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BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Noslēgts līgums par
Valmieras pagasta PII būvniecību
Otrdien, 21. janvārī, Burtnieku novada pašvaldība parakstīja līgumu ar pilnsabiedrību
“SAN-NAMI” par Valmieras pagasta pirmsskolas izglītības iestādes (PII) būvniecību. Tiks
izbūvētas telpas, kas sākotnēji izglītības iestādē
ļaus uzņemt līdz pat 90 audzēkņiem.
2013. gada septembrī Burtnieku novada pašvaldība izsludināja publisko iepirkumu par pirmsskolas izglītības iestādes būvniecību Ozolu ielā
2a, Valmiermuižā, Valmieras pagastā. Novembrī
noslēdzās iepirkumu vērtēšanas process par būvdarbu veikšanu un par iepirkuma uzvarētāju tika
pasludināta pilnsabiedrība “SAN-NAMI”.
Pilnsabiedrības “SAN-NAMI” biedri ir SIA
Gunta Vīksnas foto
“DDK Nami” un SIA “Sanart”, bet kā apakšuzņēmējs piesaistīta SIA “Pilsbūve”, kas iesaistījusies tādu apjomīgu objektu būvniecībā kā Ventspils peldbaseins un
Olimpiskā halle. Būvuzņēmēji vairākkārt apliecinājuši Burtnieku novadapašvaldības domes deputātiem savu pieredzi,
profesionalitāti un gatavību veikt šo atbildīgo darbu un solās būvdarbu pabeigt astoņu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
Valmieras pagasta PII būvniecību 2008. gada maijā uzsāka būvfirma SIA “Ekers”, kura ir veikusi lielāko daļu
vispārceltniecisko darbu, kas sastāda aptuveni pusi no kopējās objekta tāmes vērtības. Projekta kopējās izmaksas tobrīd
tika lēstas ap trīs miljoniem latu, taču ekonomiskā krīze lika mainīt plānus un finansējuma trūkuma dēļ pārtraukt būvniecību uz nenoteiktu laiku.
2013. gada aprīlī Burtnieku novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu būvdarbus atsākt. Tika veikta ēkas pārprojektēšana, kas paredz ēkas iekštelpu izbūvi, kas būs piemērotas četru pirmsskolas izglītības grupu izveidošanai,
pabeigt peldbaseina, smilšu terapijas telpu, sporta zāles un kultūras pasākumu zāles izbūvi, fasādes siltināšanu, iekšējo
un ārējo apdari, teritorijas labiekārtošanu, kā arī veikt ārējā ūdensvada izbūvi. Būvdarbu izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa ir 1295 265,32 eiro. Lai segtu šīs izmaksas, pašvaldība ņems aizdevumu Valsts kasē.
Pašvaldība ziņos par būvdarbu gaitu, kā arī par iespēju pieteikt bērnus mācībām! Šobrīd bērnu rinda uz šo izglītības
iestādi vēl netiek veidota!
Zane Ābelīte-Medne, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kopsim un atjaunosim Burtnieku parku

“Parku kopjot un atjaunojot, parku var mācīties.
Parka mūžs ir garš, daudz garāks par cilvēka mūžu,
bet arī tas nav mūžīgs. Mums ir jāveido savi parki, savi
dārzi, skvēri, sava durvju priekša. Mēs varam mācīties
no grāmatām, bet mums jāmācās arī parkā.
(Ilze Janele, ainavu arhitekte)

Burtnieku muižas parks ir viens no senākajiem muižu
parkiem Latvijā, ko 19.gs otrajā pusē izveidojis barons
fon Šrēders. Diemžēl laika gaitā parks ir stipri novecojis,
mainījies augu sastāvs. Situāciju Burtnieku parkā izvērtēja
Dabas resursu speciālists Gatis Cukmacis, daiļdārzniece
Zenta Skrastiņa un pagasta administratore Lita Ozerinska.
Tika atzīmēti un uzskaitīti visi bojātie un nokaltušie koki
parka lejas daļā. Lai atjaunotu parka aleju vēsturisko
izskatu, tika nolemts izzāģēt vecās, bojātās liepas, atstājot
jaunos dzinumus, kas jau vairākus gadus tiek saglabāti
un audzēti. Burtnieku parks ir Valsts nozīmes arhitektūras
piemineklis, tāpēc to apsekot tika aicināti Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes nodaļas
un Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Dabas aizsardzības pārvaldes inspektori. Viņi deva atļauju
nokaltušo un bojāto koku ciršanai Burtnieku muižas
parkā.
Dabas aizsardzības pārvalde atļāva novākt arī parka
terases malā augošo kļavu, kas pēc izmēra atbilst dižkoka
statusam. Tā kā kļava ir nosvērusies gājēju celiņa virzienā
un tās stumbra apakšējā daļa ir iztrupējusi, bet centrālā
galotne un pārējie skeletzari ir pilnībā nokaltuši, kļavu
atļauts nozāģēt. Dabas aizsardzības pārvalde to ieteica
nozāģēt 2,5-3 m augstumā, jo kļava ir dižkoks ar lielu
bioloģisko vērtību. Šādi atstāta stumbra daļa neapdraudētu
cilvēku drošību un tā būtu piemērota dabas daudzveidības
veicināšanai.
“Perspektīvā jādomā par parka rekonstrukciju. Koki ir
ļoti novecojuši. Ja gribam atjaunot parku ievērojot sistēmu,
ir jāizstrādā parka rekonstrukcijas plāns. Tagad varam
saglabāt tikai to, kas ir un veikt parka sakārtošanas dar-
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Burtnieku novads Balttur 2014
No 7. līdz 9. februārim Starptautiskajā izstāžu centrā
Ķīpsalā notiks 21. starptautiskā tūrisma izstāde – gadatirgus “Balttour 2014”, kur apmeklētāji Valmieras pilsētas, Kocēnu, Burtnieku un Beverīnas novada apvienotajā
ekspozīcijā varēs sevi palutināt ar dažādiem gardumiem,
iepazīstot Valmieras puses bagāto tūrisma piedāvājumu.
Interesenti varēs iepazīties ar pavisam jaunu tūrisma
materiālu gardēžiem, kā arī izzināt labākās vietas ceļošanai un atpūtai Valmieras pusē. Savukārt, Valmieras
puses tūrisma uzņēmēji ļaus nobaudīt dažādus gardumus
un palīdzēs izzināt cunftes meistaru gudrības.
Stenda apmeklētāji varēs pārbaudīt savas zināšanas par
Valmieru un apkārtējiem novadiem, par pareizām atbildēm saņemot kādu pārsteiguma balvu.

Biedrība kultūras un sporta atbalstam
Pašvaldības nolikums nosaka, ka pašvaldība finansiālu
atbalstu atbilstoši pieprasījumam var piešķirt tikai biedrībām un nodibinājumiem, taču Burtnieku novadā ir
vairāki aktīvisti, kuri nav šādu organizāciju biedri vai
arī ir biedri ārpus Burtnieku novada reģistrētās organizācijās. Īpaši sarežģīta situācija ir sporta jomā, jo iztrūkst šo aktīvistu sadarbība ar pašvaldību un līdzdalība
vietējos pasākumos. Tādēļ decembrī tika dibinātā biedrība “Burtnieks sportam un kultūrai”. Biedrības mērķis
ir sniegt atbalstu individuāliem novada sporta un kultūras aktīvistiem. Biedrības dibināšanas kopsapulcē piedalījās pārstāvji no Burtnieku, Ēveles, Rencēnu, Matīšu,
Valmieras un Vecates pagastiem. Sapulcē tika apstiprināti biedrības statūti, noteikta biedrības juridiskā adrese
(Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts), kā
arī ievēlēta valde astoņu cilvēku sastāvā. Par valdes
locekļiem apstiprināti Ingrīda Tauvēna, Māris Rullis,
Ivo Dobenbergs, Guntis Braslis, Aivars Lamba, Arnis
Ješkins, Kārlis Greiškalns un Edvīns Straume. Par
valdes priekšsēdētāju iecelts Kārlis Greiškalns.

Tikās Burtnieku novada tūrisma uzņēmēji
14. janvārī Valmieras pagasta kultūras namā notika
Burtnieku novada pašvaldības tikšanās ar novada tūrisma uzņēmējiem. Tikšanās laikā klātesošie diskutēja
par tūrisma jomas attīstību Burtnieku novadā, 2014.
gadā plānotajiem un pašvaldības finansētajiem tūrisma
pasākumiem un izstādēm, kā arī par Burtnieku novada
tūrisma ceļveža atjaunošanu un papildināšanu ar jauniem tūrisma objektiem. Sanāksmes laikā dalībnieki
dalījās ar saviem veiksmes stāstiem un idejām par sadarbību. Šādas tikšanās plānots noturēt regulāri, lai veicinātu pašvaldības sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem.

Slēpju maršs “Abuls –
Valmiermuiža” 9.februārī
Zenta Skrastiņa(no kreisās), Lita Ozerinska,
Gatis Cukmacis un ilggadēja parka darbiniece
Ludmila Spalviņa uzskaita un atzīmē bojātos un
nokaltušos Burtnieku parka kokus
bus, izzāģējot vecos un nokaltušos kokus,” atzīst daiļdārzniece Zenta Skrastiņa.
Pašvaldība aicina arī novada iedzīvotājus izteikt savu
viedokli par plānotajiem darbiem Burtnieku parkā un
piedalīties publiskajā apspriešanā, kas izsludināta no
2014. gada 6. janvāra līdz 5. februārim. Anketas iespējams
saņemt un aizpildīt visās Burtnieku novada pašvaldības
pagastu pārvaldēs. Noslēdzoties publiskajai apspriešanai,
rezultāti tiks apkopoti un nodoti izskatīšanai Burtnieku
novada pašvaldības domes sēdē.
Papildu informāciju par koku ciršanas ieceri var
saņemt pie Burtnieku novada pašvaldības ārpus meža
zemēm augošu koku ciršanas izvērtēšanas komisijas
priekšsēdētāja Gata Cukmača, tālr. 26459541; e-pasts:
gatis.cukmacis@burtniekunovads.lv.
Gunta Daļecka

Aktīvā tūrisma centrs “Eži’’ jau ceturto gadu rīko
slēpju pārgājienu “Slēpju maršs’’. Pārgājiena maršruta
ideja radusies, pateicoties divām mazām un ļoti smeķīgām alus darītavām “Brenguļu alus” Beverīnas novadā,
Brenguļos un “Valmiermuižas alus” Burtnieku novadā,
Valmiermuižā, kuras katra izvietojusies savā Gaujas
upes krastā. Tā radās ideja abas darītavas savienot slēpju
pārgājienā.
“Slēpju maršs” nav sacensības, bet gan priekpilns
pārgājiens ar mērķi baudīt dabu, kompāniju un apkārt
notiekošo. Slēpojums sāksies Brenguļos, bet noslēgsies
pie “Valmiermuižas alus” darītavas. Maršruta vidū būs
ugunskurs ar karstalu, tēju un līdzpaņemtajām desiņām.
Savukārt, finišā visus gaidīs “Valmiermuižas virtuves”
bukstiņputra ar maiznīcas “Liepkalni” spēcinošo rupjmaizi un, protams, “Valmiermuižas alus” muciņa. Pēc
nelielas iestiprināšanās brašos slēpotājus gaidīs dalībnieku godināšana īpašās nominācijās, lustīgs muzikants
un iespēja doties turpat “Rest Rent” pirtiņā.
“Slēpju maršam” iespējams pieteikties, aizpildot
pieteikuma anketu portālā www.ezi.lv.
Anete Žaubre
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Burtnieku novada
pašvaldības domes
sēdē janvārī
22. janvārī plkst. 10:00 Valmieras pagasta pārvaldē
uz kārtējo domes sēdi sanāca Burtnieku novada pašvaldības domes deputāti. Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē
nepiedalījās Kārlis Sedvalds un Viesturs Karlivāns. Sēdē
tika izskatīti 26 jautājumi. Svarīgākais no tiem – tika
apstiprināts Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžets
un specbudžets. Plašāks budžeta apskats tiks publicēts
februāra pirmajā numurā, līdz tam ar šiem dokumentiem
var iepazīties Burtnieku novada pagastu pārvaldēs un
interneta mājas lapā www.burtniekunovads.lv.
Citi domē pieņemtie lēmumi:
• Lēma izveidot darba grupu, kuras uzdevums ir risināt
jautājumu par Matīšu pagasta tautas namu un līdz
1. aprīlim izstrādāt Matīšu pagasta kultūras attīstības
stratēģiju. Darba grupas sastāvā apstiprināti Anrijs
Šļaukstiņš, Ligita Jenča, Anita Grīnšteine, Ieva Krūzkope, Kārlis Skrastiņš un Jānis Millers.
• Dome atbalstīja valsts mērķdotāciju sadalījumu un
pašvaldības līdzekļu piešķiršanu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām janvāra – augusta mēnešiem Burtnieku novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm, pirmskolas izglītības iestādēm un
interešu izglītības programmām.
• Lēma piešķirt finansējumu remontdarbiem 1423,00
eiro apmērā Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas
Burtnieku draudzei.
• Piešķīra finansējumu 200,00 eiro apmērā nodibinājumam Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības
fonda “Sibīrijas bērni” grāmatas “Sibīrijas bērni” tulkošanai un dokumentālās filmas “Kur palika tēvi?”
uzņemšanai.
• Nolēma ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē
1 599 300 eiro apmērā Valmieras pagasta pirmsskolas
izglītības iestādes būvniecībai. Aizņēmums Valsts kasei
būs jāatdod 15 gadu laikā un pamatsummas atmaksu
paredzēts uzsākt 2015. gadā.
• Apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības nolikumu
“Par licencēto makšķerēšanu Burtnieka ezerā”. Ar
dokumentu iespējams iepazīties interneta vietnē
www.burtniekunovads.lv sadaļā “Dokumenti/ Dokumentu projekti”. Pirms spēkā stāšanās, nolikums jāsaskaņo ar Zemkopības ministriju, institūtu, Valsts
vides dienestu, Dabas aizsardzības pārvaldi un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
• Lēma atļaut Matīšu pagasta ZS “Jaunmārkundas” šā
gada pavasarī veikt vaislas līdaku nozveju Burtnieku
ezerā zivju resursu atjaunošanas nolūkos. Plānotais
vaislas zivju nozvejas apjoms ir 120 līdaku tēviņi un
60 līdaku mātītes. Burtnieka ezerā ielaidīs 20% no
pavairošanas procesā iegūtajiem līdaku kāpuriem.
• Saistībā ar eiro ieviešanu, apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu telpu nomu,
kas nav saistīti ar mācību procesa nodrošināšanu un
pašvaldības funkciju veikšanu, izcenojumi. Tāpat veikts
pārrēķins maksas pakalpojumiem Burtnieku novada
kapsētās. Pārrēķins veikts ievērojot likumā noteikto
kārtību un naudas summas mainās ne tikai matemātiski, bet arī “apaļi” iedzīvotāju ērtībai un par labu
iedzīvotājiem.
• Apstiprināja latu pārrēķinu uz eiro Burtnieku novada
pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksai. Turpmāk
īres maksa par 1 m² mēnesī būs: dzīvojamai telpai
bez ērtībām – 0,09 eiro, dzīvojamai telpai ar daļējām
ērtībām – 0,11 eiro, dzīvojamai telpai ar visām ērtībām
– 0,14 eiro, bet sociālajam dzīvoklim – 0,03 eiro.
Informācija par izcenojumiem, kā arī par citiem sēdē
pieņemtajiem lēmumiem atrodama domes sēdes protokolā, kas pieejams Burtnieku novada pagastu pārvaldēs
un interneta mājas lapā www.burtniekunovads.lv sadaļā
“Domes sēdes”.
Kārtējā domes sēde notiks 2014.gada 19. februārī,
plkst. 10:00, Valmieras pagasta pārvaldē Vanagu ielā 4,
Valmiermuižā. Pastāvīgo komiteju sēdes notiks 2014.
gada 12. februārī, Valmieras pagasta pārvaldē Vanagu
ielā 4, Valmiermuižā. Sociālo un veselības lietu komiteja
tiksies plkst. 8:30, Izglītības, kultūras un sporta komiteja tiksies plkst. 10:00, Tautsaimniecības un attīstības
komiteja 13:00, bet turpinājumā no plkst. 15:00 Finanšu
komiteja.
Edīte Stērste, Vidzemes Augstskola

Ar cerībām un pozitīvām pārmaiņām

Ar labām cerībām sākas katrs gads, arī šis. Bet aizvadītais gads dzimtsarakstu nodaļā sākās ar pārmaiņām
likumdošanas un tehniskā nodrošinājuma jomā. Lai uzlabotu valsts iedzīvotāju apkalpošanu pašvaldību iestādēs,
tai skaitā dzimtsarakstu nodaļās, Latvijā tika izveidota
jauna elektroniska Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēma. Tas nozīmē, ka veikt civilstāvokļa aktu
reģistrāciju, kā arī, lai iesniegtu iesniegumus par dokumentu izsniegšanu no arhīva, iedzīvotāji var vērsties jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi no dzīvesvietas.
Izvērtējot aizvadītā gada pieredzi, vēlos vērst novada
iedzīvotāju uzmanību uz to, ka gadījumā, ja jums nepieciešams arhīva dokuments no dzimšanas, laulības vai
miršanas reģistra, kas sākotnēji sastādīts Burtnieku novadā (Ēveles, Burtnieku, Matīšu, Rencēnu, Valmieras,
Vecates pagastos) sākot no 1994. gada, tad atbildi iespējams saņemt tajā pašā dienā. Bet ja nepieciešams dokuments no kāda cita novada vai pilsētas dzimtsarakstu
nodaļas arhīva, ar iesniegumu varat vērsties sev tuvākajā
dzimtsarakstu iestādē, taču jārēķinās, ka atbilde netiks
sniegta uzreiz. Tas prasa laiku, lai sazinātos ar citu nodaļu,
kura glabā jums interesējošo dzimšanas, laulības vai
miršanas reģistru, lai darbinieks vienotajā Civilstāvokļa
aktu reģistrācijas sistēmā ievadītu arhīva lietu un tad
sagatavotu jums atbildi uz iesniegumu.
Vēlos atgādināt, ka dzimšanas, miršanas un laulības
apliecības ir tikpat svarīgs dokuments kā pase. Bet ir cilvēki, kuri nevērīgi izturas pret šiem dokumentiem, sabojā
vai pazaudē tos un tad nākas izgatavot jaunus. Lai mazinātu šādus gadījumus, 2013. gada 24. septembrī Ministru
kabinets ir pieņēmis jaunus noteikumus par civilstāvokļa
aktu reģistrācijas valsts nodevām. Tagad, par atkārtoti
izdotu apliecību, agrākā viena lata vietā valsts nodeva ir
7 euro. Palielināta arī valsts nodeva par laulības reģistrāciju no pieciem latiem uz 14 euro. Gribas atgādināt, ka
pašvaldība katru gadu jaundzimušo bērnu vecākiem dāvina
krāsainus cietos vāciņus, kuros glabāt tikko izsniegto
dzimšanas apliecību, tāpēc aicinu cienīt gan tikko izsniegto
valsts dokumentu, gan pašvaldības dāvanu.
Katra gada sākumā visbiežāk uzdotais jautājums
ir par demogrāfisko situāciju – kāds bijis aizvadītais
gads, vai novadā lielāks bijis mirušo vai dzimušo skaits?
Dzimstība 2013. gadā pārsniegusi mirstību un tas ir ļoti
pozitīvs rādītājs! Lai arī Burtnieku novada dzimušo un
mirušo personu skaita starpība ir maza, tā tomēr ir ar
pozitīvu bilanci (+6). 2013. gadā Burtnieku novadā
dzīvojošiem vecākiem piedzimuši un novadā deklarēti
104 jaundzimušie bērniņi, bet novada iedzīvotāju skaits
sakarā ar nāvi samazinājies par 98 cilvēkiem.
Ņemot vērā to, ka dzimtsarakstu nodaļa, tāpat kā citas
republikas pilsētu un novadu dzimtsarakstu nodaļas, visu
gadu reģistrējusi ne tikai Burtnieku novada iedzīvotāju
civilstāvokļa aktus, bet apkalpojusi arī citu novadu un
pilsētu iedzīvotājus, statistikas dati ir par reģistrētajiem
gadījumiem nodaļā, nevis par novada iedzīvotājiem, kā
tas bija iepriekšējos gados.
No sastādītajiem 77 dzimšanas reģistriem redzams,
ka piedzimušas 49 meitenes un tikai 28 zēni. Paternitāte
atzīta 51 dzimšanas reģistrācijas gadījumā, tai skaitā 3
trīspusējās paternitātes, bez ziņām par tēvu reģistrēti 4
bērni, bet laulībā dzimušo bērnu skaits ir 22. Pirmais
bērns piedzimis 31 ģimenē, otrais bērns – 20 ģimenēs,
trešais bērns – 18 ģimenēs, ceturtais – 6 ģimenēs, piektais bērns – 1 ģimenē un arī sestais bērns – 1 ģimenē.
Aizvadītajā gadā jaunākā māmiņa ir 21 gadu veca, bet
vecākā 43 gadus veca.
Populārākais vārds meitenēm 2013.gadā ir Ance – 3,
Anna – 3, Emīlija – 3, Marta – 3, Lote – 2, Zane – 2,
Karlīne – 2, Sabīne – 2, Samanta – 2. Zēnu populārākie
vārdi ir Kārlis – 3, Mārtiņš – 3, Armands – 3, Jēkabs – 2,
Gusts – 2, Kristaps – 2, Kurts – 2, Oskars – 2. Neparastākie un retāk izvēlētie vārdi jaundzimušajiem bērniem ir
Annete, Melānija Rozīte, Lineta, Adele, Gabriela Gerda,
Aiša, Bruno, Maikls. Citās dzimtsarakstu nodaļās reģistrēti 27 mūsu novadā dzīvojošiem vecākiem dzimušie
bērni, kuri pēc tam deklarēti Burtnieku novadā pie viena
vai abiem vecākiem.
No 91 sastādītā miršanas reģistrācijas gadījuma, 23
ir citu pašvaldību iedzīvotāji. Savukārt citās pilsētas un
novadu dzimtsarakstu nodaļās reģistrētas 30 mūsu novada iedzīvotāju miršanas gadījumi. No novadā dzīvojošo
un šogad mirušo cilvēku skaita redzams, ka miruši 48
vīrieši un 50 sievietes. Vecākais mirušais vīrietis bija 91
gadu vecs, bet jaunākais mirušais vīrietis tikai 23 gadus

vecs. Vecākā mirusī sieviete bija 90 gadus veca, bet jaunākā sieviete mirusi 38 gadu vecumā. Jau daudzus gadus
galvenie nāves cēloņi ir sirds, smadzeņu un asinsvadu
slimības, infarkti, vēža intoksikācijas, vēdera dobuma
orgānu slimības, plaušu un elpošanas ceļu slimības.
Iepriekšējais gads nesa normatīvo aktu izmaiņas arī
laulību reģistrācijā, kas noteica, ka pieteikumu par laulību
reģistrāciju var iesniegt jebkurā nodaļā un reģistrēt arī
ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām. Burtnieku novada
dzimtsarakstu nodaļa reģistrējusi 28 pāru laulības, pie garīdznieka noslēgta viena pāra laulība, bet ārpus nodaļas
telpām reģistrētas 19 laulības (tai skaitā arī ieslodzījuma
vietā). Pirmajā laulībā stājies 21 vīrietis un 20 sievietes.
Otrajā laulībā 6 vīrieši un 6 sievietes, bet trešajā laulībā
1 vīrietis un 2 sievietes. No visām nodaļā reģistrētajām
laulībām, tikai 4 pāri ir tādi, kurā abi laulātie ir Burtnieku
novada iedzīvotāji. Savukārt, agrākajos laulību reģistros
izdarītas 33 piezīmes par laulības šķiršanu. Dažādu iemeslu dēļ atkārtoti izdotas 27 civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības un 60 reģistros izdarīti papildinājumi un
labojumi.
Pēc šo datu apkopošanas, radušās arī dažas pārdomas. Šis gads ir jau divdesmitais kopš skaitu šos dzimtsarakstu un demogrāfijas statistikas skaitļus, bet nekas
nemainās. Cilvēki precas, šķiras, cilvēki dzimst un mirst
– tā pasaulē iekārtots. Katrs gads sākas ar cerībām, ka
nākošais būs labāks, ka cilvēkiem būs labāka veselība un
mirušo skaits samazināsies, ka jaunajiem vecākiem būs
labāki apstākļi, lai uzņemtos atbildību un pasaulē laistu
ne tikai pirmo, bet otro un trešo bērniņu. Katrs gads sākas
ar cerībām, ka pāri, kas viens otram devuši solījumu, šo
solījumu turēs un nešķirsies. Kas ir laulība? Tā ir atbildības uzņemšanās vienam par otru, atbildība par bērniem.
Bet diemžēl arī pie garīdzniekiem noslēgto laulību šķiršanas gadījumu skaits ir liels. Tas liek izdarīt secinājumu, ka
solījums arī Dieva priekšā ir bijis bezatbildīgs.
Pēdējā laikā ļoti daudz runājam par atbildību un bezatbildību dažādās dzīves jomās – gan darbā un politikā,
gan cilvēku savstarpējās attiecībās. Man ir patiess prieks
par daudzām mūsu novada ģimenēm, kurās ar atbildību
un mīlestību dzimst bērni, prieks par jaunajiem vecākiem,
kuri ļoti atbildīgi audzina savus mazuļus, atbildīgi izturas
pret savu ģimenes locekļu veselību un gādā par saticību.
Taču bieži vien ir arī savādāk... Varbūt atbildību var
iemācīties paraugoties atpakaļ uz saviem senčiem?
Aicinu Burtnieku novada jaunās ģimenes palūkoties
uz saviem vecākiem, vecvecākiem, radiem, draugiem, jo
varbūt mūsu novadā dzīvo tādi pāri, kas šogad laimīgi
kopā nodzīvojuši 25 vai pat 50 gadus un viņus var dēvēt
par sudraba un zelta pāriem. Ja jums ir zināmi šādi pāri,
kas vēlētos kopīgi ar pašvaldības atbalstu atzīmēt savas
ģimenes sudraba vai zelta kāzu gadadienu vai vienkārši
mīlestības jubileju, lūdzam līdz vasaras vidum par to informēt dzimtsarakstu nodaļu, jo oktobra mēnesī iecerēts
stipro ģimeņu godināšanas pasākums, kurā sumināsim tos
cilvēkus, kuri prot uzņemties atbildību un godīgi dzīvot
tā, lai bērniem un mazbērniem ir prieks un paraugs.
Gribas cerēt, ka šāds pasākums veicinās izpratni par
īstām ģimenes attiecību vērtībām to jauno vecāku vidū,
kuri dzīvo kopā, bet par juridiski noformētām attiecībām
saka, ka laulības apliecībai nav nekādas nozīmes. Šeit arī
sākas jautājums par atbildības uzņemšanos un solījuma
pildīšanu. Manuprāt, jo atbildīgāki mēs būsim viens pret
otru, gan ģimenē, gan darbā, gan katrā ikdienas solī, jo
laimīgākas būs mūsu ģimenes, laimīgāks būsim katrs
personīgi un visa valsts kopumā!
Novēlu, lai katrā Burtnieku novada ģimenē un mājā
šogad ienāk mīlestība, veselība, cerība un pārliecība par
to, ka, lai piedzīvotu pozitīvas pārmaiņas visapkārt un
cilvēki kļūtu labāki, vispirms jāsāk ar pozitīvām pārmaiņām savā sirdī!
Daina Gustsone, dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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Sadarbojoties varam panākt vairāk!

Viesturiete Gundega Berģe studējusi medicīnu un šobrīd ir terapijas rezidente. Viņa kopā ar vēl diviem domu
biedriem – pēc izglītības fiziķi un ķīmiķi – Valmieras
Biznesa un inovāciju inkubatorā (VBII) attīsta savu sen
loloto biznesa ideju – ārstniecības augu ekstraktu un no
tiem atvasināto produktu ražošanu no Latvijā iegūtiem
ārstniecības augiem.
Ideja par šādu produktu izstrādi radusies, apmeklējot
Latvijas Aromaterapeitu asociācijas kursus, kur Gundega
ieinteresējusies par ārstniecības augiem un fito terapiju.
Nu šai idejai jaušamas pavisam konkrētas aprises, jo kopš
septembra jaunizveidotais uzņēmums “PEITHO Laboratories” (Peitho bijusi sengrieķu dievietes Afrodītes kompanjone, kuru raksturo vārdi kārdinājums un pārliecība)
darbojas VBII paspārnē. Šobrīd tiek iekārtota pašu laboratorija, uzsākta sadarbība ar zinātniskajām laboratorijām
Latvijas institūtos produkta izpētei un domājams, ka
jau 2014. gada pavasarī pirmais produkts būs pieejams
pircējiem.
“Produkts ir jauns, tādēļ mums pašiem ir jānosaka visi
aktīvie komponenti – kādās koncentrācijās tie jāizmanto,
kādai jābūt pareizai aktīvo komponentu ieguvei, lai gala
produkts būtu tieši tāds kā mēs to vēlamies. Pavisam drīz
būsim gatavi pircējiem piedāvāt kalmju fito eļļu – aktīvo
augu komponentu ekstraktu eļļā – kas būs izmantojama
masāžas, kosmētiskām un matu kopšanas procedūrām.
Kalmēm ir ļoti plašs iedarbības spektrs, tām ir antibakteriāla iedarbība, tās atjauno ādu un stimulē matu augšanu.
Arī aromāts ir ļoti patīkams un relaksējošs,” jauno produktu raksturo Gundega.
Jaunajam uzņēmumam ir arī saistība ar Burtnieku
novadu, jo pats galvenais izejmateriāls – kalmes – tiek
iegūtas Matīšu pagastā, Ata Āboltiņa saimniecībā
“Kociņi 2”. Gundega ir pateicīga saimniekam par sadarbību un apstiprina gatavību sastrādāties arī ar citiem
ārstniecības augu audzētājiem novadā. “Ir ļoti daudz

Mācīties, izzināt jauno!
Burtnieku pagasta seniori aizvadītajā gadā darbojās
ar devīzi – mācīties, izzināt jauno. Bibliotēkā apguvām
datorprasmes, iesaistījāmies jauniešu centra pulciņos un
nodarbībās, apmeklējām kultūras centra pasākumus. Bijām
Rīgā Doma baznīcā uz ērģeļmūzikas koncertu, apskatījām Ziemeļblāzmas kultūras pili, Porcelāna un Dzintara
muzeju. Tradicionālajā rudens ekskursijā devāmies uz
Smiltenes pusi. Ar lielu atsaucību piedalījāmies senioru
sporta spēlēs Rencēnos, bibliotēkas organizētajā pasākumā “Maciņš lielāks. Vai dzīve labāka?” un jauniešu centra
organizētājos Veco ļaužu dienas pasākumos. Ziemassvētku
sarīkojumā atskatījāmies uz aizvadītajā gadā paveikto un
pārrunājām jaunā gada ieceres. 2014.gadā darbu sāks jauna
pensionāru padome – Mārīte Barce, Danute Ivaščenko,
Velga Mārtiņsone, Zenta Skrastiņa, Gaļina Jefimenko,
Ruta Judeika. Par padomes priekšsēdētāju tika ievēlēta
Biruta Līsmane.
Visiem pensionāriem novēlu stipru veselību un dzīvesprieku!
Edīte Cara

Tikšanās Gaismas ceļā

18. novembrī akcijā “Gaismas ceļā – Grāmatu draugu
ķēde” ikviens varēja stāties, lai palīdzētu grāmatām nokļūt no vecās Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas uz
jauno Gaismas pili. Prieka un pozitīvu emociju pilni no
pasākuma atgriezās Burtnieku novada grāmatu draugi.
Kopumā akcijā iesaistījās vairāk kā 14000 tūkstoši cilvēku
un uz jauno bibliotēku tika pārvietotas vairāk kā 2000
grāmatu.
“Šis pasākums, šī diena bija satikšanās. Visas tautas
satikšanās ar Rīgu kā Eiropas kultūras galvaspilsētu, ar
grāmatu, citam ar citu, ar Gaismu un tās pili – latviešu
arhitekta Gunāra Birkerta auklējumu un nu jau tā rezultātu
likteņupes Daugavas krastā,” saka Rencēnu pagasta 1.
bibliotēkas vadītāja Andra Auniņa.

Gundega Berģe: Ārstniecības augi ir viens no
Latvijas “zeltiem”, tik jāizsver, kā tos vislabāk izmantot
fantastisku augu, ko varam šeit Latvijā audzēt un tā ir ļoti
plaša sfēra, ko apzināt un attīstīt. Jau tagad pārliecināmies, ka pieprasījums šādiem ekoloģiskiem produktiem
ir gan vietējā tirgū, gan ārvalstīs, turklāt apjoms, ko varētu
pieprasīt ārvalstu pircēji, ir daudz lielāks, nekā mēs to
šobrīd spējam piedāvāt. Tādēļ pavisam droši varu apgalvot, ka šī ir brīva tirgus niša. Savstarpēji sadarbojoties arī tirgus iespējas būtu lielākas, tādēļ esam atvērti
sadarbībai, esam ieinteresēti piedalīties tajā, lai Latvijā
attīstītos ārstniecības augu audzēšana” teic Gundega.
Jaunā uzņēmuma attīstība nebūtu tik strauja bez
Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatora atbalsta. VBII
komanda sniedz konsultatīvo atbalstu uzņēmuma vadīšanas un virzīšanas jomā, nodrošina telpas un līdzfinansē
gan telpu izmantošanu, gan sadarbības partneru, speciālistu un ekspertu sniegtos pakalpojumus. Jaunais VBII
ideju uzsaukums ir jau februārī! Varbūt arī tev ir kāda
perspektīva biznesa ideja?!
Zane Ābelīte-Medne

“Notņas” vokālistu konkursā

VBII atklāj
2014. gadu ar biznesa
ideju uzsaukumu
Ir rakstīts, ka daudzi cilvēki biznesa idejas nosapņo.
Tāpēc parasti ir ieteikums rokas stiepiena attālumā turēt
piezīmju lapiņu un rakstāmo. Mēs Valmieras Biznesa
un inovāciju inkubatorā (VBII) iesakām to pašu, taču pa
tvērienam uzreiz nolikt biznesa idejas pieteikuma veidlapu.
Ar prieku paziņojam, ka šī gada pirmais ideju uzsaukums ir klāt, tāpēc līdz 2014.gada 16.februāra plkst.
23:59 gaidām jūsu nosapņoto vai citādi izloloto biznesa
ideju pieteikumus. Viss ir ļoti vienkārši, ir tikai trīs soļi
līdz VBII:
1) Tikšanās ar VBII pārstāvi (Valmierā, Gulbenē vai
Valkā) pirms pieteikuma veidlapas pilnīgas aizpildīšanas, lai izrunātu idejas potenciālu un arī lai
saprastu, vai tā vispār var tikt atbalstīta programmas
ietvaros;
2) Pieteikuma veidlapas aizpildīšana un nosūtīšana
VBII;
3) Uzaicinājums uz uzņemšanas komisiju.
Pieteikumus varat iesniegt personīgi VBII (Purva
ielā 12A, Valmierā vai Ābeļu ielā 8, Gulbenē) vai elektroniski inkubators@vbii.lv.
Iesniegtos biznesa ideju pieteikumus un kandidātu
prezentācijas vērtēs komisija, kas lems par biznesa idejas
uzņemšanu biznesa inkubatorā.
VBII sniedz vairāk kā 20 dažādus pakalpojumus
un konsultācijas, palīdzot uzņēmumiem risināt uzņēmējdarbības izaicinājumus un rast iespējas attīstībai, kā
arī piedāvājot lieliskus speciālistus un konsultantus.
Iestājoties biznesa inkubatorā, jaunajam komersantam
tiek noteikta atbalsta intensitāte jeb atlaides lielums
par saņemtajiem pakalpojumiem un konsultācijām.
• Pirmajā gadā no 55% līdz 85%
• Otrajā gadā no 35% līdz 60%
• Trešajā gadā no 15% līdz 40%
• Ceturtajā gadā līdz 10%
Valmieras Biznesa un inovāciju inkubators

Projektu idejas Parīzē
15. janvārī Valmieras Kultūras centrā 111 Valmieras
pilsētas un novadu skolēni savu muzicēšanas prasmi apliecināja vokāli instrumentālo un instrumentālo ansambļu,
popgrupu un solistu festivālā – koncertā. Valmieras
pagastu festivālā pārstāvēja popgrupas “Notiņas 2”,
“Notiņas 3”, “Notiņas 4”, “Notiņas 5”, “Notiņas 7” un
pieci solisti, kopskaitā 33 mazie dziedātāji.

Foto mirkļi Rencēnos

Rencēnu kultūras namā ir noslēgusies foto izstāde
“Vidzeme no putna lidojuma”. Visu decembra mēnesi
Rencēnu kultūras namā varēja aplūkot Valtera Roma
fotogrāfijas, kuras tapušas lidojumā ar paraplanieri. Ne
visiem izdodas redzēt tik fantastiskus skatus no debess
plašumiem, pavadīt cēlākos putnus, gulbjus, tālajā ceļā
uz siltajām zemēm.... Šīs ainavas vārdos nevar aprakstīt,
tās jāredz katram pašam. Paldies fotogrāfam par katras
fotogrāfijas interesanto pastāstu! Novēlu viņam pie saviem
hobijiem pievienot arī fotografēšanu. Lai rodas vēl daudz
un interesanti darbi!
Ilona Kalniņa, Rencēnu pagasta kultūras nama vadītāja

13.janvārī airBaltic lidmašīna aizveda divas Burtnieku Ausekļa vidusskolas skolotājas no Latvijas sala
uz Francijas lietaino drēgnumu, lai Parīzē piedalītos
starptautiskā seminārā un kopā ar Zviedrijas, Somijas un
Francijas skolotājiem un skolēniem novērtētu iepriekšējo
Comenius projektu “European Horse Competition”. Projekta vadītājas Clēras Surveijas rosināti, strādājām grupās,
kur tika salīdzināti projekta rezultāti un pieredze, atklāti
trūkumi un to novēršanas iespējas, izteikti priekšlikumi
jaunajam projektam. Dalībnieki no visām dalibvalstīm
atzina, ka projekts motivē mācīties, būt atvērtiem citām
kultūrām un rosina apgūt angļu valodu. Iesaistītajiem
skolēniem ir patiesa interese par zirgiem, regulārs ikdienas darbs staļļos, panākumi sportā un labas sociālas
prasmes.
Jaunais projekts tiks īstenots programmas Erasmus+
ietvaros, kas plānota kā iespēja skolēniem, studentiem
un pieaugušajiem mācīties un doties pieredzes apmaiņā
Eiropā un ārpus tās. Erasmus+ galvenais mērķis ir uzlabot situāciju darba tirgū. Grupu darbā un individuālās
sarunās tika nolemts, ka projekta galvenie principi būs
etoloģiskā pieeja skolēnu apmācībā un darbā ar zirgiem,
drošība sacensībās un zirgu labklājība. Katra skola,
uzņemot ārzemju viesus, veidos kultūras programmu par
savu valsti.
Inese Grīnberga, Burtnieku Ausekļa vidusskola
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Apsveicam
februāra jubilārus!
Un nevajag neko vairāk,
Vien vienu vārdu no sirds,
Lai piepildās diena ar smaidiem,
Kas gaiši kā saulstari mirdz.
Un nevajag neko vairāk,
Lai diena būtu kā zelts!
Vladislavs Ancāns Valmieras pagastā
Pēteris Ērmuiža Burtnieku pagastā
Elza Konrāde Burtnieku pagastā
Haralds Kuplis Rencēnu pagastā
Marija Ogņeva Burtnieku pagastā
Bruno Deičmans Rencēnu pagastā
Milda Muzikante Rencēnu pagastā
Olafs Ābele Matīšu pagastā
Biruta Graudiņa Ēveles pagastā
Laimdota Briežkalne Ēveles pagastā
Anna Bite Valmieras pagastā
Bruno Brežinskis Valmieras pagastā
Velta Dundure Ēveles pagastā

93 gadi
93 gadi
91 gadi
91 gads
85 gadi
85 gadi
85 gadi
85 gadi
85 gadi
85 gadi
80 gadi
80 gadi
80 gadi

“Fotosestdienas”
Valmiermuižā

2014. gadā Valmiermuižas alus darītavas klētī notiks
trīs tematiski izglītojošas nodarbības par fotogrāfiju. Tā
būs iespēja tikties ar Latvijā zināmiem fotomāksliniekiem,
foto pedagogiem un fototehnikas tirgotājiem, apgūt
fotogrāfijas filozofiju, kompozīcijas teoriju un vēsturi un
papildināt zināšanas dažādu žanru fotogrāfiju veidošanā.
Pirmajā nodarbībā – 15.februārī – FotoSesdiena Nr.
141 “Ziema” savās zināšanās un viedoklī dalīsies fotogrāfs, pedagogs un kritiķis Arno Marnics, dabas fotogrāfs
Andris Eglītis, novada meistars Matīss Markovskis, bet
noslēgumā CANON IB servisa pārstāvji iepazīstinās ar
jaunāko fototehnikā.
Pasākums norisināsies no pl. 11:00 līdz 17:30.
Nodarbības dalības maksa ir 10 EUR. Cenā iekļauta arī
īpašā FotoSestdienas maltīte – Valmiermuižas virtuves
pavāru gatavotais “Fotogrāfa launags”. Papildus
informācija – www.fotosestdiena.lv.
Burtnieku novada pašvaldība izsola:
• zemes vienību “Jaunpenči 1”, Burtnieku pagastā,
• nekustamo īpašumu Nākotnes iela 1, Lizdēnos,
Rencēnu pagastā,
• nekustamo īpašumu “Smuikas ferma” Rencēnu
pagastā.
Objektu izsole notiks 2014. gada 14.februārī. Izsoles
dalībniekiem ne vēlāk kā līdz 2014.gada 13.februārim
plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Valmieras pagasta pārvaldē,
Vanagu ielā 4 (Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads).
Plašāka informācija www.burtniekunovads.lv vai pa
tālr. 26536174, 29145916.

Nepieciešami aprūpētāji – palīgi veciem cilvēkiem
un cilvēkiem ar invaliditāti, kuri paši sevi nevar aprūpēt.
Pienākumi – ēst gatavošana, pārtikas produktu iegāde,
telpu uzkopšana, palīdzība personīgajā higiēnā.
Tā ir iespēja palīdzēt citiem un nopelnīt arī pašiem.
Informācija un pietikšanās pie
Burtnieku novada sociālajiem darbiniekiem!

Dievkalpojumi Sv. Mateja
Matīšu draudzē
8. februārī plkst. 9.00 Svētdienas skola
9. februārī plkst. 8.30 Dievkalpojums
22. februārī plkst. 9.00 Svētdienas skola
23. februārī plkst. 8.30 Dievkalpojums
Mācītājs Andis Smilga Tālr. 29242348
Kontaktinformācija (pagasts, vadītājs, tālr., mob. tālr.)
Burtnieku pagasts Lita Ozerinska - 64226332, 22017227
Ēveles pagasts Svetlana Gaumane - 64729420, 29353774
Matīšu pagasts Anita Grīnšteine - 64224167, 29457698
Rencēnu pagasts Inese Sippo - 64268431, 22016115
Valmieras pagasts Māra Vītola - 64238257, 26313154
Vecates pagasts Maija Kozlovska - 64230672, 29456970

Pasākumu kalendārs FEBRUĀRIS 2014
Laiks
Izstādes
1. janvāris – pastāvīgi

Pasākums

Norises vieta

Eduarda Bukas gleznu izstāde

1. janvāris – 10. marts

Foto darbu izstāde “Saulrieta novakari”

3. februāris – 8. marts

Antona Salīša izstāde “Kārklu simfonija latvju
rakstos”

Matīšu pamatskolas 3.stāva zāle
Matīšu pagasta pārvaldes
semināru zāle (Skolas ielā 11)
Rencēnu pagasta kultūras nama
pirmā stāva mazajā zālē

Kultūras pasākumi
8. februāris no pl. 10:00
13. februāris pl. 19:00
14. februāris pl. 22:00
15. februāris pl. 22:00
22. februāris pl. 13:00
22. februāris pl. 16:00
22. februāris pl. 17:00
22. februāris pl. 18:00
Sporta pasākumi
1. februāris pl. 16:00
14. februāris pl. 18:00
22. februāris pl. 11:00
22. februāris pl. 10:00

Meteņdienas svinības un tirdziņš “Ar Gardu Muti
Valmiermuižā”
Jauniešu radošais vakars – koncerts Valentīndienas
noskaņās
Balle Valentīndienā. Ielūdz D/j Viesis. Ieejas maksa
EUR 2,50
Valentīndienas balle
Folkloras kopas “Rota” dziedošo vīru 10 gadu
jubilejas koncerts.
Filmas “Ghetto games” demonstrēšana. Ieeja bez
maksas.
Vislatvijas “Sadanču” festivāls
Ielūdz “Dziedātprieks” – ansambļu sadziedāšanās
koncerts
Burtnieku novada sporta laureāts 2013
Nakts slēpošana “Kalnāres apļi” (par izmaiņām
sekojiet informācijai afišās)
Matīšu pagasta atklātās ziemas sporta spēles (par
izmaiņām sekojiet informācijai afišās)
Latvijas mednieku biatlons

Pie Valmiermuižas alus darītavas
Burtnieku multifunkcionālais
jaunatnes iniciatīvu centrs
Burtnieku pagasta kultūras centrs
Ēveles tautas nams
Rencēnu pagasta kultūras nams
Burtnieku pagasta kultūras centrs
Valmieras pilsētas kultūras centrs
Vecates pagasta kultūras centrs
Burtnieku pagasta kultūras centrs
Matīšu pagasts
Matīšu pagasts
Rencēni, mednieku šautuve

Dievkalpojumi Burtnieku un Ēveles draudzēs
Palieciet vienmēr lūgšanā, nepagurstot pateikties Dievam /Ps.6:10/

2.februārī pl.11.00 Sveču dienas dievkalpojums Burtnieku Mācītājmuižā, iesvētes mācības.
9.februārī pl.11.00 dievkalpojums Burtnieku Mācītājmuižā, iesvētes mācības.
pl.14.00 dievkalpojums Ēveles draudzes mājā, Bībeles stunda.
16.februārī pl.11.00 dievkalpojums Burtnieku Mācītājmuižā, iesvētes mācības.
pl.16.00 dievkalpojums Bērzaines saiešanas namā, Bībeles stunda.
23.februārī pl.11.00 dievkalpojums Burtnieku Mācītājmuižā.
pl.14.00 dievkalpojums Ēveles draudzes mājā, Bībeles stunda.
Līdz 23.februārim var pieteikties jaunai iesvētes mācību grupai pie mācītāja.
Mācītājs Aldis Kalcenavas pieņem apmeklētājus 6. un 20.februārī no pl.14.00-18.00 Ēveles draudzes mājā un katru
piektdienu no pl.10.00-15.00 Burtnieku Mācītājmuižā, tālr. 29124453.

Meteņdienas svinības Valmiermuižā
Lai godam nosvinētu Meteņdienu, 8. februārī no plkst.
10.00 – 14.00 pie “Valmiermuižas alus” darītavas norisināsies svinības un tirdziņš “Ar Gardu Muti Valmiermuižā”. Ievērojot senas paražas, Meteņi tiek svinēti starp
Ziemas un Pavasara saulgriežiem, un svētku svinēšana
tiek saistīta ar ziemas beigām un pavasara tuvošanos.
Meteņos esot jābrauc tālos ciemos, jo tālāk brauc, jo
lopi labāk padodoties. Tāpēc šī gada pirmajā gardēžu
tirdziņā būs sabraukuši mājražotāji no tuvākiem un
tālākiem ciemiem ar saviem gardumiem – mājās ceptiem
maizes klaipiem, gaļas kūpinājumiem, svaigi sietiem
sāļiem un saldiem sieriem un citiem labumiem.
Meteņu mielastam jau izsenis latvieši vārījuši miežu
putru un darījuši alu. Turpinot šo tradīciju, “Valmiermuižas
virtuves” pavāri cienās ciemiņus ar tradicionālo bukstiņputru ar gaļas gruzdumiem un ierādīs, kā pašiem pagatavot gardo un sildošo karstalu.
Meteņiem ir jautrs raksturs, jo ziema iet uz beigām,
tiek gaidīts pavasaris un līdz ar to arī jauns saimnieciskais
gads. Tā ir reize, kad uzzināt, kāds laiks gaidāms un
kāda būs raža. Tāpēc Meteņdienas tirdziņa viesiem būs
iespējams izzināt svētku tradīcijas, piedalīties svinību izdarībās un jautrībās nākamā gada auglības un labklājības
nodrošināšanai un iet rotaļās kopā ar Launkalnes mūsdienu folkloras kopu “Rudzupuķe”.
Ikkatrs, bet jo īpaši mazākie ciemiņi, varēs iemēģināt
roku radošajās darbnīcās, izgatavojot savu Meteņu laimes
pogu un masku kopā ar Valmieras jaunatnes centru “Vinda”
vai apgūstot aušanas prasmes un spēlējot seno latviešu

skaņu rīkus un instrumentus kopā ar Valmieras novadpētniecības muzeju. Kā lieli, tā mazi varēs doties arī
zirgu izjādēs Valmiermuižas parkā, un, ja laikapstākļi būs
vēlīgi, Valmiermuižas staļļmeistare sola arī izbraucienus
ar kamanām.
Vakarpusē, pl. 19:00 “Valmiermuižas klētī” notiks
Tradīciju vakars ar post – folka grupas “Laiksne” jauno
koncertprogrammu “Es čigāna meita biju”, dančiem, rotaļām un tradicionālo svētku mielastu. Meteņos pēdējo
reizi iet budēļos jeb čigānos, ticot, ka tas nodrošina auglību
un pasargā no ļaunā.
Tirdziņu atbalsta SIA “Valmiermuižas alus”, Burtnieku
novada pašvaldība, Valmieras pilsētas pašvaldība, SIA
“ZAAO”, Valmieras kultūras centrs un t/c “Valleta”.
Zane Kaķe, Valmiermuižas kultūras biedrība

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 Zane Ābelīte-Medne,
tālr. 20219631; e-pasts: zane.abelite-medne@burtniekunovads.lv

