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Uz vienas skatuves satiekas novada
jaunieši un deju grupa “Dzirnas”

Mirklis no deju uzveduma “Viņi dejoja vienu vasaru”.
Tiek dejota viena no uzveduma skaistākajām
dejām “Dūdieviņš”
Ar košu un sirsnīgu koncertu Burtnieku pagasta estr d
sestdien, 9.j lij , nosl dz s veles pagasta biedrības
“P vul ni” īstenotais projekts “M s dejojam vasaru
Burtniekos”. Šī projekta ietvaros, koncert vair k nek
100 Burtnieku novada jauniešu un deju grupas “Dzirnas”
dejot ju uz vienas skatuves izdejoja horeogr fa Agra
Daņiļeviča vadīb sagatavoto m sdienu deju uzvedumu
“Viņi dejoja vienu vasaru”.
Burtnieku novada un “Dzirnu” jaunieši ar Agri
Daņiļeviču m sdienu deju uzvedumu gatavoja vien nieka
sešas dienas. No 4. līdz 9.j lijam, jaunieši ne vien katru
dienu apguva deju soļus, nepr tīgus griezienus un augstus
pac lienus profesion lu pedagogu vadīb , bet arī paši
pagatavoja savus koncertt rpus.
“Šī ned ļa, kur m s gatavoj m deju uzvedumu “Viņi
dejoja vienu vasaru”, bija ļoti, ļoti bag ta un emocion li
piepildīta, bet arī ļoti gr ta. Str d jot pie uzveduma, m s
dejoj m astoņas stundas katru dienu. S kum gan vairumam
jauniešu bija kult ršoks, jo pirmajos m in jumos s k m
ar improviz ciju, kas viņiem bija neierasti. Taču “Dzirnu”
dejot ji ņ ma aiz rokas katru Burtnieku novada jaunieti un
ier dīja deju soļus, palīdz ja, iedrošin ja. Turkl t uzminiet,
ko jaunieši darīja p c tam sav brīvaj laik , kad visi
m in jumi bija beigušies? Viņi paši turpin ja dejot! Šaj
projekt ir iesaistījušies tie novada b rni, kurus mamma
nespiež n kt uz dančiem. Man ir prieks par to, ka jaunieši
paši raujas dejot, ka viņiem ir liela v l šanas to darīt,” saka
horeogr fs Agris Daņiļevičs.
T pat gandarīta par veiksmīgo projektu ir arī t iniciatore
Inese Karn te: “Pas kums kop pulc ja kolos lus b rnus.
Un lai gan s kum m s dom j m, ka puse novada b rnu
neiztur s slodzi un šo projektu pametīs, beig s neviens
prom t arī neaizbrauca. Šis projekts bija patieš m lielisks,
jo, pateicoties Burtnieku novada pašvaldības, Vidzemes
pl nošanas re iona un Valsts Kult rkapit la fonda finansi lajam atbalstam, novada b rniem un jauniešiem bija
iesp ja profesion lu pedagogu vadīb meistarklas s apg t
dejas kult ru un ieg t jaunus draugus.”
Vienlaikus prieks par šo projektu ir arī Burtnieku
novada pašvaldībai. Novada domes priekšs d t ja vietnieks
Raimonds Indr ns teic, ka projekta nosl guma koncerts
viennozīmīgi bija viens no š gada spilgt kajiem kult ras
notikumiem novad . “Tas, ka Burtnieku novada dejot ji
bija vienojušies kopīgam darbam ar talantīgajiem “Dzirnu”
dejot jiem, tieš m bija liels ieguvums visiem m su novada
jauniešiem, kas šaj projekt piedalīj s. Saj tas, kop
ar tik daudz skatīt jiem skatoties deju uzvedumu, bija
patieš m fantastiskas. Tik priecīgas sejas uz skatuves,
t du aizrautību un degsmi dejojot es sen nebiju redz jis.
Paldies Inesei Karn tei par iniciatīvu, uzdrīkst šanos un
netlaidību realiz jot š da m roga projektu, kas sp j vienot
skaist kult ras notikum visu Burtnieku novadu,” nor da
Raimonds Indr ns.
Savuk rt paši b rni, sastapti k d atp tas brīdī Burtniekos, visi k viens atzīst, ka šis projekts ir fantastisks. “Es
agr k dejoju tautas dejas, bet tagad vairs n . Kad uzzin ju,
ka Burtniekos var s dejot uz vienas skatuves ar “Dzirn m”

Dejotājiem, gatavojoties koncertam, mēģinājumos nācās
krietni vien nopūlēties. Augsti pacēlieni, piruetes un citas
sarežģītas deju kompozīcijas vai katrā dejā!

Aplausi un ovācijas pēc koncerta nerima vēl ilgi.
Paldies, Agrim Daņiļevičam, Inesei Karnātei
par brīnišķīgo pasākumu!

Daniels, Artūrs, Emīlija un Alīna kopā ar draugiem saka,
ka visforšākā uzveduma deja esot “Melnā aronija”.
Šo deju, pēc skatītāju vēlmēm, jauniešiem nācās
koncertā dejot pat vairakkārt
pie Agra Daņiļeviča, sapratu, ka šaj projekt nemaz nevar
nepiedalīties. Turkl t šis pas kums notiek man s m j s,
Burtniekos, un t da iesp ja bija j izmanto,” st sta Emīlija.
Turpretī renc niešus Danielu un Art ru šaj projekt
piedalīties esot pierun juši draugi. Abi puiši visvair k
priec jas par jautrajiem m in jumiem. Viņi saka, ka lai
gan tajos n koties pamatīgi pasvīst, tie paiet jautr gaisotn .
“M in jumos mums gad s daž di jautri atgadījumi, par
kuriem var pasmieties. Ari vadīt ji, kas mums m ca dejot,
ir forši. Nenož lojam, ka piekrit m piedalīties,” saka
Daniels un Art rs.
T pat arī mazajai Alīnai no deju kolektīva “Sadancis”
dienas, kas pavadītas gatavojot deju uzvedumu, pag jušas
brīniš īgi. Meitene priec jas, ka šis pas kums līdzin jies
dejošanas nometnei, kur jaunieši tikušies gan m in jumos, gan arī visi kop , līdzīgi k dziesmu un deju sv tkos,
uz matračiem un guļammaisos nakšņojuši Burtniekos.
“Parasti man nometn s nepatīk rīta rosme, bet šoreiz gan
bija cit di. M s rīta vingrošanas viet viens otram taisīj m
mas žu. Sadalīj mies grup s pa seši, un viens mas ja galvu,
cits k jas, bet v l k ds galvu,” kl sta Alīna, piebilstot, ka
rīta mas ža esot bijusi nepieciešama t d ļ, lai b tu sp ks
dejot.
Arita Rudzīte,
Burtnieku novada pašvaldība
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100 vides darbi
Latvijai
Gatavojoties Latvijas simtgadei, atkritumu apsaimniekošanas uzņ mums “ZAAO” ir uzs cis vides iniciatīvu
“100 darbi Latvijai” un aicina iedzīvot jus apvienot savas
zin šanas, idejas, prasmīg s darba rokas un resursus, lai
līdz 2018.gada 18.novembrim kopīgiem sp kiem paveiktu vismaz 100 nozīmīgus darbus vides labiek rtošan ,
izdaiļošan un izglītīb .
“Latvijas ainava ir daļa no Latvijas nacion l s
identit tes. Tieši Latvijas daba ir viena no sp cīg kaj m
sait m, kas cilv kiem Latvij ļauj sajusties piederīgiem
simboliskai kopienai. T pat m su ainavas savdabība un
ar to saistīt s tradīcijas arī rzem s dzīvojošajos latviešos
rada vissp cīg ko v lmi k dreiz atgriezties Latvij . T d ļ
simtgades kontekst ir svarīgi ar r p m un lepnumu
izcelt šo neizsīkstošo piederības avotu,” nor da Kult ras
ministre Dace Melb rde.
““100 darbi Latvijai” m r is ir sapost Latviju uz t s
nozīmīgo jubileju, mudin t iedzīvot jus padarīt skaist ku
savu apk rt jo vidi un izcelt tos pozitīvos un paliekošos
darbus, kas stiprin s Latvijas dabas v rtības n kotn . Visi
darbi tiks apkopoti vienot kart iniciatīvas m jas lap
www.100darbilatvijai.lv, v rienīg kie un ori in l kie tiks
iem žin ti īpašos video žurn los, bet projekta nosl gum
taps Latvijas simtgadei veltīts vides t risma ceļvedis,”
st sta “ZAAO” valdes priekš d t js Aivars Sirmais.
“ZAAO” ir apņ mies šos labos vides darbus apkopot,
un, uzrun jot p c iesp jas plaš ku sabiedrību, savest
kop tos, kuriem ir idejas, resursi un amata prasmes.
Sadarboties vides darbu realiz cij apliecin jušas jau 28
Vidzemes un Latgales puses pašvaldības. Interesi par šo
projektu izr dījuši arī uzņ m ji, kuri ir gatavi ieguldīt
savus resursus apk rt j s vides uzlabošan .
Darbus veikt ir aicin ts ikviens – iedzīvot js vai
iedzīvot ju grupa, nevalstiska organiz cija, uzņ mums,
pašvaldība, valsts vai pašvaldības iest de, kas ceļ uz
Latvijas simtgadi v las paveikt ko paliekošu un nozīmīgu.
Tie var b t daž di vides labiek rtošanas, izdaiļošanas,
atjaunošanas un sakopšanas darbi, k arī aicin m organiz t
vides izglītības aktivit tes ar m r i radīt sabiedrīb skaidru
izpratni par savas rīcības ietekmi uz vidi. Darbiem nav
ierobežojumu un r mju, tos var īstenot gan priv t , gan
publisk teritorij ar vienīgo nosacījumu, ka darba augļus
bauda p c iesp jas liel ka sabiedrības daļa.
Savu labo vides darbu aicin m savlaicīgi piere istr t
www.100darbilatvijai.lv, sadaļ “Piesaki savu darbu”, jo
tiek pl nota interesant ko darbu film šana. Līdz pat m su
valsts dzimšanas dienai vides iniciatīvas notikumiem var s
sekot līdzi arī soci lajos tīklos – Facebook un YouTube.
Vides iniciatīvas “100 darbi Latvijai” autors “ZAAO” ir
pašvaldību dibin ts uzņ mums, kas nodrošina kvalitatīvus
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus 28 novados,
Vidzemes un Latgales pus . Līdz s savai pamatdarbībai
uzņ mums veic iev rojamu sabiedrības inform šanas
un izglītošanas darbu ar m r i radīt izpratni par pareizu
atkritumu apsaimniekošanu un cilv ku rīcības sek m uz
vidi.
Līga Ivanova,
“100 darbi Latvijai” koordinatore

Matīšu ”agasta
iedzīv“tāji!

V los atg din t, ka jebkuram īpašumam, k priv tm jai t arī daudzdzīvokļu namam, ir j b t ZAAO
atkritumu konteineram. L dzu nenesiet savus atkritumus
uz pagasta p rvaldes konteineru un nenovietojiet savus
melnos atkritumu maisus pie t pat tad, ja tas ir aizsl gts!
Ja iedzīvot ji turpin s nest savus atkritumus uz šo konteineru, tad pagasta p rvalde b s spiesta uzst dīt nov rošanas kameru!
Skaidrīte Klāsone,
Matīšu pagasta pārvaldes vadītāja
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N“tiks atbalsta
gru”u n“darbības

Atbalsta grupu nodarbības audžuvec kiem, aizbildņiem, adopt t jiem un vies imen m šogad notiks 27. j lij ,
24. august , 28. septembrī, 26. oktobrī, 16. novembrī un
14. decembrī. Grupu nodarbības notiks Beverīnas novada
Brenguļu pagasta soci l dienesta telp s plkst. 9.30.
Nodarbības vadīs psiholo e Dace Gailīte.
Inga Pāže, Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Rencēnu seni“ri var
pieteikties ekskursijai
uz Igauniju
Renc nu pagasta pension riem 5.august tiks
organiz ta ekskursija uz Igauniju. Tur pl nots apskatīt
Muname i, Piusa smilšu alas, Peipusa ezeru, Setu ciema
muzejus un Valgu. Izbraukšana no Renc niem plkst.
7.00. Dalības maksa 15 eiro.
Izdevumi par pusdien m b s j sedz katram pašam.
Pieteikties ekskursijai var līdz 31.j lijam pie Rasmas
Ozoliņas, zvanot pa t lr. 26148136. T pat pieteikties
braucienam var arī pie Sarmītes V veres, zvanot pa t lr.
26345713 vai 6428221.
Rasma Ozoliņa, pensionāru biedrība “Sapratne”

Mežābele aicina
d“ties at”ūtas
braucienos
Pension ru biedrība “Mež bele” 28.j lij organiz
ekskursiju uz L durgas dendrolo isko parku, uz Dzīv
sudraba muzeju Limbažos, uz briežu d rzu “Jaunozolos”,
uz lavandu laukiem un uz O.Kiršteina daiļd rzu T j .
Dalības maksa 16 eiro. Pieteikties var līdz 25.j lijam.
T pat 15.august paredz ts doties uz Vaidavas pagasta
“Silkalniem”, kur notiks tikšan s ar z ļu t ju pazin ju
Zeltīti Kavieri. Dalības maksa 3 eiro. Pieteikties var līdz
10.augustam. Pieteikties ab m ekskursij m var zvanot
pa t lr. 26418505 vai 54238205.
Pensionāru biedrība “Mežābele”

De”utāta sleja
God tie, novadnieki!
J nija m nesī Valmieras Novada fonds projekta ietvaros
novada visos pagastos rīkoja iedzīvot ju diskusijas, kur s
tika apspriestas aktu l k s probl mas un to iesp jamie
risin jumi, lai dzīves kvalit te novad uzlabotos.
Diskusijas bija lieliska iesp ja satikties pagastu iedzīvot jiem un apmainīties idej m, k arī t bija iesp ja domes
deput tiem un pašvaldības atbildīgajiem darbiniekiem
saklausīt un sajust novadnieku noskaņojumu, viņu v lmes
un v rt jumu pašvaldības darbam.
Izskan ja daudz labu atsauksmju par darbiem, kurus
p c savas iniciatīvas veic iedzīvot ji un nevalstisk s
organiz cijas, taču, taj paš laik , n c s uzklausīt arī
kritiku par gadiem samilzuš m un no jauna identiic t m
probl m m, kuru atrisin šana ir pašvaldības ziņ .
Ar pozitīv m p rmaiņ m pagastos un ciemos iedzīvot ji
un pašvaldība pamatoti lepojas, bet par kritiku un liet m,
kas iedzīvot ju ieskat prasa tr ku risin jumu, plaši
nerun .
Man bija iesp ja piedalīties diskusij s piecos pagastos,
t p c ieskic šu iedzīvot ju rosin t s idejas un v lmes,
kuras, viņupr t, b tu j īsteno priorit ri. Taču, ņemot v r
to, ka diskusij s netika apspriesti tie darbi, pie kuriem
pašvaldība jau str d , k piem ram – Matīšu un veles
tautas namu rekonstrukcija, Burtnieku b rnud rza kas
paplašin šana, Valmiermuižas pils tornīša, Viestura laukuma teritorijas un citu objektu sak rtošana – par šīm
liet m šoreiz nerun šu.
Diskusij s tika noskaidrots, ka veles pagasta iedzīvot ji v las remont t nov rt atst to b rnud rzu un taj
izvietot pagasta p rvaldi, aptieku, soci lo dienestu, higi nas
istabu un telpas aktīvaj m pagasta biedrīb m. Ciemata
teritorij nepieciešama arī labiek rtota un droša pludmale.
Savuk rt pagasta kult ras iest žu organiz to pas kumu
nodrošin šanai nepieciešams izst žu z les aprīkojums
ekspon tu izvietošanai.
Valmieras pagasta iedzīvot jus uztrauc A3 valsts galven
autoceļa droša š rsošana un p rvietošan s pa to. T pat
iedzīvot jus uztrauc arī Valmieras pagasta kult ras nama
sliktais tehniskais st voklis, k arī pagasta ļaudis v las no
šīs kult ras iest des plaš ku pas kumu pied v jumu. Bet
Valmiermuižas ielas iedzīvot ji v las labiek rtotu b rnu
un jauniešu sp ļu laukumu pie daudzdzīvokļu m j m.
Renc nu pagasta iedzīvot ji k svarīg ko nosauca
brīvdabas estr des izb vi ciemata centr , skolas sporta
laukuma rekonstrukciju, ra trenažieru un sporta nodarbību aprīkojuma uzst dīšanu. Bet aktīv t risma attīstībai

Renc nu jaunieši ierosin ja izveidot dabas taku Timbas ezera
apk rtn . Renc nos izskan ja
arī p rmetums dažu pašvaldības
“ier dņu” augstpr tīgai attieksmei pret t s klientiem.
Matīšu pagasta iedzīvot ji
v las uzlabot Matīšu ciemata
vizu lo izskatu ar k du vides
objektu, nor žu zīmju un pagasta
informatīv s kartes uzst dīšanu centr . V l k ds diskusijas
dalībnieks ierosin ja vecaj pasta m j Valmieras iel 5
izveidot pagasta muzeju un inform cijas centru, k arī
salabot un uzst dīt apgaismojumu ceļa posm no Mazsalacas ielas līdz estr dei.
Vecates pagasta iedzīvot ji v las ierīkot dens ņemšanas vietu – aku – ciemata centr pie daudzdzīvokļu
m j m, drošu un labiek rtotu peldvietu Salacas krast ,
apgaismojumu uz ceļa pie R dek m un Austrumos, k arī
labiek rtotu un atjaunotu parka dī i.
Burtnieku pagasta iedzīvot jus satrauc muižas ku
kompleksa sliktais st voklis un t atst šana nov rt .
Burtniekos nepieciešams arī atjaunot un labiek rtot muižas
parku. Iedzīvot ji uzskata, ka nepieciešams veicin t
sadarbību starp pagasta iedzīvot jiem, nevalstiskaj m
organiz cij m, uzņ m jiem un pašvaldību, lai kopīgi noteiktu pagasta attīstībai svarīgus uzdevumus un veidus, k to
sasniegt. Burtnieku seniori v las, lai viņiem neb tu j m ro
ceļš uz Valmieras pagasta “Vanagiem”, lai nok rtotu lietas
pašvaldīb . Seniori grib tu, lai pašvaldības speci listi
nepieciešamības gadījum aizbrauktu pie viņiem. T pat
seniori v las uzlabot sabiedrisk autobusa satiksmi ar
Valmieru.
Vair kos pagastos iedzīvot ji min ja, ka ir j uzlabo
ceļu un ielu st voklis, ka pašvaldībai vair k ir j atbalsta
uzņ m ji, lai tie radītu jaunas darbavietas. T pat ļaudis
arī s dz j s par SIA “BN Komforts” sniegto komun lo
pakalpojumu d rdzību.
Iedzīvot ju skaits šaj s diskusij s nebija liels, bet dom ju, ka izteikt s v lmes, atziņas un priekšlikumi sasaucas
ar pagastu iedzīvot ju vair kuma noskaņojumu, un tie ir
nopietni v r ņemami argumenti, lai domes deput ti tos
izv rt tu un iekļautu sav darba k rtīb .
Edvīns Straume, Burtnieku novada domes deputāts
e-pasts: edvins.straume@burtniekunovads,lv
Tālr: 29417127

S”ilgtākie mirkļi Latvijas Olim”iādē

Visa Burtnieku novada komanda vienkopus pirmajā
olimpiādes sacensību dienā. Kādam cīņa trasē vai laukumā
jau aiz muguras, bet citiem tā vēl tikai priekšā

Mirklis, kas paliks prātā daudziem –
grandiozā olimpiādes atklāšanas ceremonija un
sportistu sveikšana, tiem iesoļojot stadionā

Olimpiādes sacensības Rencēnu šautuvē bija četrgades
nozīmīgākie mači tiem, kas ir raduši būt paši precīzākie

Dubļi, augsti kalni un stāvas nogāzes mūsu sportistei Līgai
Šmitei nebija šķērslis. Kalnu riteņbraukšanas sacensībās
dāmu konkurencē viņa izcīnīja sesto vietu

Olimpiādes laikā Burtnieku ezerā atkal plīvoja
desmitiem baltu buru

“Avotu” golfa laukumā olimpiādes laikā valdīja
īstas kaislības. Tieši precizitāte un pareizi izvēlēta
spēles tehnika bija uzvaras garants
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Olim”iādē Burtnieku n“vadam
sešas medaļas

J lija pirmaj s dien s
Valmier un apk rt j s
pils t s un novados notikušaj s Latvijas Olimpi des sacensīb s Burtnieku
novada komanda izcīnīja
sešas medaļas. Liel ko
medaļu ražu – divas
sudraba un vienu bronzas
– iev kuši m su air šanas slalomisti. T pat pa vienai
sudraba un bronzas medaļai arī m su š v jiem, savuk rt
m su pieredzes bag tais bur t js Gundars Osis, piepalīdzot
Burtnieku ezera v jiem, savam novadam nopelnīja sudraba
godalgu.
Lai gan pirm bur šanas sacensību diena tika aizvadīta Burtnieka ezera krast gaidot labv līg kus laika
apst kļus – atbilstošu v ju –, jau n kamaj dien tam
pieņemoties sp k Gundars Osis izcīnīja sudraba medaļu
Raceboard Masters klases sacensīb s, uzr dot otro
lab ko rezult tu 22 sportistu konkurenc . Savuk rt m su
š v js Arnis B rziņš sīv cīņ sudraba godalgu nopelnīja
olimpi des sacīkst s šaušan vīriešiem tranšeju stend . Bet
M ris Žvīriņš, ieg stot bronzas medaļu, bija tr pīg kais
olimpi des sacīkst s šaušan pa skrejošu mežac ku.
Turpretī visi trīs Burtnieku novada komandas air t ji
– Kaspars Pakers, Evita Savickaite un Krišs Ozols – tika
pie medaļ m air šanas slalom . Abi m su puiši, kas katrs
sav klas izcīnīja sudraba godalgas, no zelta medaļ m bija
vien par mata tiesu. Proti, Kasparam Pakeram K1 laivu
klas līdz čempiona titulam pietr ka vien dažas sekundes
simtdaļas. Viņš air šanas slaloma distanci pieveica 84,02
sekund s, turpretī Valmieras komandas p rst vis un zelta
medaļnieks Toms Karliv ns air šanas trasi pieveica 83,30
sekund s. Taču m su Krišs Ozols C1 laivu klas no sava
konkurenta un olimpi des čempiona Emīla Putniņa, kurš
p rst v ja Koc nu novada komandu, atpalika par vienu
sekundi un 33 simtdaļ m. Savuk rt Evita Savickaite, kura
Burtnieku novadam nopelnīja bronzas medaļu, air šanas
slaloma distanci pieveica 153,40 sekund s, uzr dot trešo
lab ko rezult tu.
Vienlaikus j piebilst, ka labu sniegumu olimpi des
laik par dīja arī p r jie Burtnieku novada komandas
sportisti. Lai gan viņi pie medaļ m netika, katrs sav sporta
veid cīnīj s godam un pier dīja savu var šanu.
Kopum Latvijas Olimpi d Burtnieku novadu desmit
sporta veidos p rst v ja 31 sportists. Burtnieku novada
sportisti sacent s deviņos olimpiskajos sporta veidos –
air šanas slalom (3 dalībnieki), bur šan (1 dalībnieks),
BMX riteņbraukšan (3 dalībnieki), MTB riteņbraukšan
(3 dalībnieki), golf , tenis (3 dalībnieki), pludmales
volejbol (2 dalībnieki), vieglatl tik (2 dalībnieki) un
šaušan (9 dalībnieki), k arī vien olimpi d iekļautaj
neolimpiskaj sporta veid – orient šan s sport (2
dalībnieki).
Kaspars Pakers air tājs un sudraba medaļas
ieguv js: “Sudrabs bija
augst k
medaļa, ko,
atbilstoši situ cijai ar
pr tu v rt jot, es var ju
izcīnīt. Pirms nepilniem
diviem m nešiem smagi
izmež īju plecu, kas
liedza air t ar pilnu
sp ku v rtos. Tras biju
spiests iziet vair k uz
precizit ti, nevis trumu,
kas garant ja k roto sudrabu. Taj brīdī, kad medaļa tika
uzk rta man kakl , biju pacil ts. T pat v l joproj m esmu
saj sm par to, ka viss K1 goda pjedest ls ir Vidzemes
sporta asoci cijai (Toms Karliv ns, Kaspars Pakers un
Krišs Meļņikonis). T pat klubam ir arī zelts C1 klas
vīriešiem (Emīls Putniņš) un bronza C1 klas sieviet m
(Evita Savickaite). Manupr t, Latvijas Olimpi de bija
jaudīga un skaista. V l tagad uzplaiksnīt pozitīvas un
emocijas, kas raisa burvīgas atmiņas. Burtnieku novads
sniedzis lielu ieguldījumu uztic to sacensību rīkošan
sav s sporta b z s, un taj paš laik atzinīgus rezult tus
par dīja arī novada sportisti. T pat gribu nor dīt, ka
Vidzemes sporta asoci cija bija viena no air šanas slaloma
sacensību rīkot jiem, t p c var uzskatīt, ka Burtnieku
novads organiz jis ne tikai BMX riteņbraukšanu, golfu,
stenda šaušanu un bur šanu, bet arī air šanas slalomu.”

Evita Savickaite air tāja un bronzas medaļas
ieguv ja: “Lai izcīnītu
medaļas sport ir j iegulda liels ikdienas darbs.
Gr t kais ir ilgstoša psiholo isk noturība un
koncentr šan s tras .
Apm ram div s min t s
air šanas slalom air t js
par da savu sniegumu,
kam gatavojies m nešiem
un gadiem. Tikai divas
min tes nosaka to, vai tu b si uzvar t js vai zaud t js.
Man žilbinošs lik s tas brīdis, kad iesoļoj m stadion
atkl šanas par d . S kotn ji lik s, ka pietiek jau ar to, ka
varu piedalīties olimpi d k dalībniece, nevis skatīt ja.
Taču, taj brīdī, kad ieguvu medaļu jutos gandarīta. Darbs,
kas daudzu gadu garum norisin j s trenera Kaspara Pakera
un manu komandas biedru kl tb tn , ir atmaks jies.”
Krišs Ozols air tājs un sudraba medaļas ieguv js:
“Godīgi sakot, sudraba
godalgu bija gr ti izcīnīt.
Konkurenti bija ļoti labi
sagatavojušies, visi iniš j m vien ar p ris sekunžu starpību. Turkl t
daudz sviedru tika izliets
arī treniņos pirms tam, bet
sacensību laik bija liela
spriedze. Kad uzzin ju,
ka esmu ieguvis sudraba
medaļu s kum biju nedaudz vīlies, jo līdz uzvarai man
pietr ka vien sekunde. Taču tad, kad saņ mu pašu medaļu,
viss jau bija labi.”
Māris Žvīriņš šāv js un bronzas medaļas ieguv js:
“Lai ieg tu medaļu n c s
liet sviedrus gan tieš ,
gan p rnest nozīm , jo
laiks bija ļoti karsts, k arī
konkurence un spriedze
sacensību laik bija liela.
J teic, ka medaļas ieg šana arī bija viens no
spilgt kajiem mirkļiem
olimpi d . Šī medaļa man
ir sasniegums, un man
bija tik tieš m liels gods p rst v t Burtnieku novadu.”

Arnis B rziņš, šāv js un sudraba medaļas ieguv js:
“Neviena uzvara, neviens
pan kums nen k bez piep les. Mums gan šaušanas sacensīb s izisk s
slodzes nav tik lielas,
vair k “svīst” nervi. No
olimpi des visspilgt k
es, protams, atcer šos,
k aizlidoja mans zelta
š īvis. Respektīvi, man
bija visas iesp jas ieg t
zelta medaļu, taču sports paliek sports... Laikam Valdis
Minc ns no Babītes novada, kurš bija līderis visu sacensību
garum , zelta medaļu bija pelnījis vair k... Vienlaikus
gribu arī piebilst, ka stenda šaušanas sacensības bija
noorganiz tas patieš m augst līmenī. Renc nu šautuve ir
vienk rši lieliska. Esmu priecīgs, ka atkal Latvij ir viena
norm la stenda šautuve!”
Gundars Osis burātājs un sudraba medaļas ieguv js:
“Patiesīb izcīnīt otro
vietu un ieg t sudraba
medaļu bija necer ti
viegli. Vai palīdz ja
sirmais Burtnieks, kurš
tagad
uzskata
mani
par sav jo, vai arī v ja
stiprums un pareiza
taktikas izv le? Laikam
viss kop . Es tieš m esmu
priecīgs un lepns, ka
var ju Burtnieku novada kop j godalgu kl st pievienot
savu artavu.”

Latvijas Olim”iāde
”ierāda – s”ējam
sarīk“t īstas s”“rta
sacensības

Ne tikai Valmiera bija kļuvusi par Latvijas Olimpi des
m jvietu. Arī apk rt jie novadi, tostarp arī Burtnieku
novads, no 1. līdz līdz 3.j lijam uzņ ma olimpi des
dalībniekus, sportistus un atbalstīt jus. Burtnieku novad
esošaj s sporta b z s notika olimpi des sacensības bur šan , BMX riteņbraukšan , golf un stenda šaušan .
Protams, ka sacensības BMX riteņbraukšan norisin j s BMX sporta kluba “T lava” velotras sporta un
atp tas kompleks “Avoti”. Un k teic “Avotu” BMX trases
saimnieks J nis Matisons seniors, š da līmeņa sacensības
“Avotos” norisin j s ne pirmoreiz. “Noorganiz t šīs
sacensības p r k gr ti nebija. T k par “Avotu” trasi es
g d ju jau 15 gadus, tad jau zinu k un kas man j dara
lai sarīkotu labas sacīkstes BMX riteņbraukšan . Mani
ļoti iepriecin ja arī tas, ka olimpi des sacensības BMX
riteņbraukšan v roja tik kupls skatīt ju p lis. Skatīt ji
bija pozitīvi un t ener ija, kas n ca no atbalstīt jiem,
gan jau dažam labam palīdz ja arī uzvar t. Ž l vienīgi,
ka Burtnieku novada brauc js un m su cerība Mikus
D vids Stazdiņš treniņbraucienos krita un nevar ja piedalīties sacensīb s. Dom ju, ja neb tu kritiena, tad viņš
trijniek b tu noteikti,” saka J nis Matisons, piebilstot,
ka olimpi des laik BMX riteņbraukšan sacent s 26
sportisti.
Turpat blakus BMX trasei “Avotu” golfa laukum
trīs dienu garum sav starp cīkst j s tie, kas tr pīg kie
un precīz kie. Kopum šis sporta veids olimpi des laik
pulc ja 83 sportistus, un līdz ar Burtnieku novada golfa
sp lmani Jur i beli savu meistarību laukum cent s
pier dīt arī golfa laukuma saimnieks Kristaps Matisons.
Viņam par aizvadītaj m sacensīb m ir īpašs prieks, un
nevis t p c, ka nopelnīta medaļa, bet gan t p c, ka šeit
pat Valmiermuiž draudzīg atmosf r sacent s lab kie
golferi no visiem Latvijas re ioniem. “Š da m roga pas kums, k Latvijas Olimpi des sacensības golf , m su
laukum v l nebija bijis. Līdz ar to, lai sagatavotos tai,
tika ieguldīts liels darbs. S kam gatavoties jau p rn un
šīs vasaras s kum laukums jau bija sagatavots atbilstoši
visiem olimpi des striktajiem noteikumiem un prasīb m,”
teic Kristaps Matisons, kurš pats no olimpi des visspilgt k
atceras tieši azartisk s golfa in lsacensības vīriešiem.
Vienlīdz apmierin ts ar olimpi des šaušanas sacensību
norisi Renc nos ir arī viens no šautuves saimniekiem J nis
ibermanis. Viņš saka, ka gaisotne sacensību laik bija
patīkama un Latvijas Šaušanas feder cija par veiksmīgu
noorganiz t m sacensīb m viņus pat esot uzslav jusi.
Savuk rt paši sportisti esot atzinuši, ka Renc nu šautuve,
k sacensību vieta, ir ļoti m jīga un priec j s, ka nu,
pateicoties olimpi dei, t kļuvusi par vienu no modern kaj m šautuv m Latvij . “Lai sagatavotos olimpi dei
paveikts tika ļoti daudz. Pļav uzb v jam divus jaunus
šaušanas stendus – tranšeju stendu un apaļo stendu. Lai
to paveiktu mums vajadz ja pļav no betona izveidot
pagrabu, iekl t bru i, ierīkot celiņus, ievilkt elektrību un
uzb rt zemi tik daudz, lai pats stends atrastos 20 metru
augstum ,” nor da J nis ibermanis. Viņš arī teic, ka
kopum šaušanas sacīkstes Renc nos pulc ja 83 dalībniekus un liela daļa šo sportistu arī turpm k Renc nu
šautuvi izmantos k treniņb zi, jo nu t ir tikpat moderna
k šautuves Viļņ un Tallin .
Savuk rt olimpi des bur šanas sacensības organiz ja
pati Burtnieku novada pašvaldība. Pašvaldības sporta
organizatore Elīna Kr kle saka, ka kopum bur šanas
sacensīb s piedalīj s 71 sportists. Gaisotne sacensīb s
bija mierīga, pozitīva un draudzīga, un t s tika aizvadītas
ar sarun m par bur šanas atdzimšanu Burtnieku ezer .
“P rn tika organiz ta Latvijas Jaunatnes vasaras
olimpi de, arī t s ietvaros tika organiz tas bur šanas
sacensības Burtnieku ezer ! Šogad Latvijas Olimpi des
sacensību form ts bija ļoti līdzīgs, t p c organiz šana bija
viegl ka un rait ka. Ab s reiz s bija lieliska sadarbība
ar Z el t ju savienību, kuri sav jom ir lietprat ji un
ar lielu pieredzi bur šanas sacensību organiz šan ,”
kl sta Elīna Kr kle, sakot lielu paldies Burtnieku pagasta
p rvaldes vadīt jai Litai Ozerinskai un saimniecības daļas
vadīt jam Vladimiram Skļarskim, kuri aktīvi iesaistīj s
un sniedza b tisku ieguldījumu organiz šanas proces .
Lappusi sagatavoja: Arita Rudzīte, Elīna Krūkle,
Burtnieku novada pašvaldība
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Sveicam jūlija jubilārus!
Veselību stipru, allaž gaitu ņipru,
Brīnišķīgu omu, tūkstoš labu domu.
Garlaicību nepazīt, visus darbus padarīt,
Izklaidēties arī prast, visur dzīvē prieku rast.
Lidija Brauķe, Rencēnu pagasts
Ilona Elita Grase, Rencēnu pagasts
Viktorija Kalniņa, Rencēnu pagasts

80 gadi
85 gadi
80 gadi

Dzīvas mūzikas
koncertvakari
Valmiermuižā

Atvilkt elpu p c ražīgas darba ned ļas un izbaudīt
vasaras vakaru burvību m zikas pavadīb vakaros teju
visas vasaras garum aicina Valmiermuižas Alus d rzs.
Pirmie koncertvakari, jau aizvadīti, taču 22.j lij
plkst.21.00 Valmiermuižas Alus d rz uzst sies dziesminieks K rlis Kaz ks ar grupu. M zi is kop ar bundzinieku Juri Kroiču, it ristu M ri Bīmani un bas it risti
Maiju Ušču san kušajiem veltīs savu dziesmu st stus,
uzburot lirisku un mierīgu noskaņu.
Savuk rt 29.j lij plkst. 21.00 klausīt jus Valmiermuiž priec s dziesmas un dzeja no Jaun Rīgas te tra
izr des “Latviešu mīlestība”. Koncertvakar dziesmas
no šīs Alvja Hermaņa izr des izpildīs J kabs Nīmanis,
Andris Keišs, Varis Piņ is, Art rs B rziņš un Kristaps
P tersons. Savuk rt aktieris Vilis Daudziņš koncertvakar
lasīs savus dzejoļus un prozas darbus.
Taču, Valmieras Vasaras te tra festiv la ietvaros,
Valmiermuiž no 5. līdz 7. augustam tiks izr dīta ne vien
režisora M rtiņa Eihes un grupas “Iļ i” veidot izr de
“Sp l ju, dancoju”, bet arī notiks ballītes un skan s
m zika. Proti, 5.august plkst. 24.00 uzst sies grupa
“Tesa”, bet 6.august tieši pusnaktī muzic s grupa
“M sdienas”. Savuk rt 7.august plkst. 16.00 priec s
dziesminiece Anete Kozovska, bet plkst. 24.00 notiks
festiv la nosl guma ballīte ar dančiem grupas “Iļ i”
pavadīb .
Visus dzīv s m zikas pas kumus, izņemot te tra
izr di, Valmiemuiž var apmekl t bez maksas.
Arita Rudzīte,
pēc Valmiermuižas kultūras biedrības informācijas

Jūlijā un augustā
Rencēn“s n“tiks brīvdabas kin“ vakari

Arī šovasar jauniešu biedrība “VirziensA”
Burtnieku novada Renc nos rīko brīvdabas kino
vakarus. Ikviens interesents aicin ts svaig gais
trīs sestdienu vakaros noskatīties trīs lieliskas
latviešu filmas. Pirmaj kino vakar , kas notiks
23.j lij plkst. 22.00 Renc nu pamatskolas pagalm (sliktu laika apst kļu gadījum sporta z l ),
tiks demonstr ta filma “ densbumba resnajam
runcim”.
Savuk rt otraj brīvdabas kino vakar , kas
notiks 6.august plkst. 21.00 pļav pie Renc nu
pagasta p rvaldes, tiks r dīta Aigara Graubas filma
“Sapņu komanda 1935”. Bet 13.august taj paš
viet , taj paš laik notiks p d jais šīs vasaras
kino vakars, kur tiks izr dīta M ra Putniņa un
J ņa Cimermaņa filma “Džimlai r di rallall ”.
Skatīt ji uz kino vakaru aicin ti doties ar k du
līdzpaņemtu s žamo savai rtībai, var noder t arī
pleds. Nepilngadīgajiem b rniem un jauniešiem
ieeja tikai kop ar pieaugušo.
Pas kumu finansi li atbalsta Burtnieku novada
pašvaldība. To rīko jauniešu biedrība “VirziensA”,
kuras darbības nodrošin šanai kino vakara apmekl t ji var s ziedot.
Artis Krists Mednis,
biedrība “VirziensA”
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Matīš“s n“tiks
zibensturnīrs futb“lā

Sporta klubs “Matīši” visus futbola fanus aicina
piedalīties Matīšu 34. zibensturnīr futbol . Turnīram
var piedalīties komandas k no Burtnieku novada, t arī
no citiem novadiem. Futbola mači norisin sies sestdien,
23.j lij , Matīšu stadion . Turnīra s kums plkst. 10.00.
Komand m, kuras v las piedalīties futbola zibensturnīr ,
j piesak s, zvanot pa t lr. 29493325. Dalības maksa no
komandas 30 eiro. Vair k par futbola turnīra norisi var
uzzin t, Burtnieku novada pašvaldības m jaslap , sadaļ
“Sporta pas kumu nolikumi”.
Sporta klubs “Matīši”

Ezera kausa izcīņa
v“lejb“lā

Sestdien, 30.j lij , plkst.10.00 Burtnieku pagasta
sporta stadion notiks tradicion l Burtnieku ezera
kausa izcīņa volejbol . Sacensīb s aicin tas piedalīties
komandas no visiem Latvijas novadiem.
Burtnieku ezera kausa izcīņa volejbol norisin sies
div s vecuma grup s p c klasisk volejbola noteikumiem
(6 pret 6). Dalību sacensīb s komandas var pieteikt līdz
trešdienai, 27.j lijam, zvanot Guntim Braslim pa t lruni
29478378 vai irtam M rtiņsonam pa t lruni 26186499.
Dalības maksa 60 eiro no komandas. Vair k par futbola
turnīra norisi var uzzin t, Burtnieku novada pašvaldības
m jaslap , sadaļ “Sporta pas kumu nolikumi”.

/M. Svīķe/

Sv tku norise:
 plkst.1400 ekskursija pa veli – (no skolas kurs s autobuss ar gidu);
 plkst. 1500 – 1530 sv tbrīdis veles baznīcā
 plkst.1600 piemiņas brīdis veles kapos
 no plkst. 1600 dalībnieku reģistrācija, iesp ja apskatīt skolu, skolas muzeju
 plkst. 1800 atmiņu stunda „Aiz stipro ozolu mugurām”
 plkst. 2100 balle kopā ar grupu „Kalvadoss”
Ziedojums – dalības maksa EUR 5,00.
Līdzi ņemam labu noskaņojumu un groziņu!

Ēveles pamatskolas administrācija

Guntis Braslis, pasākuma organizators
Kontaktinformācija (pagasts, vadīt js, t lr., mob. t lr.)
Burtnieku pagasts Lita Ozerinska - 64226332, 22017227
veles pagasts Sarmīte Rodziņa - 29353774
Matīšu pagasts Skaidrīte Klāsone - 29457698
Renc nu pagasts Inese Sippo - 22016115
Valmieras pagasts Māra Vītola - 64238257, 26313154
Vecates pagasts Maija Kozlovska - 29456970

Burtnieku novada pašvaldības informatīvais izdevums
“Burtnieku novada v stis”, bezmaksas izdevums. Tiek izdots divas reizes m nesī, tir ža – 3300 eksempl ru.
Izdev js: Burtnieku novada pašvaldība, J. Vint na iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206.
T lrunis 64226643, fakss 64238257. Re . Nr. 90009114148; e-pasts: info@burtniekunovads.lv
Kontaktinform cija: Burtnieku novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speci liste Arita Rudzīte,
t lr. 20219631; e-pasts: prese@burtniekunovads.lv
Par rakstu saturu un faktu precizit ti atbild autori. Burtnieku novada pašvaldības viedoklis ne vienm r sakrīt ar
rakstu autoru viedokli.

