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BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Vecatē atklāts, iespējams,
visā Baltijā lielākais akmens cirvis

Burtnieku novada Vecatē atklāts, iespējams, visā Baltijā
lielākais akmens cirvis. Blakus esošā Burtnieku ezera
akmens laikmeta apmetņu izrakumos, atrasti dažādi senie
cirvji, bet nu pašā Vecates ciemata centrā, šosejas MatīšiMazsalaca malā, atklāts vairāk kā divus metrus augstais
un sešas tonnas smagais granīta “Vēstures liecinieks” –
tēlnieka Matiasa Jansona skulptūra.
Tēlnieka veidotais mākslas objekts, kas svinīgi tika
atklāts sestdien, 29.oktobrī, ir veltījums Burtnieku ezera
apkārtnē esošajām akmens laikmeta dzīvesvietām –
Zvejnieku, Ruņņukalna un Kaulēnkalna apmetnēm. Šīs
apmetnes, kas atrodas pavisam netālu no Vecates, zināmas
kā vienas no izcilākajām Eiropas mēroga akmens laikmeta
apdzīvotajām vietām. Apmetnēs atrastie kapulauki, darbarīki, rotaslietas, zivju asakas, gliemežu vāki, dzīvnieku
kauli un citas senlietas devušas nozīmīgas atziņas par
Latvijas senāko vēsturi un dod priekšstatu par to, kā ir
dzīvojuši mūsu senie senči.
Vēstures zinātņu doktore un arheoloģe Ilga Zagorska
seno akmens laikmeta apmetņu pētniecībai Burtnieku ezera
apkārtnē veltījusi visu savu mūžu. Viņa teic, ka Burtnieku
ezera apkārtne ir īsta akmens laikmeta atradumu paradīze:
“Zvejnieku, Ruņņukalna un Kaulēnkalna apmetnes ir
varenas ne vien Latvijas, bet visas Eiropas mērogā. Te
atrastie materiāli ir patiešām unikāli, turklāt, atšķirībā no
šādām atradnēm citviet Eiropā, apmetnes Burtnieku ezera
krastos ir bijušas apdzīvotas vismaz piecus tūkstošus gadus
visa akmens laikmeta garumā. Tās sniedz liecības par
pirmajiem iedzīvotājiem Latvijā un ļauj izpētīt to, kā viņu
dzīvesveids attīstījies līdz pat akmens laikmeta beigām.
Tieši šo iemeslu dēļ Burtnieku novada vārds un Burtnieku
ezera vārds visu laiku pasaulē tiek pieminēts. Augsta
līmeņa pētnieki ārzemēs ļoti labi zina, kas ir Burtnieks
un kas ir tā apmetnes. Eiropas zinātnieki grib šeit braukt
un grib tās redzēt. Man ir ļoti liels prieks, ka tagad par
godu šīm apmetnēm Vecatē uzstādīts tēlnieka Matiasa
Jansona mākslas darbs. Tās ir to pelnījušas. Turklāt arī
pati skulptūra, kas veidota kā akmens laikmeta cirvis, ir
atbilstošs simbols, jo tieši šādi cirvji Burtnieku ezera
apmetnē ir atrasti veseli četri.”
Tēlnieks Matiass Jansons skulptūru “Vēstures liecinieks” veidojis Cēsīs, tēlnieku Jansonu dzimtas māju
darbnīcā “Siļķēs”. Vietā, kurā savulaik tapuši tādi ievērības cienīgi pieminekļi, kā: “Latgales Māra” Rēzeknei,
“Lāčplēsis un Melnais bruņinieks” Jelgavai un “Gadsimtiem
ejot jeb Laika vecis” Cēsīm. Ideja par to, ka Vecatē ir
nepieciešama skulptūra akmens laikmetam, kas neļautu
aizmirst Burtnieku ezera apkārtnes lomu Latvijas vēsturē,
dzima tieši tēlniekam Matiasam Jansonam.

Smaids bez maksas

Saulainu emociju piepildīts oktobra vidū izskanēja
koncerts “Ar smaidu par dzīvi” Rencēnos

“Es, būdams mākslinieks, vienmēr domāju par to,
kādu stāstu es varu izstāstīt ar saviem darbiem. Šoreiz,
lai saglabātu un popularizētu novada vēsturi. Tāpēc šis
granīta cirvis radīts kā akmens laikmeta simbols. Lai tas
pamudina ikvienu iepazīties ar stāstu par mūsu senčiem.
Darbs “Vēstures liecinieks” lielā mērā ir arī stāsts par
manu ģimeni. Mana vectēva (profesora tēlnieka Kārļa
Jansona) mamma ir dzimusi “Zvejnieku” mājās, kur atrasti
akmens laikmeta apbedījumi. Savā ziņā esmu “Vēstures
liecinieks”, jo savā ģimenē esmu dzirdējis daudz stāstu
par atrastiem kauliem un senlietām,” teic mākslinieks.
Viņš norāda, ka darbs “Vēstures liecinieks” nav ticis
radīts tikai par prieku pašam māksliniekam vai arheologiem: “Domāju, ka šī skulptūra ir arī funkcionāla. Tā liks
ceļiniekiem apstāties un pēc tam ieraudzīt jaunatklāto
informācijas stendu par turpat tuvumā esošajām akmens
laikmeta apmetnēm, kuras vērts būtu iepazīt, kā arī ezeru
tepat aiz parka, kurā var arī makšķerēt un atpūsties.”
Arī Burtnieku novada domnieki par nupat uzstādīto
skulptūru ir gandarīti. Tas ir pirmais mākslas objekts,
kas novadā atklāts. Rūpējoties par to, lai vēsture neaiziet
nebūtībā, tas tapis ar pašvaldības finansiālu atbalstu, tā
godinot pirmos Burtnieku novada iedzīvotājus. Skulptūra
“Vēstures liecinieks” ir skaists vides objekts, izcils mākslas
darbs un piemiņa akmens laikmetam. Pašvaldībā cer, ka
jaunais vides objekts veicinās tūristu pieplūdumu un kalpos
kā ierosme apskatīt vēl neiepazītas vietas novadā.
Arita Rudzīte, Burtnieku novada pašvaldība

Bērnudārzā “Burtiņš”
notiek logopēdijas meistarklases

Burtnieku novada pirmsskolas izglītības iestādē
“Burtiņš” novembrī un decembra sākumā pirmsskolas
skolotājām ir lieliska iespēja piedalīties Latviešu valodas
aģentūras izsludinātajā skolotāju profesionālās kompetences pilnveidē – pedagogu meistarklasē “Logopēdijas
un logoritmikas nodarbības pirmsskolas vecuma izglītojamajiem (ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību)
latviešu valodas apguvei”(36 stundu programma).
Kursu programmu vada divas PII “Burtiņš” skolotājas
– logopēde Līga Miķelsone un mūzikas skolotāja, logoritmikas pulciņa vadītāja Zanda Gailīte. Viņas logopēdijas
un logoritmikas nodarbībās dalās savā pieredzē par darbu
ar bērniem ar valodas traucējumiem. Meistarklasē piedalās
20 pirmsskolas skolotājas un logopēdes no Burtnieku,
Kocēnu novadiemun Valmieras pilsētas.
Meistarklases dalībniekiem ir iespēja pilnveidot savas
zināšanas par pirmsskolas vecuma izglītojamo valodas
attīstības novērtēšanu, materiāliem latviešu valodā, par
metodēm un paņēmieniem, kā strādāt ar vārdu krājumu
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pilnveidi, vārddarināšanu, teikuma konstrukciju veidošanu,
valodas skaņu pareizu apguvi, par logoritmiku kā bērna
valodas korekcijas veidu ar runas, kustību un mūzikas
palīdzību. Galvenais pedagogu ieguvums būs padziļināta
izpratne par valodas traucējumu atpazīšanu un iespēja
apgūt metodes un darba veidus, ar kādiem attīstīt bērnu
valodu ikdienā.
Programmas vadītājas ir pārliecinātas, ka šāda pedagogu
zināšanu paplašināšana, savstarpējā pieredzes apmaiņa
pozitīvi ietekmēs visu audzēkņu valodas attīstību un ir kā
preventīvs darbs valodas traucējumu novēršanai.
PII “Burtiņš” papildus vispārizglītojošajai pirmsskolas
izglītības programmai tiek realizēta programma bērniem ar
valodas traucējumiem. Speciālā programma šiem bērniem
paredz logopēda nodarbības katru dienu. Kā pozitīvs
ieguvums bērna attīstībai ir iespēja bērnudārza bērniem
apmeklēt logoritmikas pulciņu divas reizes nedēļā.
Līga Miķelsone, PII “Burtiņš” logopēde

Sadziedāšanās koncertā “Ar smaidu pa dzīvi” Rencēnu
kultūras namā ardievas rudenim teica dziesmu draugu
kopa “Dedzieda” ar saviem draugu un vietējiem pašdarbības kolektīviem, jo smaids jau nemaksā neko,
vienīgi sakvēlo emocijas. Tas neko neatņem ne devējam,
ne saņēmējam, un tieši tāpēc 15.oktobrī desmit kolektīvi
koncertā priecēja gan sevi gan citus, gan arī sveica
četru kolektīvu vietējo maestro Jāni Timermani 65 gadu
jubilejā.
Dziesmoto vakaru trīs stundu garumā atklāja
“Dedziedas” kolektīvs ar savu vadītāju J. Timermani.
300 kilometru tālu ceļu mēroja lietuviešu sieviešu
vokālais ansamblis “Rasa” un dziedošie vīri no Šauļu
apriņķa Ginkūniem (vadītāja Birute Andriukaitiene).
Viņu uzstāšanās mūs pārsteidza, savukārt viesus – mūsu
daudzpusīgais koncerts un balles deju prieks. Limbažu
“Sirmie ozoli” (vadītājs Vitauts Liepiņš) sveicienā bija
atveduši dziesmas par Latviju un priekšnesumā uzlūdza
dāmas uz improvizētu deju. Rencēnu jauktais ansamblis
(vadītāja Evita Skujiņa), Vecates “Dziedātprieks” (vadītāja
Baiba Bīviņa), veclaicenieši (tikai četri, bet kas par
spēku, vadītāja Ilze Briediņa) skanīgā varavīksnē sveica
rencēniešus un jubilāru ar izlases dziesmām no sava
repertuāra.
Folkloras kopas “Rota” (vadītāja Irēna Garā) trīs
kolektīvu priekšnesumā skanēja dziesmas un latviešu
tautasdeja dažāda vecuma dalībnieku izpildījumā.
Valmieras pagasta “Dziesmotā senatne” (vadītāja
Inese Reinfelde) īpaši uzsvēra savu dziesmu veltījumu
J. Timermanim. Lodes puses vīru ansamblis “Rūjmala”
(vadītāja Mirdza Svīķe) pirmatskaņojumā izpildīja
J. Timermaņa uzrakstīto dziesmu tieši viņam. Sveicieni
tika atsūtīti arī no Ēveles dziedošajām meitenēm. Uzaicinātie viesi no Igaunijas Misso un Elvi nevarēja būt
klāt, bet ansambļa vadītāja Eda Karina Lutha no Misso
bija ieradusies ar sveicienu sava kolektīva vārdā.
Par dziesmas prieku un daiļumu, kas raksturo dzimtenes mīlestību, runāja Burtnieku novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Kārlis Sedvalds. Viņš uzsvēra J.
Timermaņa ieguldījumu un novēlēja viņam turpināt
sacerēt dziesmu tekstus un melodijas. Priekšsēdētājs
vēlēja, lai maestro sasniegtais gadu gredzenos vijas kopā
ar jaunām, radošām izpausmēm. Jubilārs saņēma gan
ģimenes, gan klausītāju ziedus un aplausus, un bijušās
dalībnieces Jadvigas Dreimanes solījumu sakārtot kopas
vēstures pierakstus, kas tagad ir Ineses Bebres pārziņā.
Viņa arī bija galvenā iniciatore un organizētāja sadraudzības smaida pasākumam.
Par tik kuplu kopā sanākšanu “Dedziedas” kolektīvs
pateicās ar J. Timermaņa dziesmu “Enģelīt, eņģelīt,
sargā!”. Vadītāja paldies izskanēja akordeona solo
priekšnesumā. Dejas prieku sagādāja grupa “Blēži”. Bet
par svētku norisi un zāles noformējumu, kas radīja smaidu
un saulainas emocijas, gādāja dziesmu draugu kopa
“Dedzieda”.
Inese Birzkope,
Rencēnu pamatskolas
novadpētniecības muzeja pedagoģe
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Ēvelē top
pašu rokām
darinātas dāvanas

Pateicoties A/S “Latvijas Valsts meži” sociālās palīdzības programmas un biedrības “Pāvulēni“ projektam,
Ēveles bibliotēkā nu jau norisinājušās divas praktiskās
nodarbības – dekupāža, ko vadīja Vita Blažēvica, un
pērļošana, ko vadīja Solvita Tēberga. Šo nodarbību mērķis
ir radīt dāvanas saviem tuvākajiem. Un tā kā tuvojas
Ziemassvētki, nekas nevar būt labāks par pašu rokām
gatavotu velti, kas iepriecina tuviniekus. Nodarbībās
māmiņas dekupēja skaistus koka pakaramos, kas tagad
varēs rotāt drēbju skapi, bet pērļošanas nodarbībā tapa
skaistas brošas, kas ikdienas apģērbu padarīs greznāku.
Vēl iecerēts darināt brīnumainus sapņu ķērājus, adventes
vainagus, apgleznot krūzītes un apgūt dāvanu saiņošanas
mākslu. Paldies visiem, kas piedalās, paldies projekta
atbalstītājiem! Mums kopā izdodas radīt skaistas un
labām emocijām piepildītas dāvaniņas!
Inese Karnāte, biedrība “Pāvulēni”

Vēl smaguma
taujā pleci

Rencēnu pagasta senioru biedrība “Sapratne” kārtējā
pasākumā atzīmēja savas priekšsēdētājas Rasmas Ozoliņas
75 gadu dzimšanas dienu. Kopš biedrības sākuma (pirms
5 gadiem) viņa ir bijusi tās dvēsele, rosinātāja, plānotāja,
aicināt darītāja, uzmundrinot katru, kurš vēlējās būt
biedrības redzeslokā. Un mēs esam daudz – septiņdesmit.
Mums ir bijis interesanti un saturīgi, izglītojoši un
relaksējoši šajā vecumā kāpt pāri māju sliekšņiem un iziet
pasaulē. Tik daudz iepazīts gan tuvākajā, gan tālākajā
apkārtnē, atsaucoties R. Ozoliņas un biedrības valdes
piedāvājumiem. Šogad pabijām Salaspils botāniskajā
dārzā, Baltezera stādaudzētavā, apskatītas smilšakmens
klintis un Ainaži, ir bijuši braucieni ar plostu pa Rūju,
iepazīts Naukšēnu cilvēkmuzejs un parks, Burtnieku
pagasta raksturīgākās vietas, Varskas dziedniecība,
Munameģis u. c. Tāpat organizētas dažādas izglītojošas
nodarbības. Par tradīciju kļuvušas savstarpējās tikšanās
ar senioru draugiem no biedrībām Lēdurgā, Rūjienā,
Mazsalacā, Alojā un Ēvelē.
Tāpēc paldies teicām un ar rudens ziediem sveicām
biedrības “Sapratne” vadītāju.
Jubilāri sveica arī Rencēnu pagasta vadītāja Inese
Sippo, bibliotekāre Andra Auniņa un kultūras nama
vadītāja Ilona Kalniņa.
Lai dalītos iespaidos par Austrāliju, R. Ozoliņa bija
uzaicinājusi rencēnieti no Bukas Frigiju Hromovu, kuras
meita dzīvo Austrālijā jau 19 gadus un Sidnejā strādā
plašas celtniecības firmā par grāmatvedi. Pati Frigijas
kundze ar savām acīm un sajūtām tur pabijusi vairākas
reizes, un pēdējā viesošanās reizē tur dzīvojusi pusgadu.
Daudz kā neparasta un dīvaina uzzinājām, jo klātbūtne
un dzīvošana citā kontinentā rada patiesāku izpratni
gan par pamatiedzīvotājiem – aborigēniem –, gan dabu,
dzīvnieku pasauli un cilvēkiem.
Pateicībā R. Ozoliņa savējiem apliecināja, ka nevajag
viņu dēvēt par vecu, jo sirds tāpat mīl, tic un cer kā
senāk. Iedzimtais spēks un izturība viņai nāk no mammas
Emīlijas Zibenes (nodzīvoja 97 gadus).
Pasākumu svinīgāku viesa senioru pulciņš “Virtuves
mākas” ar skaisti sagatavotu cienasta galdu, ko vada
Jadviga Dreimane un Meta Dambīte. Visrosīgāk šoreiz
savas prasmes viesu galda klāšanā izrādīja Rita Veinberga.
Viens jauks kopā saiešanas brīdis šajā pelēkajā rudenī
sapratniešiem lika sasparoties nākamajiem pasākumiem
un ikdienas darbiņiem.
Inese Birzkope, biedrības “Sapratnes” aktīviste

Burtnieku novada pašvaldības domes sēdē

Valmieras pagasta pārvaldē 21.septembrī uz kārtējo
domes sēdi sanāca Burtnieku novada domes deputāti. Sēdē
attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalījās Gatis Cukmacis. Sēdē
tika izskatīti 34 darba kārtības jautājumi.
Nozīmīgākie domes sēdē pieņemtie lēmumi:

• Par novada domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts
deputāts Jānis Leitis.
• Apstiprināti Burtnieku novada pašvaldības noteikumi
Nr.14/2016 “Par valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības inansējuma vispārējās pamatizglītības, pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai sadales
kārtību”.
• Apstiprināti grozījumi 2015.gada 16.decembra Burtnieku
novada pašvaldības noteikumos Nr.9/2015 “Par Burtnieku novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzību”.
• Apstiprināti Burtnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.12/2016 “Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2015.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos
Nr.9/2015 “Par sabiedrisko kārtību un drošību Burtnieku
novada pašvaldības skeitparkā””.
• Apstiprināts Burtnieku novada pašvaldības nolikums
“Par licencēto makšķerēšanu Burtnieka ezerā”.
• Piešķirts inansējums 4837,00 EUR apmērā Valmieras
pagasta kultūras nama pagrabstāva tualetes remontam.
• Sniegts galvojums pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA
“BN KOMFORTS” aizņēmuma ņemšanai AS “Swedbank”
35000,00 EUR apmērā, uz vienu gadu, kurināmā
iegādei.
• Apstiprināti Burtnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr13/2016 “Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2016.gada 17.februāra saistošajos noteikumos
Nr.4/2016 “Par Burtnieku novada pašvaldības 2016.gada
pamatbudžetu”. Ar saistošo noteikumu grozījumiem var
iepazīties www.burtniekunovads.lv.
• Bez atlīdzības Satiksmes ministrijai īpašumā nodots
nekustamais īpašums Autoceļš A3, kadastra Nr.9690
008 0636, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9690 008 0635, platība 244 m². Nekustamais
īpašums tiek nodots īpašumā, valsts pārvaldes funkciju
īstenošanai – valsts autoceļa A3 būvniecības/rekonstrukcijas projekta īstenošanai un ekspluatācijai.
• Dzēsti nekustamā īpašuma nodokļa parādi juridiskām
personām, kas izslēgtas no Uzņēmumu reģistra reģistriem 2015.gadā par kopējo summu 3595,67 EUR.
Informāciju par nodokļa parāda dzēšanu var aplūkot
www.burtniekunovads.lv
Savukārt 12.oktobrī notika Burtnieku novada domes
ārkārtas sēde. Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalījās
Aleksandra Ločmele. Sēdē, kurā tika izskatīti 5 darba
kārtības jautājumi, nozīmīgākie pieņemtie lēmumi bija:
• Pašvaldības vispārējās pamata un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, piemaksai
par darba kvalitāti un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām 2016.gada septembra – decembra
mēnešiem sadalīta valsts budžeta mērķdotācija
171780,00 EUR apmērā. Savukārt pašvaldību izglītību

•

•

•

•

iestādēs bērnu no piecu gadu apmācībā nodarbināto
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīta mērķdotācija
33128,00 EUR, bet interešu izglītības programmu un
sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīti
6396,00 EUR.
Piešķirts un sadalīts pašvaldības inansējumu pašvaldību
pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2016. gada septembra – decembra
mēnešiem 31452,00 EUR apmērā. Savukārt pirmsskolu
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirti
un sadalīti 133300,00 EUR, bet interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirti un
sadalīti 6408,00 EUR.
Apstiprinātas “Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības iestāžu tāmes
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības
iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 2016.gadā”
periodam 2016. gada septembris – decembris”.
Apstiprināti Burtnieku novada pašvaldības noteikumi
Nr.16/2016 “Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības
2016. gada 17.augusta noteikumos Nr.12/2016 “Par skolēnu autobusu izmantošanas kārtību Burtnieku novadā””.
Apstiprināti Burtnieku novada pašvaldības saistošos
noteikumi Nr.14/2016 “Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.11/2009 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem
maršruta tīkla pamata maršrutos””.

Bet 19. oktobrī notika Burtnieku novada domes kārtējā
sēde. Attaisnojošu iemeslu dēļ šajā sēdē nepiedalījās
Aleksandra Ločmele un Edvīns Straume. Sēdē, kurā tika
izskatīti 19 darba kārtības jautājumi, nozīmīgākie pieņemtie
lēmumi bija:
• Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 42 177 EUR apmērā, ar
Valsts kases noteikto procentu likmi uz 15 gadiem projekta
“Tālivalža ielas 3.kārtas 1.posma seguma pārbūve
Valmieras pagastā, Burtnieku novadā” realizācijai.
• Apstiprināti Burtnieku novada pašvaldības saistošie
noteikumi Nr.15/2016 “Grozījumi Burtnieku novada
pašvaldības 2015.gada 17.novembra saistošajos noteikumos Nr.17/2015 “Par Burtnieku novada pašvaldības
līdzinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes
pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai””.
• Burtnieku novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja
amatā apstiprināts Valērijs Seilis.
Taču 24.oktobrī notika Burtnieku novada domes
ārkārtas sēde. Sēdē, kurā tika izskatīts jautājums par darba
līguma uzteikumu pašvaldības izpilddirektoram Mārim
Ērglim, deputāti nolēma šo lēmumu neatbalstīt.
Arita Rudzīte, Burtnieku novada pašvaldība

Noskaidrotas labākās biznesa idejas
Burtnieku novadā

Šā gada 30.septembrī ar noslēguma pasākumu Burtniekos noslēdzās biznesa ideju konkurss – “Ideja Burtnieku
novadam”. Tas pulcēja uzņēmīgus Burtnieku novada
cilvēkus, kuri iesniedza savas idejas žūrijas vērtējumam,
lai cīnītos par iespēju saņemt naudas balvu no 500 līdz
1500 eiro apmērā savas biznesa idejas realizēšanai.
Konkurss “Ideja Burtnieku novadam” tika organizēts
trijās kārtās.

Pirmajā konkursa kārtā Burtnieku novada iedzīvotājiem bija iespēja konkursā iesniegt savas biznesa idejas.
Kopumā tika saņemti 9 pieteikumi. Otrajā kārtā norisinājās
apmācības, kur konkursanti varēja pilnveidot savas zināšanas par biznesu turpmākai idejas attīstībai, iegūt noderīgus kontaktus, kā arī padomus no jau pieredzējušiem
uzņēmējiem un citiem mentoriem savas ieceres realizēšanai. Konkursa noslēdzošajā trešajā kārtātika prezentētas
2 biznesa idejas – Aija Kleimane prezentēja savu biznesa
ideju par dekoratīvajiem metāla puzuriem, kas ieguva
godpilno 2.vietu un 1000 eiro, bet Vitas Ozerinskas biznesa
ideja par hidrolātu ražošanu ieguva 1.vietu un 1500 eiro
uzņēmējdarbības attīstībai.

Konkursu organizēja Burtnieku novada pašvaldība,
sadarbībā ar Valmieras Biznesa un Inovāciju inkubatoru.
Šis bija pirmais šāda veida konkurss, kas tika organizēts,
un pašvaldībai ir ļoti liels prieks, ka pie mums, Burtnieku
novadā, ir sastopami uzņēmīgi, darboties griboši, un, kas ne
mazāk svarīgi, darboties spējīgi cilvēki, kas vēlas uzsākt
savu biznesu.
Arita Rudzīte, Burtnieku novada pašvaldība
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Rencēnos
var spēlēt galda spēles svaigā gaisā

Rencēnu jauniešu biedrība “VirziensA” šovasar
Burtnieku novada pašvaldības Vides attīstības projektu
konkursā ieguva iespēju īstenot projektu “Rotaļnamiņš”.
Ar biedrības atbalstītāju palīdzību ir tapis galda spēļu
namiņš ar krāšņiem spēļu kauliņiem – krāsainiem akmentiņiem. Tas jau kopš 19.septembra priecē Rencēnu
pamatskolas skolēnus, viesus un citus mazus un lielus
interesentus.
Šeit ir lieliska iespēja bērniem ar vecākiem pavadīt
laiku svaigā gaisā, spēlējot jauniešu pagatavotās galda
spēles, kā, piemēram, “Riču raču”, “Cirku”, “Dambreti”
un “Desas”. Jaunās spēles iepriecina arī Rencēnu pamatskolas pagarinātās grupas skolēnus. Šobrīd skolēniem
vairs nav jāsatraucas par to, ko darīt līdz autobusam, jo
skolas parkā ir jaunuzstādītais “Rotaļnamiņš”, kurā, spēlējot
spēles ar draugiem, laiks paskrien nemanot.
Ceram, ka jaunais vides objekts ieinteresēs Rencēnu
iedzīvotājus, kā arī aicinām saudzēt jauno namiņu un
labprāt gaidīsim radošas idejas spēļu papildināšanai!

Biedrība “VirziensA”

Rudenīgais velobrauciens Matīšos

Šoruden, septembrī, Matīšos norisinājās velobrauciens
“Ar velo pretī rudenim”, kura mērķis bija savest kopā
Matīšu velobraucējus un aplūkot tūristu iecienītos apskates
objektus un vietas Matīšu apkaimē un Burtnieka ezera
krasta teritorijā.
Velobrauciena maršruts sākās Matīšu skolā, kur
bibliotēkā un novadpētniecības muzejā iepazināmies ar
skolas vēsturi. Tālāk devāmies uz agrāko laiku kazeīna
fabriku Pučurgā, kur varējām sajust vecās fabrikas elpu.
Šeit velobraucēji dalījās ar savu pieredzi, ko piedzīvojuši
strādājot kazeīna fabrikā. Tika apmeklētas dažas sakoptākās un skaistākās Matīšu pagasta sētas. Liels paldies
“Balodiņu” un “Bauņu dzirnavu” saimniekiem par silto
un mīļo uzņemšanu, kā arī “Stārķu ligzdas” saimniecei
par iespēju ielūkoties uzņēmuma “Vidzemes logi” darbībā
un aplūkot jauko pirtiņu. Brauciena laikā uzzinājām un
aplūkojām daudziem varbūt jau piemirstas vēsturiskas
vietas un objektus, piemēram, Meitu kalnu un Pučurgas-

upurakmeni. 30 km garais maršruts noslēdzās Matīšu
baznīcā, kur velobraucējiem bija iespēja uzkāpt baznīcas
tornī un tīksmināties par ainavām no putna lidojuma.
Starp citu, no Matīšu baznīcas torņa var saskatīt ezeru un
Burtnieku baznīcu pretējā krastā.
Brauciena laikā pierādījās, ka Matīši ar savu skaisto
apkārtni, bagāto vēsturi un dažādajiem apskates objektiem
ir lieliska vieta velotūrisma attīstīšanai. Vietām, brauciena
laikā, ceļa segums nebija īpaši draudzīgs velobraucējiem,
bet, cerot uz apkārtējo iedzīvotāju lielāku interesi velotūrisma attīstīšanā, iespējams, ka šis jautājums kādreiz tiks
risināts. Ir arī jārisina jautājums par dažu apskates objektu
apsaimniekošanu, lai šie vēstures dārgumi neaizietu
zudumā un netiktu aizmirsti.
Paldies visiem, kas atsaucās un piedalījās! Šādi velobraucieni noteikti notiks arī turpmāk.
Ginta Bergmane,
velobrauciena vadītāja un organizētāja

APSTIPRINĀTS ar Burtnieku novada pašvaldības domes
2016.gada 21.septembra sēdes lēmumu Nr. 258 (protokols Nr. 11, 12.punkts)

Saistošie noteikumi Nr. 12/2016
Grozījumi
Burtnieku novada pašvaldības 2015.gada 17.jūnija
saistošajos noteikumos Nr. 9/2015

“Par sabiedrisko kārtību un drošību Burtnieku novada pašvaldības skeitparkā”
Izdoti saskaņā ar likuma“Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punktu

1. Izdarīt Burtnieku novada pašvaldības 2015.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9/2015 “Par sabiedrisko kārtību
un drošību Burtnieku novada pašvaldības skeitparkā” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. precizēt Noteikumu punktu numerāciju un izteikt to secībā no “1.” līdz “12”. ;
1.2. aizstāt Noteikumu 2.punktā teikumu “Skeitparks atrodas daudzdzīvokļu ēku iekšpagalmā Viestura laukums 9,
Valmiermuižā, Valmieras pagasta, Burtnieku novadā” ar teikumu “Skeitparks atrodas “BMX PARKS”, Valmieras
pagastā, Burtnieku novadā”;
1.3. aizstāt Noteikumu 5.punktā vārdus un skaitļus “plkst.07.00 līdz 23.00” ar vārdiem un skaitļiem “plkst.07:00
līdz 22:00”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā “Burtnieku novada
vēstis”.
Domes priekšsēdētājs Kārlis Sedvalds

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Sakarā ar skeitparka pārvietošanu ir nepieciešams veikt grozījumus
saistošajos noteikumos, norādot tā atrašanas vietu, kā arī darba laiku.

2. Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības
2015.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9/2015 “Par sabiedrisko
kārtību un drošību Burtnieku novada pašvaldības skeitparkā””,
noteikumos tika aizstātaskeitparka adrese, precizēts darba laiks, kā arī
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.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Nav attiecināmi.

Deputāta sleja

Godātie, novadnieki !
Izmantojot deputātiem
sniegto iespēju periodiski atskaitīties un uzrunāt novada
ļaudis, šoreiz par manu
mēģinājumu noslāpēt briestošu konfliktu starp pašvaldības kapitālsabiedrību
SIA “BN KOMFORTS” un
daudzdzīvokļu māju dzīvokļu
īpašniekiem, vienlaikus rosinot kapitālsabiedrību uz
dialogu ar tās klientiem.
Notikumi aizsākās šā gada 1.augustā, kad SIA “BN
KOMFORTS” valdes sēdē tika secināts: “Administrējot
rēķinus katram dzīvokļu īpašniekam atsevišķi, uzņēmumam rodas papildus izdevumi cīņai ar parādniekiem, kas
jāsedz no uzņēmuma līdzekļiem. Valde uzskata, ka namu
apsaimniekošanas biedrībām pašām jāuzņemas rēķinu
izrakstīšana par visiem komunālajiem pakalpojumiem,
bet SIA “BN KOMFORTS” piestādīs kopējo rēķinu katrai
biedrībai par patērēto ūdeni un novadīto kanalizāciju pēc
dzīvojamās mājās uzstādīto ūdens skaitītāja rādījumiem.
Valde nolēma pārtraukt komunālo maksājumu rēķinu
administrēšanu 10 novada daudzdzīvokļu māju dzīvokļu
īpašniekiem, kuru īpašumus apsaimnieko 7 biedrības”.
05.08.2016. SIA “BN KOMFORTS”, neizskaidrojot
valdes lēmumu, rakstveidā paziņoja visām biedrībām,
ka jau no šā gada 1.augusta rēķini par ūdens piegādi un
kanalizācijas novadīšanu tiks izrakstīti biedrībām.
Tas radīja pamatīgu neizpratni un daudz jautājumu.
Kāpēc? Tādēļ, ka esošajā ūdens tarifā jau ir iekļauti ar
pakalpojumu lietotāju apkalpošanu saistītie izdevumi.
Tādēļ, ka biedrībām nav resursu un IT nodrošinājuma
un tās nevar salīdzināt ar lieliem māju apsaimniekošanas
uzņēmumiem. Turklāt šīs izmaiņas neuzlabos darbu ar
parādniekiem un SIA “BN KOMFORTS” ieņēmumi var
samazināties. Pašvaldības mudināti dzīvokļu īpašnieki
dibināja māju apsaimniekošanas biedrības, lai piesaistītu
naudu un startētu Eiropas un pašmāju projektos, un vai
tagad tas pašas ir Komforta ķīlnieki?
Reaģējot uz šo, domes priekšsēdētājam iesniedzu
deputāta pieprasījumu-ierosinājumu uzdot sasaukt visu
7 biedrību pārstāvju tikšanos ar SIA “BN KOMFORTS”
valdi un 6. septembrī Burtnieku kultūras centrā tā notika.
Tikšanās reizē neapmierinātība ar SIA “BN
KOMFORTS” vēlmi optimizēt savus izdevumus uz
biedrību rēķina bija ļoti liela. Biedrības apstiprināja savu
gatavību sadarboties, lai samazinātu parādus un pieprasīja
SIA “BN KOMFORTAM” ievērot likumā paredzēto
iespēju klientiem veikt tiešos norēķinus. Saruna noslēdzās
cerīgi un viss liecināja par uzņēmuma gatavību pārskatīt
šo lēmumu un ievērot māju apsaimniekošanas biedrību
iespējas.
Manuprāt, situācijā, kad SIA “BN KOMFORTS”
klientu skaits Valmiermuižā samazinās un tie pāriet
SIA “Valmieras ūdens” pārziņā, Komforta pastāvēšana
līdzšinējā veidolā, nepārskatot uzņēmuma pārvaldības,
administrācijas un pakalpojumu struktūru, ir problemātiska. Pie sarūkoša apgrozījuma Komfortam jādomā par
citiem izdevumu optimizācijas veidiem un ir jācnešas
atlikušos klientus nenoskaņot pret sevi, kuri jau apsver
iespēju pie atsevišķām mājām ierīkot savas ūdens
ņemšanas vietas un atteikties no SIA “BN KOMFORTS”
pakalpojumiem. Ceru, ka līdz tam nenonāks un domes
priekšsēdētājs, kas ir SIA “BN KOMFORTS” kapitāldaļu turētājs, nodrošinās pašvaldības uzņēmuma aktīvu,
kvalitatīvu un racionālu darbību iedzīvotāju interesēs.
Šis kārtējais Komforta un iedzīvotāju pretnostatījums
uzdod retorisku jautājumu – Komforts priekš iedzīvotājiem, vai iedzīvotāji priekš Komforta?
Atbildi uz to saņemsim pavisam drīz, kad esošajiem
3 valdes locekļiem beigsies pilnvaru termiņš un domes
priekšsēdētājam būs jāizlemj par pašvaldības uzņēmuma
jauno valdi.
Edvīns Straume, Burtnieku novada domes deputāts
E-pasts: edvins.straume@burtniekunovads.lv

Gada cilvēks Vecatē

Vecates pagastā norisināsies konkurss “Gada cilvēks
Vecates pagastā”. Ar nolikumu iespējams iepazīties
Vecates pagasta pārvaldē, Vecates pagasta bibliotēkā
un Vecates pagasta kultūras centrā.
Pieteikumus konkursam “Gada cilvēks Vecates
pagastā” var iesniegt līdz 7.novembrim.
Domes priekšsēdētājs Kārlis Sedvalds

Maija Kozlovska, Vecates pagasta pārvalde
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Sveicam
oktobra un novembra
jubilārus!
Prieku kā saules glāstu
Ik rītu no jauna rast.
Laimi ikdienas stāstā
Vienmēr nosargāt prast!
Marta Čaša, Rencēnu pagasts
Mirdza Atlāce, Rencēnu pagasts
Rasma Moderniece, Matīšu pagasts
Maiga Dobenberga, Matīšu pagasts
Aina Apsīte, Matīšu pagasts

85 gadi
90 gadi
90 gadi
85 gadi
80 gadi

Ilga Ragže, Vecates pagasts
Erna Plikgalve, Vecates pagasts
Aina Kurpniece, Vecates pagasts
Anna Puškina, Vecates pagasts
Imants Ozols, Valmieras pagasts
Zenta Karčevska, Valmieras pagasts
Anna Ivanova, Valmieras pagasts
Valentīna Serdante, Valmieras pagasts
Ojārs Gailis, Burtnieku pagasts
Rota Meija, Burtnieku pagasts
Inta Rozīte, Burtnieku pagasts
Valentīna Vasiļjeva, Burtnieku pagasts

85 gadi
80 gadi
80 gadi
91 gads
80 gadi
91 gads
80 gadi
80 gadi
85 gadi
80 gadi
80 gadi
92 gadi

Finansējuma pieteikumi
sportam jāiesniedz līdz
30.novembrim

Sporta biedrības un nodibinājumi līdz 30.novembrim
var iesniegt pieteikumus finansējuma saņemšanai 2017.
gadam. Savukārt treneri vai sporta biedrību pārstāvji
aicināti iesniegt iesniegumus naudas balvu piešķiršanai
par sportistu izciliem sasniegumiem sportā.
Finansējuma piešķiršanas nosacījumi un balvu
piešķiršanas kārtība noteikta noteikumos “Burtnieku
novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtība
sporta biedrībām un kārtība kādā piešķiramas balvas par
izciliem sasniegumiem sportā”, kas atrodami mājas lapā
www.burtniekunovads.lv, sadaļā “SPORTS”.
Ja radušies jautājumi, sazināties ar Burtnieku novada
sporta organizatori Elīnu Krūkli, zvanot uz mobilo
tālruni: +371 25971154 vai rakstot uz e-pasta adresi:
elina.krukle@burtniekunovads.lv
Elīna Krūkle, Burtnieku novada sporta organizatore

Nāc dejotāju pulkā!

Rencēnu kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rencēni” aicina pievienoties jaunus dalībniekus.
Mēģinājumi notiek piektdienās plkst.20.00. Zvani un
piesakies pa tālr. 29183069. Gaidīts ikviens!
Ilona Kalniņa, Rencēnu kultūras nama vadītāja

Dievkalpojumi
Sv. Mateja Matīšu
draudzē

• 13.novembrī plkst. 10.00 Dievkalpojums
• 27.novembrī plkst. 10.00 Dievkalpojums.

Svētdienas skolas nodarbības baznīcā notiks 12.novembrī
un 27.novembrī plkst. 9.00. Skolotāja Silvija Radziņa
(tel. 22311374) un draudzes mācītājs Andis Smilga uz
nodarbībām aicina tos bērnus, kas vēlas izzināt Bērnu
Bībelei un Ticības mācību.
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

Pasākumu kalendārs NOVEMBRIM
Laiks

Pasākums un norises vieta

Kultūras pasākumi
4.novembrī
plkst. 15.00

Burtnieku novada Senioru diena Valmieras pagasta kultūras namā. Programmā Kristīnes Šomases
koncerts, dziednieks Aldis Ķēviņš, Amatas novada danču klubs, klāti galdi un citi pārsteigumi. Ieeja
bez maksas.

5.novembrī
plkst. 11.00

Mārtiņdienas svinības un tirdziņš Valmiermuižā. Ieeja bez maksas.

5.novembris
plkst. 19.00

Matīšu pamatskolas zālē būs skatāma Matīšu amatierteātra izrāde “Burvīgie blēži”. Ieeja bez
maksas.

11.novembrī
plkst. 16.00

Lāčplēša dienas pasākums Matīšos. Plkst. 16.00 Lāpu gājiens no Matīšu pamatskolas uz Matīšu
kapiem. Matīšu kapos svecīšu nolikšana Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru atdusas vietās. Plkst. 17.30
atceres brīdis pie Aleksandra Grīna piemiņas akmens.

12.novembrī
plkst. 13.00

Ziemeļvidzemes tautas muzikantu saiets Rencēnu kultūras namā. Uzstāsies labākās apkaimes lauku
kapelas un muzikanti. Ieejas maksa 2 eiro.

12.novembrī
plkst. 16.00

Strenču amatierteātra viesizrāde Vecates kultūras namā. Ieeja bez maksas.

12.novembrī
plkst. 20.00

Lielā rudens balle Valmieras pagasta kultūras namā. Klāti galdi, koncerts un danči kopā ar grupu
“Zaļā galma kapela”. Vietas pie galdiņiem pieteikt līdz 10.novembrim, zvanot pa tālr. 29489543.
Ieejas maksa 8 eiro.

12.novembrī
plkst. 9.00

Reko lekcijas “Piedošana” Burtnieku Mācītājmuižā. Par to, ko nozīmē piedot un saņemt piedošanu,
stāstīs Liepājas Sv. Annas draudzes mācītājs Jānis Bitāns. Pieteikšanās līdz 10.novembrim pa tālr.
26479451. Dalības maksa 10 eiro.

16.novembris
plkst. 19.00

Vakarēšana Valmiermuižas klētī, teātra platformas “DirtyDealTeatro” izrāde “Pēdējais pionieris”.
Biļetes var iegādātiesValmiermuižas klētī līdzās alus darītavai un “Biļešu Paradīze” tirdzniecības
vietās. Biļešu cena 7 eiro iepriekšpārdošanā, 8 eiro izrādes dienā.

17.novemris
plkst. 18.00

Vecates pagasta gada cilvēka godināšanas pasākums, valsts svētku koncerts un balle Vecates kultūras
namā. Piedalās pašdarbības kolektīvi no kaimiņu novadiem. Ieeja bez maksas.

17.novembris
plkst. 19.00

Valsts svētku pasākums “Rakstu rakstos tēvu zeme” Matīšu pamatskolas zālē. Programmā pašdarbības
kolektīvu priekšnesumi, novadu tautas tērpu parāde un svētku balle. Ieeja bez maksas.

17.novembris
plkst. 19.00

Valsts svētku koncerts un balle Rencēnu pagasta kultūras namā. Piedalās novada pašdarbības kolektīvi.
Ieeja bez maksas.

26.novembris
plkst. 19.00

Deju kolektīvu koncerts Ēveles pamatskolas sporta zālē. Ieeja bez maksas.

27.novembris
plkst. 16.00

Egles iedegšana pie Valmieras pagasta kultūras centra. Programmā Valmieras pagasta bērnu pašdarbības kolektīvu koncerts un ballēšanās ar Salavecīti. Ieeja bez maksas.

Sporta pasākumi
5.novembrī
plkst. 11.30

Nūjošanas pārgājiens “Gaujas stāvie krasti – Sīmanēnu svētozols – Gaujas stāvie krasti”. Starts pie
J. Daliņa stadiona. Dalības maksa 3 eiro.

11.novembris
plkst. 12.00

Lāčplēša dienas stafetes skrējiens Burtnieku Ausekļa vidusskolā. Pasākumā piedalās Burtnieku un
apkārtējo novadu skolēni.

20.novembris
plkst. 11.00

Ģimeņu sporta diena Ēveles pamatskolā. Azartiskas un sportiskas aktivitātes ģimenēm ar bērniem
kopā ar vieglatlēti, soļotāju Jolantu Dukuri. Dalība bez maksas.

27.novembrī
plkst. 10.00

Zolītes turnīrs “Burtnieku novada kauss” Vecates kultūras namā. Dalība bez maksas.

Dievkalpojumi
Burtnieku un Ēveles ev. lut.draudzēs

“Dievam, kas ar savu spēku darbodamies mūsos, spēj darīt neizmērojami vairāk, nekš mēs lūdzam vai nojaušam,
lai Viņam gods draudzē un Jēzū Kristū.” /Efez.3:20-21/
6.novembrī plkst. 11.00 Dievkalpojums Burtnieku Mācītājmuižā, Bībeles stunda.
9.novembrī plkst. 10.00 Lapu grābšanas Talka Varoņu birzī pie Burtnieku baznīcas.
10.novembrī plkst. 17.45 Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens un svētbrīdis Bērzaines saiešanas namā.
11.novembrī plkst. 12.00 Lāčplēša dienai veltīts svētbrīdis Varoņu birzī pie Burtnieku baznīcas.
13.novembrī plkst. 11.00 Dievkalpojums Burtnieku Mācītājmuižā, Bībeles stunda;
plkst. 14.00 Dievkalpojums Ēveles baznīcā, Bībeles stunda.
18.novembrī plkst. 11.00 Valsts svētku dievkalpojums Burtnieku Mācītājmuižā, pēc tam ziedu nolikšana pie pieminekļa
Varoņu birzī.
20.novembrī plkst. 11.00 Mūžības svētdienas Dievkalpojums Burtnieku Mācītājmuižā, Bībeles stunda;
plkst. 16.00 Dievkalpojums Bērzaines saiešanas namā.
27.novembrī plkst. 11.00 1.Adventes Dievkalpojums Burtnieku Mācītājmuižā, Adventes tirdziņš, sadraudzība;
plkst. 14.00 1.Adventes Dievkalpojums Ēveles draudzes mājā, Bībeles stunda.

Mācītājs Aldis Kalcenavs pieņem apmeklētājus Ēveles draudzes namā 10. un 24.novembrī no plkst. 14.00 līdz
plkst. 17.00. Burtnieku Mācītājmuižā mācītājs pieņem katru piektdienu no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00. Tel.29124453.
Bībeles stundu tēma no Jaunās Derības Pāvila vēstules.
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.

