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R“zes kā grezna dāvana
Latvijas simtgadē

Meža dienu ietvaros, sestdien, 24.septembr , Valmiermuižas pils parkā tika iestād ti 100 sārti un balti rožu
krūmi. Rozes Latvijas karoga krāsās pils parkā iestād tas,
lai atjaunotu v sturisko pu u dobi, kas savulaik ir bijusi š
parka rota.
Burtnieku novada pašvald ba Latvijas Pašvald bu
savien bas organiz tajās Meža dienās piedal jusies jau
vairakkārt. Š projekta ietvaros, atjaunota gan ozolu aleja
Burtnieku pagastā, gan v sturiskie liepu alejas stād jumi
Burtnieku parkā. Lai turpinātu novada v sturisko parku
sakopšanas darbus un atjaunotu šo parku kultūrv sturisko
v rt bu, šoreiz košāks tika padar ts Valmiermuižas pils
parks.
Valmiermuižas pils parkā tika izveidoti rožu krūmu
stād jumi, atgriežot parkam tā zudušo elementu – pu u
dobi –, kas Valmiermuižas pils med bu rezidences dārzā
atradusies 18. gadsimtā. Plānots, ka divu gadu laikā rožu
stād jumi var tu pietiekami sakuplot, lai pilnā krāšņumā
priec tu parka apmekl tājus 2018.gadā, kad Latvija svin s
savu simto dzimšanas dienu.
Vienlaikus sārtie un baltie rožu stād jumi būs velt jums
Valmiermuižas kādreiz jai saimniecei un pašniecei ģenerālienei Magdal nai Elizabetei fon Hallartei (1683.-1753.g.).
Viņa bija pirmā sieviete, kas būtiski ietekm jusi ne vien
latviešu, bet ar Eiropas v stures likteņus.

Viņas atbalsts bija izš irošs pirmās latviešu gar gās
atmodas (1739.g.) nodrošināšanā, kā rezultātā latviešu
sabiedr ba main jās un tika likti pamati v lākās nācijas
un valsts izveidei. Ar M. E. fon Hallartes rūp m, tika
izveidots pirmais latviešu skolotāju seminārs un pirmā
latviešu organizācija – brāļu draudze. Pateicoties brāļu
draudžu darb bai un M. E. fon Hallartes ieguld jumam
18. gadsimta beigās Vidzemes latvieši un igauņi kļuva par
visizgl totākajiem zemniekiem tā laika Eiropā.
Rozes Valmiermuižas pils parkā stād ja Burtnieku novada pašvald bas, Valmiermuižas kultūras biedr bas talcinieki un citi čakli novada ļaudis.
Arita Rudzīte, Burtnieku novada pašvaldība

N“skaidr“ti f“t“k“nkursa
Burtnieku n“vada n“krāsas uzvarētāji

Inese Bebre ar fotogrāiju “Dziesmu draugu kopa “Dedzieda”
Burtnieku novada Mīkāļos”. Par šo fotogrāiju visvairāk
balsoja sociālā tīkla “draugiem.lv” lietotāji

Maija Skrača ar fotogrāiju “ denstornis Renc nos”.
Par šo fotogrāiju visvairāk balsoja Burtnieku novada
pašvaldības mājaslapā

Vairis Pinzulis ar fotogrāiju “Burtnieku ezers”.
Par šo fotogrāiju visvairāk balsoja sociālā tīkla
“Facebook” lietotāji.

Simpātiju balvu ieg st Aigars Klāgišs
ar fotogrāiju “Burtnieku ezers”.
Simpātijas balvu piešķira Burtnieku novada pašvaldības
izveidotā ž rijas komisija trīs cilv ku sastāvā
Nosl dzies Burtnieku novada pašvald bas organiz tais
fotokonkurss “Burtnieku novada nokrāsas” un zināmi ar
šā gada fotokonkursa uzvar tāji. No fotokonkursam iesūt tajiem 50 att liem labākos 30 darbus, kā ar tr s pašus
skaistāko att lus jeb konkursa uzvar tājus izraudz jās
novada ļaudis, kas par fotogrāijām balsoja pašvald bas
mājaslapā un sociālajos t klos.
Šogad par fotokonkursa “Burtnieku novada nokrāsas”
laureātiem kļuva Vairis Pinzulis, Inese Bebre, Maija Skrača
un Aigars Klāgišs.
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Domes
”riek sēdētāja
vietnieka amatā
ievēlēts Jānis Leitis

Trešdien, 21.septembr , Burtnieku novada domes s d
deputāti par jauno novada domes priekšs d tāja vietnieku
iev l ja Jāni Leiti (Latvijas Zaļā partija).
Leitis bija vien gais kandidāts, ko deputāti izvirz ja
priekšs d tāja vietnieka amatam. Ar astoņām bals m
“par” viņš tika iev l ts par jauno domes priekšs d tāja
vietnieku.
Par viņa nokļūšanu amatā balsoja Kārlis Sedvalds
(Latvijas Zaļā partija), Andris ibermanis (Latvijas Zaļā
partija), Jānis Leitis (Latvijas Zaļā partija) L ga Stebere
(Nacionālā apvien ba “Visu Latvijai – T vzemei un
Br v bai/LNNK”), Igors Korņ jevs (Nacionālā apvien ba
“Visu Latvijai – T vzemei un Br v bai/LNNK”), Inese
Gaumane (Nacionālā apvien ba “Visu Latvijai – T vzemei
un Br v bai/LNNK”), Jānis Matisons (Vidzemes partija),
Anrijs Šlaukstiņš (Centriskā partija “Latvijas Zemnieku
savien ba”).
Jau zināms, ka iepriekš jais Burtnieku novada domes
priekšs d tāja vietnieks Raimonds Indrāns (Vidzemes
partija) no amata tika atbr vots 17.augustā. L mums par
viņa atbr vošanu tika pieņemts tād ļ, ka 5.augustā Indrāns
uzrakst ja atlūgumu.
Arita Rudzīte, Burtnieku novada pašvaldība

Sākusies a”tauja ”ar
Viestura laukuma
terit“rijas labiekārt“ anas ieceri

Lai rad tu drošu, izklaidei un atpūtai piem rotu vidi
b rniem, jauniešiem un pieaugušajiem, Burtnieku novada
pašvald ba ir izstrādājusi meta projektu Viestura laukuma
teritorijas labiekārtošanai. Ar šo projektu, kurā iedz votāji
var ieraudz t kādas idejas tiek piedāvātas teritorijas labiekārtošanai, var iepaz ties Valmieras pagasta pārvald
Vanagu ielā 4 un Valmieras pagasta bibliot kā Viestura
laukumā 1.
Pašvald ba aicina visus Viestura laukuma daudzdz vokļu māju iedz votājus apskat t kas tieši ir iecer ts
un izteikt savu viedokli par piedāvātājiem teritorijas labiekārtošanas risinājumiem. Uz milz ga plakāta projektu
s ki un smalki apskat t var Valmieras pagasta pārvald un
bibliot kā, kā ar tieši turpat, aizpildot aptaujas anketu,
var dot savu v rt jumu piedāvātajām idejām. Aptauja par
Viestura laukuma teritorijas labiekārtošanas ieceri ilgs
no 28.septembra l dz 17.oktobrim. Valmieras pagasta
pārvald un bibliot kā iepaz ties ar meta projektu var šo
iestāžu darba laikā.
Vienlaikus 3.oktobr plkst.17.00 Valmieras pagasta
pārvaldes otrā stāva s žu zāl notiks š s ieceres apspriešanas
sanāksme. To apmekl t aicināti visi interesenti.
Arita Rudzīte, Burtnieku novada pašvaldība
Liels paldies ar tiem vairāk nekā diviem tūkstošiem
cilv ku, kas balsoja par fotokonkursa fotogrāijām. Starp
balsotājiem katrā no interneta vietn m tika izloz ta viena
pārsteiguma balva. Š s balvas iegūst: Daina Poča, L vija
Lelle un Jānis Kļaviņš. Ar laim gajiem uzvar tājiem par
balvu saņemšanu sazināsies personiski.
Aicinām visus novadniekus l dz 16.oktobrim aplūkot
fotoizstādi “Burtnieku novada nokrāsas” veles muižas
kl ts saieta telpā. Bet no 16. oktobra l dz 16.novembrim
labākie šā gada fotokonkursa darbi būs skatāmi Mat šos.
Arita Rudzīte, Burtnieku novada pašvaldība
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Mēžābele aicinaĪ

1.oktobr plkst.17.00 pensionāru biedr ba “Mežābele”
aicina uz tikšanos ar Ugunsgr ka Zentu jeb aktrisi Reg nu
Dev ti. Bet 19.oktobr biedr ba organiz ekskursiju uz
Pūri, Kandavu un Sabili. Pieteikties ekskursijai var l dz
15.oktobrim zvanot pa tālr. 26418505. Taču 9.novembr
notiks Ražas sv tki. Pieteikties šim pasākumam var l dz
5.novembrim zvanot pa talr. 26418505 vai 26624652.
Dal bas maksa Ražas sv tku pasākumā tr s eiro.

APSTIPRIN TS ar Burtnieku novada pašvaldības domes
17.08.2016. s des l mumu Nr.241 (protokols Nr. 10, 11.punkts)

Saistošie noteikumi Nr. 11/2016
Grozījumi
Burtnieku novada pašvaldības 2016.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.7/2016

Par ”irmssk“las vecuma bērnu reģistrācijas un uzņem anas
kārt bu Burtnieku n“vada ”a vald bas ”irmssk“las izgl t bas iestādēs
un ”ie sk“lām es“ ajās ”irmssk“las gru”ās
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 43.panta trešo daļu,
Vispār jās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu

Pensionāru biedrība “Mežābele”

Ēvelē n“tiks
deku”āžas
n“darb bas

Biedr ba “Pāvul ni” 7.oktobr plkst. 17.00 aicina novada māmiņas uz dekupāžas nodarb bām veles bibliot kā.
Dekupāža ir interesanta un vienm r pārsteidzoša metode,
kā veidot dizainu dažādiem priekšmetiem. Tā ir priekšmetu
atjaunošana ar salvešu, pap ru vai auduma pal dz bu, lai
m beles, trauki un citas l dz gas lietas iegūtu jaunu elpu.
Dekupāžas nodarb bas notiek A/S “Latvijas Valsts meži”
sociālās pal dz bas programmas ietvaros. Lai piedal tos
nodarb bās ir iepriekš jāpiesakās zvanot pa tālr. 29221856
(Vita) vai 29343463 (Inese).
Inese Karn te, biedrība “Pāvul ni”

Rencēnu ”agastā
izskanējusi
Dzejas diena

10.septembra saulainajā un jau ruden gi krāsainajā
p cpusdienā mūsu ciemiņi bija komponists Māris
Lasmanis un dziedātāji Ieva Parša un Mārtiņš Zv gulis.
Viņi ir mākslinieki, kas ieguvuši atpaz stam bu ne tikai
mazajā Latvijā, bet ar ārzem s un viņu balsis ierasti skan
Latvijas Nacionālajā Operā un Baletā. Viesu sniegumā
klaus jāmies Māra Lasmaņa dziesmu ciklu ar Friča
Bārdas dzeju, kura dzejas t li ir tuvi impresionisma laika
glezniec bai – viegli, gaiši, krāsaini.
Fricis Bārda neapšaubāmi ir latviešu kultūras
mantojuma v rt ba. Rakstnieks un dzejnieks, kā cilv ks
ar noteiktu ilozoisku un reliģisku pārliec bu. Spilgts
liri is, kuru raksturo person bas tiskais un est tiskais
atbild gums. Dziļš domātājs un mākslinieks, kurš kļuvis
populārs visplašākajās las tāju aprindās. Frici Bārdu
raksturo gar ga rosme un slāpes p c kultūras, cilv ces
nemirst bas un sv tuma, atbilst bas mekl jumi starp
cilv ku un lielo Dieva pasauli.
Diemž l iecer tā v rien gā pasākuma vietā, š Dzejas
dienu p cpusdiena nebija kupli apmekl ta. Tā vietā bija
skaists kamermūzikas koncerts, kurā mākslinieki ar
visdziļāko pietāti pret ikkatru no klaus tājiem sniedza
savu priekšnesumu gan solo, gan duetu partijās. Liriskas,
skaistas melodijas ar trāp giem un paši izmekl tiem
tekstiem, kuros skarta m lest ba, kaisl ba, ar ikdieniš u
attiec bu lietas un sakar bas, kuras baudāmas dar ja Ievas
Paršas mecosoprāna un Mārtiņa Zv guļa tenora balsis,
Vienlaikus pasākumu dzirkstošu padar ja ar mākslinieku
humors.
M ļie renc nieši, Burtnieku novada ļaudis, jūs visi bijāt
ļoti, ļoti gaid ti! Prat sim nov rt t tās mākslas pasaules
zvaigznes, kas mūsu kultūras dz v pagastā nav ierasta
ikdiena. Ticiet, š Dzejas diena bija paša!
Paldies mūsu viesiem. Paldies kultūras nama vad tājai
Ilonai Kalniņai par sadarb bu. Paldies Burtnieku novada
pašvald bai par atbalstu pasākuma norises nodrošināšanā.
Raksta autors: Andra Auniņa,
Renc nu pagasta 1. Bibliot kas vadītāja

Aicina darbā
sētnieku

Daudzdz vokļu namam Viestura laukumā 3
vajadz gs s tnieks.
Pieteikties s tnieka amata pienākumu veikšanai
var pie Vijas zvanot pa tālr. 29630082.

1. Izdar t Burtnieku novada pašvald bas 2016.gada 16.marta
saistošajos noteikumos Nr.7/2016 „Par pirmsskolas vecuma
b rnu reģistrācijas un uzņemšanas kārt bu Burtnieku novada
pašvald bas pirmsskolas izgl t bas iestād s un pie skolām
esošajās pirmsskolas grupās„ (turpmāk - Noteikumi) šādus
groz jumus:
1.1. izteikt Noteikumu 17.punktu šādā redakcijā:
“17. Komplekt jot grupas, Komisija ir ties ga ārpus kārtas
pieš irt vietu Iestād B rniem, kuru vecāki ir Iestādes
pedagoģiskie darbinieki.”
1.2. izteikt Noteikumu 18.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“18.1.1. Renc nu pagastā deklar tos B rnus, ja B rna un
vismaz viena Vecāka vai aizbildņa deklar tā dz vesvieta
p d jos 10 m nešus ir Renc nu pagastā;”
1.3. izteikt Noteikumu 18.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“18.2.1. Burtnieku pagastā deklar tos B rnus, ja B rna un
vismaz viena Vecāka vai aizbildņa deklar tā dz vesvieta
p d jos 10 m nešus ir Burtnieku pagastā;”

1.4. izteikt Noteikumu 18.3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“18.3.1. Mat šu un Vecates pagastos deklar tos B rnus,
ja B rna un vismaz viena Vecāka vai aizbildņa deklar tā
dz vesvieta p d jos 10 m nešus ir Mat šu vai Vecates
pagastā;”
1.5. izteikt Noteikumu 18.4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“18.4.1. Valmieras pagastā deklar tos B rnus, ja B rna un
vismaz viena Vecāka vai aizbildņa deklar tā dz vesvieta
p d jos 10 m nešus ir Valmieras pagastā;”
1.6. izteikt Noteikumu 18.5.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“18.5.1. veles pagastā deklar tos B rnus, ja B rna un
vismaz viena Vecāka vai aizbildņa deklar tā dz vesvieta
p d jos 10 m nešus ir veles pagastā;”
2. Saistošie noteikumi stājas sp kā nākamajā dienā p c to
public šanas informat vajā izdevumā “Burtnieku novada
v stis”.
Domes priekšs d tājs K rlis Sedvalds

PASKAšDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma
raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešam bas
pamatojums

Groz jumi Saistošajos noteikumos nepieciešami, lai nodrošinātu Izgl t bas likuma
17.panta pirmajā daļā noteikto pašvald bas pienākumu nodrošināt b rniem, kuru
dz vesvieta deklar ta pašvald bas administrat vajā teritorijā, iesp ju iegūt pirmsskolas
izgl t bu un pamatizgl t bu b rna dz vesvietai tuvākajā izgl t bas iestād vai tuvākajā
izgl t bas iestād , kas steno izgl t bas programmu valsts valodā. Iekļaujot nosac jumu
par deklar šanās perioda ilgumu un nepieciešam bu ar vecākam vai aizbildnim būt
deklar tam, Burtnieku novada pašvald bā tiks ierobežota situācija, kad b rnu vecāki
deklar b rna dz vesvietu nolūkā iegūt vietu prioritārā sec bā izskatāmajā rindā.

2. ss projekta satura izklāsts Ir preciz ti nosac jumi vietas pieš iršanai ārpus kārtas, samazinot š s priekšroc bas
saņ m ju loku l dz iestādes pedagoģiskajiem darbiniekiem.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvald bas budžetu

Nav attiecināmi.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņ m jdarb bas vidi
pašvald bas teritorijā

Nav attiecināmi.

5. Informācija par
administrat vajām
procedūrām

Nav attiecināmi.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Veiktas konsultācijas ar Pirmsskolas izgl t bas iestāžu vad tājiem.

Domes priekšs d tājs K lis Sedvalds

Uzņēmējdarb bas un vides att st bas
k“misija a”sek“ Valmieras ”agastu

7.septembr izbraukuma s d devās Burtnieku novada
pašvald bas Uzņ m jdarb bas un vides att st bas komisijas
locekļi, lai Valmieras pagastā apsekotu daudzdz vokļu māju
teritorijās jau izveidotos b rnu rotaļu laukumus, iepaz tos
ar Viestura laukuma teritorijas labiekārtošanas idejām un
piedāvātām atpūtas iesp jām sporta un atpūtas kompleksā
“Avoti”.
Apsekojot pašvald bas izveidoto rotaļu laukumu Alejas
ielā 5/7 un iepaz stoties ar Alejas ielas 5 daudzdz vokļu
nama teritorijā stenotajiem projektiem, kas saņ muši
atbalstu 2015. un 2016. gadā pašvald bas Vides att st bas
projektu konkursa ietvaros, kop jā teritorijas att st ba un
sakopt ba pie šiem namiem tika nov rt ta atzin gi.
S de turpinājās ar Viestura laukuma rotaļu laukumu
apskati, kur izpilddirektors Māris rglis klātesošiem pastāst ja par sagatavoto skici š s teritorijas labiekārtošanai.
P c iepaz šanās ar skiču projektu un diskusijām par piedāvātajiem risinājumiem, tika ieteikts Viestura laukuma
namu nr. 8 un 9 piegulošajās teritorijās tuvākajā laikā
uzstād t soliņus.

P c tam komisija iepazinās ar DUS “Valdeko” un
akt vās atpūtas centra “Avoti” piedāvājumu satur gai br vā
laika pavad šanai un sportisko aktivitāšu piedāvājumu
gan sportistiem, gan jebkuram citam interesentam. Tāpat
komisija ar piedal jās pašvald bas Vides att st bas projektu
konkursa ietvaros izveidotās Velo skolas atklāšanā.
S des nosl gumā Uzņ m jdarb bas un vides att st bas
komisijas priekšs d tājs Jānis Matisons, norad ja, ka
akt vāk ir jāpiestrādā pie novadā notiekošos pasākumu
reklam šanas. Viņš ierosināja ar nākamgad organiz t Vides
att st bas projektu konkursu, jo šim projektam ir labi
rezultāti. Tāpat komisijas priekšs d tājs, runājot par
Valmiermuižas vides un teritorijas att st bu, norād ja, ka ir
jāizvairās no tādu jaunu projektu plānošanas un izveides,
kas jau dubl esošos, par privātajiem l dzekļiem izveidotos.
Viņš aicināja neieguld t sabiedriskos l dzekļus šādu objektu
izveid un uztur šanā, bet optimāli izmantot to, kas jau ir.
Nākamā š s komisijas izbraukuma s de notiks 5.oktobr .
S d s laikā plānots apsekot sporta laukumus vel un
Renc nos, kā ar Burtniekos ezera piekrast esošās kas.
Arita Rudzīte, Burtnieku novada pašvaldība
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Paziņ“jums ”ar elektr“t klu ”ārvades
savien“juma šgaunijas – Latvijas tre ais
330 kV star”savien“jums ”ārbūvei un
jaunbūvei ”aredzētās darb bas akce”tu

Atbilstoši likuma “Par ietekmes uz vidi nov rt jumu”
pras bām, Ministru kabinets 2016.gada 31.augustā pieņ ma
un 1.septembr oficiālajā izdevumā “Latvijas V stnesis”
public ja r kojumu Nr. 486 “Par elektrot klu pārvades
savienojuma “Igaunijas – Latvijas trešais 330 kV starpsavienojums” pārbūvei un jaunbūvei paredz tās darb bas
akceptu”, ar kur pieņ ma l mumu akcept t elektropārvades
t klu savienojuma jeb “Igaunijas – Latvijas trešā 330 kV
starpsavienojuma” pārbūvei un jaunbūvei paredz to darb bu, nosakot paredz tās darb bas vietu (elektrol nijas
trases izvietojumu) atbilstoši ietekmes uz vidi nov rt juma
procedūras “Igaunijas – Latvijas trešais elektropārvades
t kla starpsavienojums no Sindi (Kilingi – Nemme) Igaunijā
l dz Salaspils (vai R gas TEC-2) apakšstacijām Latvijā”
ietvaros izstrādātā ziņojuma 1. alternat vai ar 1.2. M, 1B,
1BĶ modifikācijām un paral li plānotajai autoceļa E22
trasei.
Paredzētās darbības nosaukums: elektrot klu pārvades
savienojuma “Igaunijas – Latvijas trešais 330 kV starpsavienojums” pārbūve un jaunbūve.
Ierosinātājs: Akciju sabiedr ba Latvijas elektriskie
t kli, reģistrācijas Nr. 40103379313; akciju sabiedr ba
Augstsprieguma t kls, reģistrācijas Nr.40003575567.
Paredzētās darbības vieta: Rūjienas, Mazsalacas,
Alojas, Limbažu, S jas, Garkalnes, Stopiņu, Inčukalna,
Ropažu, Salaspils un Burtnieku novadu teritorijas.
Datums, kad pieņemts Ministru kabineta rīkojums
par paredzētās darbības akceptu: 2016.gada 31.augustā
pieņ ma un 1.septembr public ja oficiālajā izdevumā
“Latvijas V stnesis” Ministru kabineta r kojumu Nr. 486
“Par elektrot klu pārvades savienojuma “Igaunijas – Latvijas
trešais 330 kVstarpsavienojums” pārbūvei un jaunbūvei
paredz tās darb bas akceptu”.
Ministru kabineta rīkojuma apraksts:
Projekta ietvaros plānots izbūv t 330 kV gaisvadu
augstsprieguma elektrol niju Latvijas un Igaunijas teritorijā
aptuveni 210 km garumā, starp 330 kV apakšstacijām
Kilingi – Nemme Igaunijā un R gas TEC-2 Latvijā. Latvijā
tas iedalās tr s posmos – posmā TEC-2 – Saulkrasti, virzot
l niju pa jaunu trasi vienā koridorā ar “RailBaltica” trasi,
posmā Saulkrasti – Rūjiena, pārbūv jot esošās 110 kV
l nijas šajā tras , bet posmā Rūjiena – Latvijas un Igaunijas
robeža, virzot l niju pa jaunu trasi.
“Igaunijas – Latvijas trešo 330 kVstarpsavienojumu” ir
paredz ts stenot, atbilstoši ietekmes uz vidi nov rt juma
procedūras “Igaunijas – Latvijas trešais elektropārvades
t kla starpsavienojums no Sindi (Kilingi – Nemme)
Igaunijā l dz Salaspils (vai R gas TEC-2) apakšstacijām
Latvijā” ietvaros izstrādātajam nov rt jumam un Vides
pārraudz bas valsts biroja 2016.gada 10.jūnija atzinumam
Nr. 7, jo paši, ņemot v rā pras bas attiec bā uz norād tajiem ietekmes uz vidi samazinošajiem pasākumiem. Šis
risinājums ir piem rotākais no pārvades t kla att st bas
un drošuma perspekt vām, optimāls no ietekmes uz vidi
aspekta, ar viszemākajām plānotām izbūves izmaksām un
ar vismazāko ietekm to pašumu skaitu.

Ministru kabineta lēmuma pamatojums:
Likuma “Par ietekmes uz vidi nov rt jumu” 22.panta
pirmā, otrā, ceturtā un sestā daļa.
Enerģ tikaslikuma 24.1 pants.
Administrat vā procesa likuma 65.panta trešā daļa,
66.panta pirmā daļa, 68.panta pirmā daļa.
Latvijas Republikas Satversmes 115.pants.
Informācija par sabiedriskās apspriešanas procesu:
Paredz tās darb bas sākotn jā sabiedriskā apspriešana
notika no 2012.gada 21.novembra l dz 2015.gada 11.martam,
un sabiedriskās apspriešanas sanāksmes organiz tas visu
novadu pašvald bās, kuras š rso “Igaunijas – Latvijas
trešais 330 kVstarpsavienojums”. P c sākotn jās sabiedriskās apspriešanas Vides pārraudz bas valsts birojs izsniedza ietekmes uz vidi nov rt juma programmu un tās
groz jumus “Igaunijas – Latvijas trešā elektropārvades t kla
starpsavienojuma no Sindi (Kilingi – Nōmme) Igaunijā l dz
Salaspils (vai R gas TEC – 2) apakšstacijām Latvijā”.
Paredz tās darb bas ietekmes uz vidi nov rt juma ziņojuma sabiedriskā apspriešana norisinājās no 2015.gada
20.novembra l dz 2016.gada 26.janvārim. Informācija par
ietekmes uz vidi nov rt juma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem valsts institūciju, pašvald bu,
juridisko un privāto personu iesniegumiem, tajos izteiktajiem viedokļiem, priekšlikumiem un iebildumiem ir
ietverta ietekmes uz vidi nov rt juma ziņojuma 5.2.
nodaļas 5.2.1. – 5.2.3. tabulā. P c sabiedriskās apspriešanas
tika izv rt ti saņemtie priekšlikumi un 2016. gada 16.
februār papildinātais ziņojums iesniegts Vides pārvaldes
valsts birojam atzinuma sniegšanai. Pamatojoties uz
saņemtajiem Vides pārraudz bas valsts biroja un citu
institūciju viedokļiem par paredz tās darb bas ietekmes uz
vidi nov rt juma ziņojumu tika izstrādāta aktuālā Ietekmes
uz vidi nov rt juma ziņojuma redakcija, kas Vides pārraudz bas valsts birojam iesniegta 2016.gada 22.apr l .
Pasākumi, kas tiks veikti, lai novērstu vai samazinātu
nelabvēlīgo ietekmi uz vidi:
Lai nov rstu un samazinātu nelabv l go ietekmi uz vidi,
tiks veikti pasākumi saskaņā paredz tās darb bas ietekmes
uz vidi nov rt juma ziņojumu un Vides pārraudz bas
valsts biroja 2016.gada 10.jūnija atzinumu Nr. 7 “Par
Elektropārvades t klu savienojuma “Igaunijas – Latvijas
trešais elektropārvades t kla starpsavienojums no Sindi
(Kilingi – Nomme) Igaunijā l dz Salaspils (vai R gas TEC –
2) apakšstacijām Latvijā” ietekmes uz vidi nov rt juma
ziņojumu”.
Laiks un vieta, kur sabiedr ba var iegūt informāciju
par pieņemto paredz tās darb bas akceptu un iepaz ties
ar dokumentiem: LR Ekonomikas ministrijā darba laikā,
Br v bas ielā 55, 506. kab., iepriekš sazinoties un preciz jot
laiku pa tālruni: 67013232.

Jaunais māc bu gads Mat u ”amatsk“lā

Priec gā un darb gā atmosf rā rit pirmais māc bu
m nesis Mat šu pamatskolā. M s priecājamies par kuplo
pirmo klas ti – 12 pirmklasnieki. B rni ir čakli un zinātkāri,
labi sagatavoti un par to paldies mūsu Mat šu b rnudārza
“Namiņš” kolekt vam, paši skolotājai Dacei Rullei.
Katra klase kopā ar vecākiem un skolotājiem skolas
zālienā veidoja no rudens ziediem un dārzeņiem skaistas
kompoz cijas. Visi čakli iesaist jās un b rnu veikums
priec ja gan mūs pašus, gan pagasta ļaudis. Kompoz cijas
temats “Spr d tis dodas ceļā” gluži kā Annas Brigaderes
pasaku lugā. Rezultātā 8.klases skol niem tika izveidota
Spr d ša atsl ga, 7.klasei tapa krāsaina soma, sākumskolas
b rniem, kā jau mazākiem, izlikti ābeces burti, cipari u.c.
Otrajā māc bu ned ļā 9.klase jau pasp ja pabūt māc bu
ekskursijā Stokholmā, kur iepazinās ar pils tu un tās iev rojamākām vietām. Kā paši dev tie atzina, visvairāk paticis
Stokholmas akvārijā. Ja var tu, brauktu atkal. Tagad viņi
turpina c t gi māc ties un jau sākuši gatavoties Skolotāju
dienai, kas p c skolas trad cijām, ir 9.klases audz kņu
pienākums.

“vasar
labiekārt“ta
Silzemnieku ”ludmale

Vislielākais izaicinājums – jaunums – skola šogad
iesaist jās Vides izgl t bas fonda projektā “Ekoskolu programmā”, cerot ar ar laiku iegūt Ekoskolas nosaukumu
un karogu. Ekoskola ir zaļo iesp ju skola. Programma
piedāvā ietvaru pastāv gām zaļām aktivitāt m skolā,
tai skaitā ar visiem citiem zaļajiem projektiem, kurus
skola v las stenot. Izv l tā māc bu gada t ma Vesel gs
dz vesveids. Projekta koordinatore ir skolotāja Liāna
Lapsa.
Iesaist simies ar citās aktivitāt s, t.sk., sportā, pierād sim, galvenokārt sev, ka m s Burtnieku novadā mākam
dz vot zaļi!
Jauku un darb gu jauno māc bu gadu v lam ar pār jām
novada izgl t bas iestād m!
Laila Spalviņa,
Matīšu pamatskolas skolotāja

Šovasar Silzemnieku pludmal norit ja teritorijas labiekārtošanas darbi, lai peldvietā turpmāk rti būtu gan
akt vās atpūtas cien tājiem, gan rimtas atpūtas t kotājiem.
L dz ar to, atbildot uz iedz votāju jautājumu par to, ka ir
nepieciešams nodrošināt kārt bu šajā peldvietā, Burtnieku
novada pašvald ba inform , ka nākamgad, tuvojoties
peldsezonai, š teritorija tika labiekārtota atbilstoši plānam.
Proti, atseviš a zona tur būs atv l ta laivotājiem un makš erniekiem, bet atpūtnieki, tostarp ģimenes ar b rniem,
rti var s justies labiekārtotajā peldvietā, kas tiks norobežota ar bojām.
J nis Ķibermanis,
pašvaldības izpilddirektora vietnieks

Namiņā ”riecājas
”ar rudens ražu

Saikne ar augiem, dz vniekiem un gadalaiku maiņu
cilv ka pastāv šanu ir būtiski ietekm jusi vairāk nekā
piecos simtos paaudžu. Person bas veidošanās process
norit vides, audzināšanas un att st šanas ietekm : b rns
akt vi apgūst pasauli ap sevi – dabu un tās norises, lietas,
parād bas, uzved bu tajā un attieksmi pret to. Dabas un
sabiedr bas mijiedarb bā veidojas sākotn jā v rt bu
sist ma.
Izgl t bas iestāžu un ģimeņu uzdevums ir, izgl tojot
un audzinot b rnus, veidot saudz gu attieksmi pret dabu,
kultūrvidi un ieaudzināt atbild bu par visu dz vo, veidot
darba tikumu, lai tas katra dz v kļūst par neatņemamu
sastāvdaļu. Zināšanas par dabu nevar iemāc t tikai teor tiski. Ar darba tikums b rnos ir jāveido. Lai att st tos
atbild bas sajūta un b rns neizaugtu slinks, pieaugušajiem
no mazotnes b rnam jādod visādi nelieli pienākumi.
Parunā teikts, ka viss jaunais ir labi aizmirsts vecais,
ar vasaras darbs izgl t bas iestādes lauciņos. B rnudārzā
“Namiņš” šovasar centāmies šo trad ciju atkal iedz vināt
ar nelielu pašu izlolotu projektu “Esam čakli mat šnieki”,
b rnu un viņu ģimeņu l dzdarbošanos nelielajās sakņu
dob t s, kas tika izveidotas pavasar , un ārstniec bas zāļu
t ju vākšanu. Paldies visiem, kas bija atsauc gi! Raža ir
padevusies varena, pašiem prieks.
Ar rudens aicina parād t, cik čakli ir mazie mat šnieki. Ar lielu prieku b rni novāc pašu audz tos irbjus,
kabačus, pupiņas, s polus un puravus, lai Mi eļos, lielajā
katlā uz ugunskura, no tiem vār tu garš go sakņu un dārzeņu zupu, jo nu tā jau ir trad cija.
Līga Preise,
b rnudārza “Namiņš” vadītāja
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Dievkal”“jumi
Burtnieku un Ēveles
ev. lut.draudzēs
Kungs, māci m s Dievu l gt! /L kas ev.11:1/

2.oktobr plkst. 11.00 Pļaujas sv tku dievkalpojums
Burtnieku bazn cā.
9.oktobr plkst. 11.00 Dievkalpojums Burtnieku bazn cā;
plkst. 14.00 Dievkalpojums veles bazn cā.
16.oktobr plkst. 11.00 Dievkalpojums Burtnieku bazn cā.
23.oktobr plkst. 11.00 Dievkalpojums Burtnieku bazn cā;
plkst. 14.00 Dievkalpojums veles bazn cā.
30.oktobr plkst.11.00 Reformācijas sv tku Dievkalpojums
Burtnieku bazn cā.

Oktobra m nesī Burtnieku ev. lut. draudz sāksies b rnu
Sv tdienas skolas nodarbības un iesv tes mācību kurss.
Interesentus pieteikties līdz 12.oktobrim pie Daces
Kalcenavas zvanot pa tālr. 26479451.
Mācītājs Aldis Kalcenavs pieņem apmekl tājus veles
draudzes namā 6. un 20.oktobrī no plkst. 14.00 līdz plkst.
18.00. Burtnieku Mācītājmuižā mācītājs pieņem katru
piektdienu no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00. Tel.29124453.

Dievkal”“jumi
Sv. Mateja Mat u
draudzē

• 9.oktobr plkst. 10.00 Pļaujas sv tku Dievkalpojums
• 23.oktobr plkst.10.00 Dievkalpojums.
Sv tdienas skolas nodarbības baznīcā notiks
8.oktobrī un 22.oktobrī plkst. 9.00. Skolotāja
Silvija Radziņa (tel. 22311374) un draudzes
mācītājs Andis Smilga uz nodarbībām aicina
tos b rnus, kas v las izzināt B rnu Bībelei un
Ticības mācību.

Svec u vakari
Burtnieku n“vadā
un a”kārtnē

• 8.oktobr plkst.15.00 Dikļu kapos;
plkst.17.00 veles kapos.
• 15.oktobr plkst.15.00 Spr stiņu kapos;
plkst. 16.00 Dauguļu kapos;
plkst.17.00 B rzaines (Jaunburtnieku) kapos.
• 16.oktobr plkst.16.00 Renc nu kapos.
• 30.oktobr plkst. 15.00 Burtnieku Vecajos kapos;
plkst.16.00 Burtnieku Jaunajos kapos.

Pasākumu kalendārs OKTOBRšM
Laiks

Pasākums un norises vieta

Kultūras pasākumi
9.oktobr
No plkst. 9.30

Vidzemes stāstnieku festivāls Valmiermuižas kl t . Plkst. 9.30 Austriešu stāstnieces Rosvitas Menkes
meistarklase. Plkst. 11.00 Stāstnieku stunda. Ieeja bez maksas.

14.oktobr
plkst. 17.00

Burtnieku rudens literatūras sar kojums “BURULIS” Burtnieku pagasta kultūras centrā. Ieeja bez
maksas.

15.oktobr
plkst.17.00

Sadziedāšanās koncerts “Ar smaidu par dz vi” Renc nu pagasta kultūras centrā. Piedalās dziesmu
draugu kopa “Dedziede” un viesi no Lietuvas un Igaunijas. P c koncerta balle ar groziņiem. Sp l
grupa “Bl ži”. Ieejas maksa uz balli 2 eiro.

21.oktobr
plkst. 18.00

B rnu pašdarb bas kolekt vu koncerts “Pa rudens taku” Valmieras pagasta kultūras namā. Piedalās
“Sadanc ni”, “Notiņas”, Rūjienas, Dikļu un Dauguļu dejotāji. Ieeja bez maksas.

22.oktobr
plkst. 17.00

Omul bas p cpusdiena Mat šu skolas zāl . Piedalās Mat šu pašdarbnieku kolekt vi. Ieeja bez maksas.

22.oktobr
plkst. 20.00

Vidzemes novada šlāgergrupu festivāls. Piedalās grupas “Bl ži”, “Mustangs”, “Alinase”, Sandris
Dubavs, “Priekšnojauta”, “Pagrabs”, Aiva un L ga, “Džambulaja”, “Valmiermuižas muzikanti”,
“Kompromiss”. Pasākums pie gadiņiem ar groziņu. Ieejas maksa 2 eiro.

30.oktobr
plkst. 12.00

Helov na pasākums vecākiem ar b rniem atpūtas kompleksā “Avoti”. Ieeja bez maksas.

Izstādes
L dz
16.oktobrim

Fotoizstāde “Burtnieku novada nokrāsas” veles muižas kl t . Izstāde stāsta par novada cilv kiem,
atklāj novada ainaviskumu gan vasaras pilnbriedā, gan ziemas spelgon . Ieeja bez maksas.

L dz
25.oktobrim

Burtnieku kultūras centrā skatām izstāde “Mirklis”. Izstād satiekas Lelde Kalcenava (foto), Marta
Grantiņa (t lotājmāksla) un Anna Vint na (dzeja). Ieeja bez maksas.

šzd“mā saukli ”agastu s“liņiemĪ

Jau v st jām, ka, projekta “Burt nieks Latvijai” ietvaros, ar Valmieras novada fonda un Kultūras ministrijas
inansiālu atbalstu, tiek gatavoti oriģināla dizaina soliņi,
kas atrad sies visos sešos novada pagastos. Lai izceltu
katram pagastam rakstur go un kalpotu par vienojošo
elementu novadā, soliņus rotās pašs vizuālais noform jums
un kāds trāp gs uzraksts.
Lai iesaist tu soliņu izgatavošanā novadniekus, biedr ba
“Burtnieku kultūrvide”, sadarb bā ar biedr bām “Pāvul ni”,
“Mat šu att st ba”, “P du nav”, “Virziens A” un “Valmiermuižas jātnieku skola” izsludina konkursu “Uzraksts pagasta soliņam”. Konkursa m r is ir izv l ties oriģinālāko,
interesantāko un katram pagastam rakstur gāko saukli
jaunajiem soliņiem.
Konkursā tiek aicināti piedal ties Burtnieku novada
iedz votāji bez vecuma vai citu veidu ierobežojumiem.
Katrs dal bnieks dr kst iesniegt vienu vai vairākus saukļa
variantus vienam vai vairākiem soliņiem.
Sauklim ir jābūt latviešu valodā ar atskaņām, tas nedr kst būt sāks par septiņiem vārdiem un garāks par desmit
vārdiem. Tam ir jāatspoguļo katram pagastam rakstur gais.
Proti, sauklim Burtnieku pagastā jābūt saist tam ar m lest bu, kāzām (plānotā soliņa atrašanās vieta M lest bas
saliņa Burtnieku parkā), sauklim Renc nu pagastā jābūt
saist tam ar sportu (plānotā soliņa atrašanās vieta pie
skolas), sauklim veles pagastā jābūt saist tam ar mūziku
(velt jums komponistam valdam Siliņam), sauklim Vecates
pagastā jābūt saist tam ar velosportu (velt jums tradicionālajam velobraucienam ap Burtnieku ezeru), sauklim
Valmieras pagastā jābūt saist tam ar zirgiem (velt jums
senajām zirgu trad cijām novadā).
Saukļa ideja jāiesniedz novada bibliot kās vai
elektroniski sūtot e-v stuli uz marika.burtnieki@inbox.lv.
Konkursa nosl gums būs 2016. gada 14. oktobr .
Iesniegtos saukļus izv rt s žūrijas komisija. Ar balvām

konkursu atbalsta viet jie uzņ m ji: laivu bāze “Vidzemes
laivas”, Z/S “Adzelvieši”, viesu nams “Burtniekkrasts”,
tūrisma un kāzu aģentūra “Man BurtNieks”, biedr ba
”Gardu muti”, “Valmiermuižas stallis”.
Ar konkursa nolikumu var iepaz ties Burtnieku novada
mājaslapā un novada bibliot kās. Telefons informācijai –
29214318 (projekta vad tāja Marika Daļecka).

Bērnu muzikālā teātra studija SPĒL TE
aicinaĪ

B rnu muzikālā teātra studija SP L TE darbojas jau vienpadsmito gadu. Studijā draudz gi darbojas b rni vecumā
no 5 l dz 12 gadiem. Jau pāris gadus m ģinājumi notiek māj gajās Pūriņu skolas telpās. Šajā māc bu gadā m ģināsim
otrdienās no 16.30 – 17.30 un ceturtdienās no 17.00 – 18.00. Ja gribi kust ties, dziedāt, pārtapt dažādos t los nāc un
pievienojies SP L TEI! S kāka informācija iegūstama, zvanot pa tālr. 29510766 studijas vad tājai, režisorei Initai
Miglavai.

Kontaktinformācija (pagasts, vad tājs, tālr., mob. tālr.)
Burtnieku pagasts Lita Ozerinska - 64226332, 22017227
veles pagasts Sarmīte Rodziņa - 29353774
Mat šu 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 nes , tirāža – 3300 eksemplāru.
Izdev js: Burtnieku novada pašvald ba, J. Vint na iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206.
Tālrunis 64226643, fakss 64238257. Reģ. Nr. 90009114148; e-pasts: info@burtniekunovads.lv
Kontaktinformācija: Burtnieku novada pašvald bas sabiedrisko attiec bu speciāliste Arita Rudz te,
tālr. 20219631; e-pasts: prese@burtniekunovads.lv
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori. Burtnieku novada pašvald bas viedoklis ne vienm r sakr t ar
rakstu autoru viedokli.

