 EUR no komandas. Pieteikšanās, zvanot pa tālr. +371 29493325.

23.jūlijs
plkst. 15.00

Rencēnos norisināsies tradicionālais izturības skrējiens Aptuveni 3 km
garās meža trases garumā katram dalībniekam būs iespēja izmēģināt
savas spējas dažādu, iespējams, netīru, mazliet dubļainu, augstāku un
zemāku šķēršļu pārvarēšanā. Dalības maksa pieaugušajiem 1,00 EUR,
bērniem – bezmaksas. Pieteikšanās, zvanot pa tālr. +37125634051.

24.jūlijs
plkst. 12.00

Atpūtas kompleksā “Avoti” norisināsies pasākums “Golfa diena – nāc
un iepazīsti golfu!”. Dalība bezmaksas.

27.jūlijs
plkst. 18.00

Atpūtas kompleksā “Avoti” notiks golfa turnīrs.

28. jūlijā
plkst. 17.30

Pie DUS “Valedko” notiks zibensturnīrs lorbolā. Dalība bezmaksas.

30.jūlijs
plkst. 12.00

Airēšanas slaloma diena Burtniekos. Dalība bezmaksas.

30.jūlijs
plkst. 10.00

Burtnieku pagasta sporta stadionā volejbola sacensības “Burtnieku ezera
kauss”. Dalības maksa 60 EUR no komandas. Pieteikšanās, zvanot pa
tālr. +37129478378 vai +37126186499.

Dievkalpojumi
Burtnieku un Ēveles
ev. lut. draudzēs

Viņa dievišķais spēks mums ir dāvināts visu mūsu dzīvībai
un dievbijībai. /2.Pētera 1:3/

3.jūlijā plkst. 11.00 Dievkalpojums Burtnieku baznīcā.
10.jūlijā plkst. 14.00 Dievkalpojums Ēveles baznīcā.
17.jūlijā plkst. 16.00 Dievkalpojums Bērzaines saiešanas namā.
24.jūlijā plkst. 11.00 Dievkalpojums Burtnieku baznīcā.
24.jūlijā plkst. 14.00 Dievkalpojums Ēveles baznīcā.
28.jūlijā plkst. 18.00 Vakara dievkalpojums Burtnieku baznīcā.
29.jūlijā plkst. 18.00 Vakara dievkalpojums Burtnieku baznīcā.
30.jūlijā plkst. 18.00 Vakara dievkalpojums Burtnieku baznīcā.
31.jūlijā plkst. 15.00 Dievkalpojums Burtnieku baznīcā.

Matīšu pagasta pensionāriem
iespēja doties ekskursijā

23.jūlijā, biedrība “Matīšu seniori” organizē ekskursiju uz
Alūksni un Alūksnes novadu. Dalības maksa 10 eiro. Matīšu
pagasta pensionāri eksursijai var pieteikties līdz 7.jūlijam
pie Amandas Priedītes, tel.28481941.
Anita Grīnšteine, pensionāru biedrība “Matīšu seniori”
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

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 Arita Rudzīte,
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.

