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Tautas mūzika skan Rencēnos!

Svētdien, 23. martā, Rencēnu pagasta kultūras namā
aizvadīts desmitais Ziemeļvidzemes Tautas muzikantu
saiets, kurā šogad kopā pulcējās deviņas kapelas no dažādām Latvijas vietām un īpašais viesis no Igaunijas –
Heino Tartes. Saietā, skanot tautas mūzikai, vecmeistaru
senajām ziņģēm un autentiskiem mūzikas instrumentiem,
kapelas pierādīja, ka tradicionālā tautas muzicēšana ir
dzīva un tiek nodota no paaudzes paaudzē.
Desmito Ziemeļvidzemes Tautas muzikantu saietu
atklāja pasākuma saimnieki Rencēnu folkloras kopa
“Rota”, kuras vadītāja Irēna Garā ir arī saieta idejas autore
un organizatore. Ciemos pie rencēniešiem bija ieradusies
Rūjienas pilsētas kultūras nama kapela “Rūvenas aure”,
Salnavas tautas nama kapela “Sābri”, tautas mūzikas
kapela “Abulmalas burlakas” no Beverīnas novada, kā
arī Heino Tartes ar kapelu no Igaunijas. Par starptautisku
skanējumu rūpējās arī Lietuviešu biedrības kapela no
Rīgas, kura sanākušos intriģēja ar mākslu spēlēt uz zāģa.
Ar neparastiem mūzikas instrumentiem spēlēja arī tautas
mūzikas kapela “Vecie Turnavieši” no Valkas – viņi klausītājus pārsteidza un valdzināja ar havajiešu ģitāras
skaņām, bet Andersons un draugi no Salacgrīvas
demonstrēja seno Ieviņas ermoņiku spēli. Ermoņikas
spēlēja arī Oskars Patjanko no Rīgas. Savukārt kapela
“Hāgenskalna muzikanti” ne tikai priecēja ar skaistām un
zināmām melodijām, bet arī ar grezniem 19. gs. tērpiem.
Kā ik gadu, īpaši tiek gaidīti tie kolektīvi, kuri ielūgti
pirmo reizi. Rūjienas pilsētas kultūras nama kapelas
“Rūvenas Aure” dalībniece Vita Melbārde pirms uzstāšanās
dalījās iespaidos par Ziemeļvidzemes Tautas muzikantu
saietu: “Te piedalās daudzi mākslinieki ar lielu pieredzi,
bet mēs tikai vienpadsmito mēnesi muzicējam kopā,
tāpēc ir liels prieks un pagodinājums, ka esam uzaicināti

Salnavas kapela “Sābri”, vadītāja Elvīra Bleive.
Apsveikuma vārdus teic Iveta Dukaļska.
Foto: Anete Žingele
uz šo saietu. Katram no dalībniekiem ir savs rokraksts un
igauņi spēlē gandrīz tikai etnogrāfisko mūziku, bet mūsu
repertuārā pārsvarā ir latviešu tautas dziesmas kapelas
stilā un izpildījuma manierē un mazliet arī latgaļu mūzika.
Sākumā domājām, kamēr pienāks mūsu kārta, cilvēki būs
kļuvuši stīvi, bet tie ir atbrīvojušies un dejo. Protams, ir
jūtams, ka mums visiem vakar ir bijušas uzstāšanās, bet
nogurums šobrīd ir pazudis, jo dziesma ir tā, kas dziedina
un dod enerģiju. Ne velti vārdiem “dziedāt” un “dziedināt”
ir viena sakne.”
Tautas mūzika ir neatņemama latviskā kultūras mantojuma sastāvdaļa, tāpēc ir liels prieks, ka Ziemeļvidzemes
Tautas muzikantu saietā ir redzami gan veci, gan jauni
tradicionālās mūzikas meistari un arī skatītāji. Tautas
mūzikas skanējumu Vidzemē turpmāk papildinās arī
Starptautiskais kapelu festivāls, kurš šogad norisināsies
12. un 13. jūnijā Rūjienā.
Edīte Stērste, Vidzemes Augstskola

Par Burtnieku novada ceļu apsaimniekošanu
Burtnieku novada Īpašumu apsaimniekošanas nodaļā
nereti cilvēki vēršas ar jautājumiem par novadā esošajiem ceļiem – to piederību, apsaimniekošanas kārtību
un finansēšanu. Lūk, atbildes uz biežāk uzdotajiem
jautājumiem:
Kāds ir autoceļu iedalījums?
Saskaņā ar likumu “Par autoceļiem” visi autoceļi pēc
to nozīmes ir iedalāmi valsts autoceļos, pašvaldību ceļos,
komersantu ceļos un māju ceļos.
Bieži cilvēki neizprot ceļu servitūtu nozīmi. Ko
nozīmē ceļa servitūts?
Ceļa servitūts caur kaimiņa īpašumu tiek veidots, lai
varētu piekļūt pie īpašuma, pie kura nevar piekļūt pa citu
ceļu. Uz kaimiņa zemes šis servitūts kā apgrūtinājums tiek
noteikts ar ierakstu zemesgrāmatā un minētais kaimiņš
nedrīkst ierobežot piekļuvi īpašumam, kuram par labu
nodibināts ceļa servitūts.
Kādos gadījumos var ierobežot autoceļu lietošanas
tiesības?
Autoceļu lietošanas tiesības (likuma “Par autoceļiem”
5. pants) var ierobežot šādos gadījumos:
• Ja kāda īpašnieka zemes gabalu, kuru viņš ieguvis ar
īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes privatizāciju,
pievedceļš nesavieno ar valsts vai pašvaldības ceļu,
šādam īpašniekam ir servitūta tiesības lietot braukšanai
citos zemes gabalos esošos ceļus vai ierīkot (nodibināt)
tos no jauna;
• Servitūtu nodibina Civillikumā noteiktajā kārtībā.
Strīdus sakarā ar servitūta nodibināšanu izskata tiesa;
• Autoceļu lietošanu uz laiku var aizliegt vai ierobežot
nelabvēlīgu ceļa vai klimatisko apstākļu dēļ, kā arī
citos gadījumos, kad braukšana pa autoceļiem kļūst
bīstama;
• Par transportlīdzekļu satiksmes aizliegšanu vai ierobežošanu uz valsts autoceļiem un pašvaldību ceļiem
lemj attiecīgā autoceļa īpašnieks Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā;

Par komersantu ceļu un māju ceļu lietošanas aizliegumu, ierobežojumiem vai to atcelšanu lemj autoceļa
īpašnieks, saskaņojot to ar attiecīgo vietējo pašvaldību.
Kas finansē ceļu būvniecību, uzturēšanu, atjaunošanu?
Ceļu uzturēšana tiek veikta, saskaņā ar autoceļa
iedalījumu un to piederību:
Valsts autoceļu būvniecība, pārvaldīšana un uzturēšana tiek finansēta no valsts līdzekļiem. Pašvaldību
ceļu un ielu pārvaldīšana, uzturēšana, rekonstrukcija un
būvniecība tiek finansēta gan no pašvaldību, gan no
valsts līdzekļiem. Valsts pamatbudžeta piešķirtos līdzekļus izlieto arī mērķdotācijām pašvaldību ceļu un ielu
finansēšanai. Māju ceļu un komersantu ceļu uzturēšana,
pārvaldīšana un apsaimniekošana ir pilnībā jāuzņemas to
īpašniekam.
Pašvaldības ceļu uzturēšanai, saskaņā ar Publisko
iepirkumu likumu, pašvaldība katru gadu rīko iepirkumus
un pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pamatojoties uz noslēgto līgumu veic nepieciešamos
pašvaldības ceļu uzturēšanas darbus (ziemā – sniega
tīrīšana, vasarā – greiderēšana un asfaltbedrīšu remonts)
noteiktā apjomā par iepirkumā piedāvāto cenu.
Šīs vasaras pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas
iepirkumu procedūra tuvojas noslēgumam un pēc lēmuma
pieņemšanas tiks slēgti līgumi un uzvarētāji varēs sākt
pildīt savus pienākumus pašvaldības ceļu uzturēšanā.
Tā kā vienā rakstā nevaram atbildēt uz visiem
jautājumiem, plānojam sarunu par ceļiem turpināt
nākamajos avīzes numuros. Aicinām iedzīvotājus sūtīt
interesējošos jautājumus uz e-pastu: normunds.zunna@
burtniekunovads.lv vai iesniegt pagasta pārvaldē.
Burtnieku novada pašvaldības
īpašumu apsaimniekošanas nodaļa
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Burtnieku novadā izvietos lielgabarīta
atkritumu savākšanas konteinerus
Kā katru gadu, sadarbībā ar SIA “ZAAO”, Burtnieku
novada pašvaldība organizē lielgabarīta atkritumu savākšanas akciju mūsu pagastos. Šogad saraksts ir kļuvis
pat nedaudz garāks. Kā ierasts, konteineri katrā adresē
“uzturēsies” vienu nedēļu un pēc iztukšošanas tiks nogādāti nākamajā vietā.
Kalendārs:
31.03.-06.04. Vecatē – Rūdekās;
31.03.-06.04. Vecatē – Austrumos;
07.04.-13.04. Rencēnos, Valkas ielā 5A, pie katlu mājas;
07.04.-13.04. Ēvelē uz laukuma pie vecā pagastnama;
07.04.-13.04. Bukas centrā, pie Akmens mājas;
14.04.-20.04. Vecatē laukumā aiz kultūras centra;
14.04.-20.04. Matīšos, Upes ielā 22, šķiroto atkritumu
laukumā;
21.04.-27.04. Burtnieku centrā, stāvlaukumā pie
autobusa pieturas;
21.04.-27.04. Rencēnu pagasta, Lizdēnos uz laukuma
pie katlu mājas;
28.04.-04.05. Valmiermuižā, Dzirnavu ielā 15, uz
laukuma pie liellopu kūts;
28.04.-04.05. Viestura laukumā 2 a, pie katlu mājas;
05.05.-11.05. Valmieras pag., Rūpniekos, laukumā pie
Rūpnieki 5;
05.05.-11.05. Valmiermuižā, Ozolu ielā 2, konteineru
laukumā.
Atgādinām, ka šie konteineri paredzēti sadzīves lielgabarīta atkritumiem (mēbeles, sadzīves tehnika, nolietotas
autoriepas u.c.). Tie nav domāti sadzīves atkritumiem un
būvgružiem.

Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt
arī Valsts vienotajā KAC Valmierā
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka
2014. gada 1. martā ir sākusies gada ienākumu deklarācijas iesniegšana gan tiem nodokļu maksātājiem, kurim
tas jādara obligāti (šogad visām fiziskajām personām –
saimnieciskās darbības veicējiem gan šī, gan citas deklarācijas obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID
Elektroniskās deklarēšanas sistēmu), gan tiem, kuri to
vēlas darīt brīvprātīgi, lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma
nodokļa atmaksu par ārstniecības, izglītības un citiem
attaisnotajiem izdevumiem. Lai to paveiktu, Valmieras
un apkārtējo novadu iedzīvotāji, tagad var izmantot arī
Valsts vienotā klientu apkalpošanas centra (turpmāk –
VVKAC) sniegtos pakalpojumus.
Aicinām iedzīvotājus izmantot šo iespēju, jo VVKAC
Valmierā strādās tikai līdz 2014. gada jūnija beigām, kad
noslēgsies šis pilotprojekts. VVKAC Valmierā atrodas
L.Paegles ielā 13. VVKAC darba laiki: pirmdien: 8:30 –
18:00, otrdien, trešdien, ceturtdien: 8:30 – 17:00, piektdien: 8:30 – 16:00 (pārtraukums visās dienās no 12:30
līdz 13:00).

Aprīlī visā Latvijā notiks pasākums
“Satiec savu meistaru – 2014” arī Rencēnos!
No 2014. gada 4. līdz 6. aprīlim vairāk nekā 100 vietās
visā Latvijā notiks jau par tradīciju kļuvušais pasākums
“Satiec savu meistaru!”. Ikviens ir aicināts apmeklēt
meistardarbnīcas, individuālās nodarbības, paraugdemonstrējumus, lekcijas, diskusijas un koncertus.
Pasākuma ietvaros Rencēnu pagasta kultūras namā
interesenti 4., 5., 6. aprīlī plkst. 10:00 varēs iepazīties ar
kalēja amata specifiku. Piektdien, 4. aprīlī plkst. 19:00,
Latvju danči, rotaļas, iepazīstināšana ar kapelas mūzikas
instrumentiem, latviešu tautas dziesmu dziedāšana kopā
ar folkloras kopu “Rota”. Savukārt sestdien, 5. aprīlī no
plkst. 12:00, tiek piedāvāta visplašākā programma –
Aušanas darbnīca, kulinārijas darbu izstāde un degustācija, koka stabulīšu gatavošana un seno rotaļu apgūšana, tamborēšanas darbnīca, ādas dekoru gatavošana
u.c. Interesantu “Stāstu meistardarbnīcu” gatavo Ēveles
pagasta bibliotēka un Burtnieku pagasta bibliotēka. Uz
tikšanos!
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Burtnieku novada
pašvaldības domes
sēdē martā
19. martā plkst. 10:00 Valmieras pagasta pārvaldē uz
kārtējo domes sēdi sanāca Burtnieku novada pašvaldības
domes deputāti. Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalījās Kārlis Sedvalds. Sēdē tika izskatīti 27 jautājumi.
Domes sēdē pieņemtie lēmumi:
• Apstiprināt pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “BN
KOMFORTS” 2013. gada pārskatu.
• Noslēgt līgumu ar SIA “3ZD” par līdzdalību studentu
un augstskolu sacensībās “Radām novadam”. Līguma
summa ir 2420,00 eiro. Konkurss ilgs līdz 2016. gada
jūnijam un tā ietvaros studentu komanda izstrādās un
īstenos uzņēmējdarbības ieceri Burtnieku novadā.
• Lemts piedalīties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atklātajā projektu konkursā.
• Lemts piedalīties VRG “No Salacas līdz Rūjai” izsludinātajā LEADER projektu konkursa 7. kārtā, kā arī
VRG “Ziemeļgauja” izsludinātajā LEADER projektu
konkursa 6. kārtā.
• Veikt izmaiņas Burtnieku novada pašvaldības domes
18.12.2013. lēmumā Nr. 446. Turpmāk novada deklarētājiem iedzīvotājiem, sasniedzot noteiktu vecumu,
varēs izsniegt dāvanu karti medikamentu iegādei vai
naudas pabalstu. Iepriekš piešķīra tikai dāvanu kartes,
bet ne visiem senioriem ir nepieciešami medikamenti.
Burtnieku novadā deklarētam iedzīvotājam no 80 līdz
99 gadu vecumam pašvaldības pabalsts ir 20,00 eiro,
bet iedzīvotājam, kurš sasniedzis 100 gadus un vairāk
– 100,00 eiro.
• Par sasniegumiem bobsleja četriniekos un bobsleja
divniekos XXII Ziemas olimpiskajās spēlēs Sočos piešķirt Oskaram Ķibermanim naudas balvu 500,00 eiro
apmērā. Tā tiks pasniegta Burtnieku novada Olimpiskā
parka piecu gadu jubilejas pasākumā maijā.
• Papildināt Burtnieku novada pašvaldības kultūras un
sporta pasākumu plānu 2014. gadam ar Burtnieku novada mednieku un makšķernieku kolektīvu ikgadējo
kultūras un atpūtas pasākumu.
• Piešķirt finansējumu 790,00 eiro biedrībai “Burtnieks
sportam un kultūrai” darbības nodrošināšanai 2014.
gadā.
• Piešķirt 1700,00 eiro Valmieras pagasta bērnu deju
kolektīva “Sadancēni” koncertbraucienam uz Slovākiju
2014. gadā no 10. līdz 16. jūnijam. Kolektīvā ir 20
dalībnieki.
Plašāka informācija par 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 16. aprīlī
plkst. 10:00, Valmieras pagasta pārvaldē Vanagu ielā 4,
Valmiermuižā. Pastāvīgo komiteju sēdes notiks 2014.
gada 9. aprīlī, 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, bet turpinājumā plkst. 13:00 notiks
Tautsaimniecības un attīstības komitejas un Finanšu
komitejas apvienotā sēde.
Edīte Stērste, Vidzemes Augstskola

Vēlēšanu komisijas
paziņojums
Latvijā reģistrēto politisko partiju vai reģistrēto politisko partiju apvienības, Burtnieku novada vēlēšanu
komisijas locekļi un vēlētāju grupas (vismaz desmit
vēlētāji) tiek aicināti līdz 2014. gada 10. aprīļa plkst.
16:00 izvirzīt un pieteikt Burtnieku novada vēlēšanu
iecirkņu komisiju locekļu kandidātus.
Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapas ir pieejamas Centrālās vēlēšanu
komisijas mājas lapā, kā arī tās var saņemt Burtnieku
novada vēlēšanu komisijā vai pagastu pārvaldēs. Aizpildītas veidlapas personīgi iesniedzamas Burtnieku novada vēlēšanu komisijai (Vanagu iela 4, Valmiermuiža).
Vairāk informācijas www.burtniekunovads.lv vai zvanot
pa tālr. 29388422, 29320067.
Burtnieku novada vēlēšanu komisija

LEADER projekti lauku un
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai –
paveiktais un turpinājums
Latvijas lauku teritorijas pēdējo gadu laikā kļūst par
Eiropas vismazāk apdzīvotajām teritorijām un drīz jau
iedzīvotāju blīvums būs trīs iedzīvotāji uz vienu kvadrātkilometru. Tas raksturīgs vien Zviedrijas un Somijas
teritorijām aiz Polārā loka.
Lai iespējami mazinātu iedzīvotāju migrāciju, Eiropas
dalībvalstis lēma par dažādu atbalsta pasākumu ieviešanu un finansējuma novirzīšanu tieši lauku iedzīvotāju
interesēm. Daudzo programmu vidū labas atsauksmes un
novērtējumu ieguvuši LEADER veida pasākumi, kas ir
mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku
attīstības veicināšanai. LEADER projektu finanšu avoti
ir Eiropas Lauksaimniecības Fonds Lauku Attīstībai un
Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonds. Tiek atbalstīti
maza budžeta projekti, kuru galvenais mērķis ir attīstīt
un labiekārtot lauku telpu kopumā. Telpu – visplašākā šī
vārda izpratnē. Sākot no jauniešu un senioru pulcēšanās
vietām, līdz pat ezeru un upju krastu labiekārtošanai un
piemērošanai sportam, atpūtai vai relaksācijai. Projektu
iesniedzēji ir mūsu valstī reģistrētas biedrības, pašvaldības un uzņēmēji, tiem ir iespējams saņemt no 45% –
100% ES finansējuma atbalstu savu ieceru īstenošanai.
Visu LEADER aktivitāšu (teritorijas attīstības stratēģijas izstrāde, projektu konkursu izsludināšana, pirmās
pakāpes vērtēšana un uzraudzība) ieviešanu veic vietējās
rīcības grupas (VRG) – teritorijas pārstāvniecības organizācija. To darbību nosaka Zemkopības ministrijas (ZM)
izstrādātie likumi un normatīvie akti, bet uzraudzību
veic Lauku atbalsta dienests. Latvijā darbojas 40 VRG,
tās saņem finansējumu projektu realizācijai atbilstoši to
teritorijā dzīvojošo cilvēku skaitam.
Burtnieku novada pieci pagasti – Burtnieku, Vecates,
Matīšu, Rencēnu un Valmieras – iekļaujas VRG “No
Salacas līdz Rūjai” darbības teritorijā un to iedzīvotājiem
bija iespēja saņemt finansējumu gan lauku teritorijas,
gan zivsaimniecības atbalstam. Piecu gadu darbošanās
periodā (2009. – 2013.g.) VRG ir izsludinājusi 6 projektu konkursus, un šī perioda laikā divas reizes saņemot
papildfinansējumu, kopumā atbalstīti projekti 828 346
eiro vērtībā lauku dzīves aktivizēšanai un 384 060 eiro
vērtībā zivsaimniecības atbalstam. Šobrīd ir izsludināta
7 konkursa kārta, ar mērķi apgūt šī gada sākumā piešķirto
papildfinansējumu.
Lauku LEADER izsludinātajos 6 konkursos Burtnieku
novada pašvaldība, biedrības, uzņēmēji VRG “No Salacas
līdz Rūjai” iesniedza kopumā 27 projektus, kuru realizācijai plānotais finansējums sastādīja 213 686,20 eiro.
VRG vērtēšanas komisija atzina projektu mērķu aktualitāti
un nozīmīgumu. Visi projekti tika vērtēti kā atbalstāmi

un nodoti tālākai (finanšu un juridiskajaii) izskatīšanai
Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālajā
lauksaimniecības pārvaldē. Iestādes atzinums bija finansējumu 110 335 eiro apmērā piešķirt 12 projektu realizācijai.
Ar lielu aktivitāti Burtnieku novada teritorija piedalījās
Zivsaimniecības un infrastruktūras projektu izstrādē un
ieviešanā. Tika iesniegti 16 projekti, un tā ir teju puse no
kāpējā iesniegto projektu skaita – 36 pieteikumiem. Aktīvākais projektu iesniedzējs EZF fondam bija Burtnieku
novada pašvaldība! Iesniegto projektu kopējā vērtība ir
225207,8 eiro, realizēti tiks 11 projekti, iegūstot 151 371,70
eiro lielu ES atbalstu.
Kādas izmaiņas sagaidāmas jaunajā plānošanas
periodā?
Eiropas Komisija ar deleģēto aktu ir noteikusi LEADER
teritorijas un iedzīvotāju definīciju. Plāno noteikt minimālo
(10 000) iedzīvotāju skaitu vienai VRG un arī maksimālo
iedzīvotāju skaitu.
Šajā periodā minimālais iedzīvotāju skaits ir 5000
un maksimālais – 150 000 iedzīvotāji. Latvijā lielākā
vienas vietējās rīcības grupas darbības teritorijā ir 64 000
iedzīvotāju.
Izmaiņas ir arī pilsētu teritoriju noteikšanā. LEADER
teritorija pilsētās kļūs plašāka – tiks ietvertas pilsētas līdz
15 000 iedzīvotāju ar nosacījumu, ka iedzīvotāju īpatsvars no pilsētām, kurās iedzīvotāju skaits ir no 5000 līdz
15000, nepārsniedz 49% no kopējā teritorijas iedzīvotāju
skaita. Šobrīd LEADER projektus realizēja tika pilsētās
ar iedzīvotāju skaitu līdz 5000.
LEADER mērķi netiek mainīti – tie ir:
Aktīva un saliedēta vietējā sabiedrība ar iespējām izpausties vietējās teritorijās:
• Sakopti lauki, kurus apsaimnieko ilgtspējīgas un
efektīvas ģimenes saimniecības;
• Iespēja laukos gūt ienākumus (strādāt) un nopelnīt
iztiku sev un ģimenei;
• Zināšanu vairošana.
VRG “No Salacas līdz Rūjai” jauno plānošanas
periodu iesāks ar diviem nepieciešamajiem pasākumiem
– teritorijas pētījumu un integrētās stratēģijas izstrādi
visam periodam. Šo darbu kopā paveiks divas iniciatīvas
grupas, kurās darbosies visu sociālo partneru pārstāvji
– pašvaldību attīstības speciālisti, nevalstiskā sektora
aktīvisti un uzņēmēji.
Daiga Siliņa, VRG “No Salacas līdz Rūjai”
projektu koordinatore

Aicina aktīvi gatavoties jaunajam
ES fondu plānošanas periodam
Aizvadītais Eiropas Savienības fondu plānošanas
periods (2007.-2013.) Burtnieku novada pašvaldībā ir
devis iespēju īstenot virkni nozīmīgu projektu, kuri nebūtu iespējami bez līdzfinansējuma piesaistes pašvaldības
budžeta ierobežoto iespēju dēļ. Kopš 2009. gada 1. jūlija,
kad Burtnieku novadā apvienojās seši pagasti, ir īstenoti
kopumā 30 dažādi attīstības projekti, par kuru īstenošanu
sadarbībā ar citām pašvaldības struktūrvienībām atbild
Attīstības nodaļa. Patlaban darbs rit pie deviņu projektu
aktivitāšu ieviešanas, projektu konkursos ir iesniegti septiņi projektu pieteikumi, bet iesniegšanai tuvākajā laikā
tiek gatavoti vēl četri projekti.
Raugoties jaunā ES fondu plānošanas perioda virzienā,
nozīmīgu atbalstu teritorijas attīstībai būs iespējams
saņemt LEADER pieejas ietvaros. Līdz šim pašvaldība
ir saņēmusi atbalstu kopskaitā deviņu dažādu LEADER
projektu īstenošanai, kuru ietvaros ir izveidotas jaunas
un labiekārtotas esošās atpūtas vietas ap Burtnieka ezeru,

veikti ieguldījumi ezera infrastruktūrā, ierīkoti aktīvai
atpūtai paredzēti rotaļu laukumi un īstenotas citas ieceres.
Līdztekus pašvaldības īstenotajiem LEADER projektiem,
ir īstenots ievērojams skaits novada biedrību un uzņēmēju iniciēti un īstenoti projektu.
Ir sācies jaunais ES fondu plānošanas periods. Lai arī
vēl nepieciešams laiks dažādu administratīvo procedūru
veikšanai, līdz būs zināmas konkrētas atbalsta programmas un virzieni, ir būtiski jau šobrīd tam gatavoties.
Aicinu iedzīvotājus būt aktīviem, ģenerēt idejas gan esošo
biedrību ietvaros, gan dibināt jaunas biedrības, lai kopīgiem spēkiem mērķtiecīgi un koordinēti sekmētu novada
attīstību. Esiet laipni aicināti ar idejām, jautājumiem un
ierosinājumiem vērsties pašvaldības Attīstības nodaļā
Vanagu ielā 4, Valmieras pagastā vai rakstot uz e-pasta
adresi: kristine.auzina@burtniekunovads.lv, kā arī zvanot
pa tālr. 29320067.
Kristīne Auziņa, Burtnieku novada pašvaldība

Burtnieku novada pašvaldības policija precizē iepriekšējā numura rakstu “Pašvaldības policijas aktualitātes”.
Pašvaldības ceļu aizsargjoslas izmantošanu iespējams saskaņot attiecīgajā pagasta pārvaldē, bet valsts ceļu aizsargjoslas izmantošanu – VAS “Latvijas Valsts ceļi”. Informāciju par ceļa īpašnieku var iegūt pagastu pārvaldēs
vai pašvaldībā.
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Notikumu atskats
Noslēdzies “Burtnieku novada
pamatskolu kauss volejbolā”

Ceturtdien, 13. martā, Rencēnu pamatskolas sporta
zālē norisinājās “Burtnieku novada pamatskolu kauss
volejbolā”. Sacensībās piedalījās komandas no Matīšu
pamatskolas, Ēveles pamatskolas, Rencēnu pamatskolas
un Burtnieku Ausekļa vidusskolas.
Zēnu konkurencē labākie izrādījās Matīšu pamatskolas volejbolisti, otrajā vietā ierindojās Ēveles pamatskola, bet trešajā – Burtnieku Ausekļa vidusskola. Savukārt meiteņu konkurencē pirmo vietu izcīnīja Ēveles
pamatskola, otro vietu ieguva Matīšu pamatskola, bet
trešo – Burtnieku Ausekļa vidusskolas volejbolistes. Abas
Rencēnu pamatskolas komandas kā viesmīlīgi mājas
saimnieki palika ceturtajā vietā.
Labus rezultātus Burtnieku novada pamatskolu volejbolisti uzrādīja arī trešdien, 12. martā, notikušajās
“Lāses kausa 2014” atlases sacensībās. Burtnieku novada
komanda gan zēnu, gan meiteņu grupā ierindojās otrajā
vietā, diemžēl neizcīnot ceļa zīmi uz finālu.
Edīte Stērste, Vidzemes Augstskola

♦ ♦ ♦
Noskaidroti Burtnieku novada “superminči”

Svētdien, 16. martā, Rencēnu kultūras namā uz Burtnieku novada mazo vokālistu konkursa “Mincis 2014”
finālu kopā pulcējās 18 bērni, kuri iepriekš sava pagasta
atlases koncertā tika atzīti par skanīgākajiem dziedātājiem.
Konkurss Rencēnos norisinājās divās vecuma grupās –
no divu līdz četru un no piecu līdz sešu gadu vecumam.
Drosmīgi un ar smaidu konkursu atklāja jaunākā
grupiņa. Mazie “minči” dziedāja par praktiskām un ne tik
praktiskām lietām – kukulīša cepšanu, jakas šūšanu lellei,
par cīrulīša dziesmiņu u.c. Vecākajai grupiņai sevi pierādīt nācās mazliet grūtāk, jo bija jāizpilda nevis viena,
bet divas dziesmas.
Konkursa noslēgumā par “superminčiem 2014”
žūrija šogad atzina trīs dalībniekus: jaunākajā vecuma
grupā Katrīnu Gailīti, bet vecākajā – Gabrielu Grasi un
Justīni Stilvi. Skatītāju simpātiju balvu ieguva gan Odrija
Cukmace, gan Viktorija Rinmane. Arī pārējie bērni ieguva
titulus, kas vislabāk raksturoja viņu uzstāšanos.
Jaunākajā grupā bērni ieguva šādus titulus: Adriāna
Dreija – “Muzikālā”, Inese Salmiņa – “Pūkainā”, Vineta
Grīnberga – “Dāmīte”, Terēze Renģe – “Mīlīgā”, Aleksejs
Pimenovs – “Brīnums”, Odrija Cukmace – “Mincisaktrise”, bet Kristiāna Robule – “Princese”. Vecākajā
grupā Elīza Varslavāne ieguva titulu “Atraktīvā”,
Viktorija Rinmane – “Noslēpumainā”, Sintija Daļecka
– “Mincis – aktirise”, Kate Krieviņa – “Enerģiskā”, Adelīna
Pimenova – “Brīnums”, Justīne Šustika – “Svinīgā”,
Marks Miks Miķelsons – “Stilīgais”, bet Emīls Āboliņš –
“Džentelmenis”.
Konkursa “Mincis 2014” fināla žūrijā bērnu dziedātprasmi vērtēja Inese Gaumane, Lelde Subatele, Marika
Rolmane, Dzintra Vende un Jānis Timermanis. Pasākumu
vadīja Daiga Kīna, kura iejutās “minkāna” tēlā. Konkursa “Mincis 2014” finālam bērnu priekšnesumus palīdzēja sagatavot bērnu vecāki un muzikālie pedagogi –
Egita Skujiņa, Laura Riekstiņa, Aigita Guoģe Lapiņa un
Mārīte Riba.
Edīte Stērste, Vidzemes Augstskola

Karjeras pēcpusdiena “Gribu! Varu! Daru!”

Piektdien, 28. februārī, skolā (Matīšu pamatskola –
red.piez.) noritēja karjeras pēcpusdiena “Gribu! Varu!
Daru!”. Pie mums viesojās Trikātas pamatskolas 7. – 9.
klašu skolēni. Man patika tas, ka mums bija jāsadalās
jauktās komandās – tādā veidā trikātiešus varēja labāk
iepazīt un pat sadraudzēties. Bija gan radoši uzdevumi,
piemēram, lidmašīnas modeļa izgatavošana no papīra un
sērkociņa, papīra šķīvja pārvērtības, mēmais šovs u.c.,
gan tādi uzdevumi, kuros bija jāpielieto savas zināšanas,
piemēram, profesijas nosaukuma atpazīšana angļu valodā,
kapteiņu konkurss, viedokļu pamatošana par dažādu profesiju nozīmīgumu u.c. Visi skolēni aktīvi un draudzīgi
pildīja dotos uzdevumus. Uzdevumus sagatavoja un vadīja
skolotāja Ligita Lurina.
Pēc konkursa paēdām launagu, tad sekoja diskotēka.
Mani pārsteidza, ka diskot gribētāju bija maz. Tomēr,
manuprāt, pēcpusdiena bija izdevusies. Šķīrāmies ar skolēniem no Trikātas kā labiem draugiem un vienojāmies
atkal tikties, šoreiz jau pie viņiem.
Santa Bogdanova, Matīšu pamatskolas 8.kl.

♦ ♦ ♦
Veselīga dzīvesveida aktivitātes
Rencēnu pamatskolā!

Rencēnu pamatskolas audzināšanas darba prioritāte
šajā mācību gadā ir “Radoša skolēnu un skolotāju sadarbība vides izglītības un patriotisma audzināšanas jomā”.
Šīs tēmas ietvaros visu mācību gadu skolā tiek rīkotas
dažādas aktivitātes.
1. semestrī 1.-4. klašu skolēni piedalījās Latvijas
Dzirnavnieka rīkotajā Vislatvijas projektā “Putras programma”, kuras ietvaros soli pa solim 1.-4. klases
skolēniem bija iespēja uzzināt, kāpēc ir svarīgi ēst putras
un kāpēc putras ēd sportisti, mūziķi, aktieri un citi, kā
arī pašiem tās pagatavot un nogaršot.
2. semestrī veselīga dzīvesveida aktivitātes organizē
vecāko klašu skolēni. Katrs mēnesis ir veltīts kādam veselīgam pārtikas produktam, un skolēnu uzdevums ir to
prezentēt. Janvāris bija veltīts lielākajai Latvijas ogai –
ķirbim. Mēneša izskaņā visi skolēni pusdienās degustēja
9. klases skolēnu piedāvātos marinētos ķirbjus. Februārī
6. klases skolēnu uzdevums bija celt godā ābolu, kas ir
viens no populārākajiem pašmāju augļiem. Tika izsludināti trīs konkursi. Vienā no tiem bija jāuzzīmē savs “sapņu
ābols”. Konkursā tika iesniegti vairāki zīmējumi, bet
uzvarētājas šajā konkursā bija Maija Skrača no 7. klases
un 4. klases skolniece Baiba Bērziņa. Otrs uzdevums bija
atrast 10 skolā noslēptu ābolu attēlus, pierakstīt to
numurus, atrašanās vietu un pēc iespējas ātrāk iesniegt
6. klases žūrijai. Arī šoreiz viena no “acīgākajām” bija
Maija Skrača. Gan skolēni, gan skolotāji ar interesi
piedalījās trešajā aktivitātē – telefonakcijā, kuras laikā uz
telefona zvaniem bija jāatbild ar paroli “mans mīļākais
auglis ir ābols”. Tos, kuri uz zvanu atbildēja pareizi,
pasākuma noslēgumā gaidīja pārsteiguma balvas. Akcijas
laikā gadījās arī kuriozi, jo skolēni ļoti ātri saprata, no
kāda telefona numura tiek zvanīts, tādēļ ieraugot telefona
displejā citu numuru par paroli aizmirsa. Paldies 6. klases
skolēniem par interesantajām aktivitātēm.
Tagad ar nepacietību gaidām, kā šomēnes 5. klase
godinās kāpostu, aprīlī burkānu godā cels 7. klase, bet 8.
klase maijā prezentēs pākšaugus.
Indra Mūrniece, Rencēnu pamatskola

Ģimeņu pasākums
“Mēs darām tā!”
Matīšu pamatskolā

Uzstājas Šmitu ģimene
Kas tev šajā pasākumā vislabāk patika?
Man patika tas, ka piedalījās daudzas ģimenes, tā
kopības sajūta, bija ļoti interesanti ģimeņu priekšnesumi.
Mūsu ģimenei patika visi, it sevišķi, Šmitu ģimenes uzvedums. Viņi bija daudz gatavojušies. Linda Meisīte, 9.kl.
Kas tevi iepriecināja?
Mani iepriecināja Drunku ģimenes uzvedums, tika prasīta vilciena biļete, bet zēnam bija tikai biļete uz hokeju,
visiem bija jautri. Vēl patika, ka mūsu ģimene ar visiem
kopā veidoja gleznu no plastilīna. Edžus Šmits, 2.kl.
Kas tevi visvairāk pārsteidza?
Pārsteidza tas, ka mums ir daudzas ģimenes, kuras
aktīvi atbalsta daudzus pasākumus. Patika Meisīšu
ģimenes muzikālais priekšnesums. Forša ģimene, kur
visi dejo, dzied, muzicē, spēlē teātri, arī sporto. Rita
Rogačova, 8.kl.
Kurš no uzdevumiem vecākiem “Vai pazīstat savu
bērnu?” jums likās pats grūtākais?
Mūsu ģimenei bija jāpasaka, kuru no pārtikas produktiem, augļiem un dārzeņiem izvēlēsies mūsu bērns.
Mēs nokļūdījāmies, mūs “iegāza” sīpols, jo izrādās, šad
tad jau Arta tos sīpolus ēd. Pēdējā laikā pat, piemēram,
viņai ļoti labi garšo sviestmaizes ar lociņiem. Veneranda
Logina
Kādā veidā vai ar ko iedrošināt pārējās ģimenes
nākamajam pasākumam, ja tāds vai līdzīgs būs?
Vienkārši jāuzstājas un viss, vēl jo vairāk, ja bērni
lūdz to darīt. Kas var būt svarīgāks par bērna lūgumu?
Tā ir neaprakstāma gandarījuma un kopā būšanas sajūta.
Varbūt vecākus baida uzstāšanās publikas priekšā? Arī
mēs, skolotāji, uztraucamies, tas ir dabiski. Ģimenes
priekšnesums varēja būt ne tikai runāšana, dziedāšana,
dejošana, bet arī, piem., skatītāju iesaistīšana kādā aktivitātē. Uzstāšanos varēja gatavot vairākas ģimenes kopā
vai pat visas klases vecāku kolektīvs. Varbūt nākošgad
varētu organizēt pēcpusdienu bērniem un skolotājiem
kopā ar vecvecākiem. Arī viņi ir gana aktīvi, radoši un
darboties griboši. Man jau ir idejas. Un jums? Ceru, ka
atsaucība nemazināsies un tiksimies atkal kādā pasākumā. Skolotāja Sanita Alberinga.

Skatītāju simpātijas titulu ieguva Meisīšu ģimene
Noslēgumā ģimenes saņēma nelielas balvas un pateicības:
Visatraktīvākā – DRUNKU ģimene
Vissportiskākā – LOGINU ģimene
Viszinošākā – MANDRIKU ģimene
Visdziedošākā – ŠMITU ģimene
Visskanīgākā – MEISĪŠU ģimene
Visazartiskākā – SAULĪŠU ģimene
Paldies par šo jauko pasākumu organizatoriem:
skolotājai Sanitai Alberingai un Matīšu pamatskolas padomes vecākiem, īpaši 3.klases vecākiem Indrai Oliņai
un Ilzei Zāģerei.
Veneranda Logina, Matīšu pamatskola
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Apsveicam
aprīļa jubilārus!
Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc!
/A.Āre/
Antonija Viziņa Matīšu pagastā
Ada Pabērza Valmieras pagastā
Margarita Ozoliņa Burtnieku pagastā
Bruno Briežkalns Ēveles pagastā
Ārija Akmentiņa Matīšu pagastā
Skaidrīte Kārkle Valmieras pagastā
Inta Lapsa Valmieras pagastā
Elga Pole Burtnieku pagastā
Eduards Grūbe Matīšu pagastā

95 gadi
91 gads
91 gads
90 gadi
85 gadi
80 gadi
80 gadi
80 gadi
80 gadi

Biedrībā “Mežābele”

3. aprīlī plkst.9:00 veselības pārbaudes diena.
21. aprīlī plkst.14:00 Lieldienām veltīts pasākums.
Dalības maksa 3 eiro/2,11 lati. Pieteikties līdz 14. aprīlim
pie Anitas Odiņas, tel. 22065122 vai Ligitas Āboltiņas,
tel. 64238205 vai 26418505.

Seminārs par kūtsmēslu
krātuvju ierīkošanu

11. aprīlī plkst. 11.00 Burtnieku pagasta kultūras
namā seminārs par kūtsmēslu krātuvju ierīkošanu
un savstarpējās atbilstības kontroli. Lektore Ilona
Krūmiņa. Seminārā piedalīsies arī Burtnieku novada
būvvaldes vadītāja Rasma Liepiņa.

Aicina pieteikties dalībai
“Ēvelvīzijā 2014”

Konkurss “Ēvelvīzija 2014” šogad notiks 3. maijā un
dalībniekiem jādzied viena no R. Paula dziesmām. Par
dalību konkursā un izvēlēto dziesmu paziņot Andai
(tel. 26191238, e-pasts anda.jukame@burtniekunovads.lv)
līdz 14.aprīlim!

Meklē pastnieku/-ci
Burtniekos!

VAS “Latvijas Pasts” aicina darbā: pastnieku/-ci –
automašīnas vadītājs/-a (ar privāto automašīnu) Burtnieku pasta nodaļā. Nepilna darba slodze. Tālrunis
sīkākai informācijai: 64226584.

Kļūsti zaļāks, nodod
makulatūru!

Rencēnu pagasta 2. bibliotēka līdz rudenim aicina
nodot makulatūru! Makulatūras vākšanas notiek akcijas
“Zaļā bibliotēka” ietvaros. Piesakies, zvanot pa tālr.
64234520!

Dievkalpojumi Sv. Mateja
Matīšu draudzē
12. aprīlī plkst. 9:00 Svētdienas skola
13. aprīlī plkst. 8:30 Dievkalpojums
20. aprīlī plkst. 8:30 Lieldienu Dievkalpojums
26. aprīlī plkst. 9:00 Svētdienas skola
27. aprīlī plkst. 8:30 Dievkalpojums
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 APRĪLIS 2014
Laiks

Pasākums

Norises vieta

4. aprīlis – 30. aprīlis

Rokdarbu izstāde

Rencēnu pagasta kultūras nams

Līdz 12. aprīlim

Izstādes veltītas rakstniekam Vikam – 75, tēlniekam
K. Zemdegam – 120 un Lieldienām

Valmieras pagasta bibliotēka

Līdz 2. aprīlim

Bērnu zīmējumu izstāde “Mana reklāma grāmatai”

Vecates pagasta bibliotēka

20. aprīlis – 11. maijs

Rokdarbu un amatniecības darbu izstāde. Darbus
iesniegt kultūras centrā vai bibliotēkā līdz 15. aprīlim

Burtnieku pagasta kultūras
centrs

Pavasara koncerts “Ielūdz Sadancēni”.
Piedalās deju kolektīvi “Denči”, “Delveri” un kolektīvi
no Lizuma un Matīšiem

Valmieras pagasta kultūras
nams

4. aprīlī plkst. 19:00 sadancošana un sadziedāšana kopā
ar folkloras kopu “Rota”
5. aprīlī no plkst. 10:00 mājamatnieku izstādes atklāšana,
meistardarbnīcas, degustācijas, rotaļas, dziesmas

Rencēnu pagasta kultūras nams

6. aprīlis plkst. 12:00

Izrāde “Kāpēc mums jāprecas?”
Biļetes iepriekšpārdošanā 4,50 eiro, bērniem un
pensionāriem 3,00 eiro. Izrādes dienā 5,00 eiro

Matīšu pagasta kultūras nams
(Skolas ielā 11)

11. aprīlis plkst. 17:00

Pavasara koncerts “Ielūdz Tandēms”.
Pēc koncerta jautra diskotēka

Valmieras pagasta kultūras
nams

20. aprīlis plkst. 12:00

Lieldienu pasākums. Pašdarbnieku koncerts, iespēja
apskatīt rokdarbu un amatniecības darbu izstādi u.c.

Burtnieku pagasta kultūras
centrs

20. aprīlis plkst. 14:00

Lieldienu pasākums

Ēveles pagasta tautas nams

20. aprīlis plkst. 22:00

Lieldienu diskotēka

Vecates pagasta kultūras centrs

21. aprīlis no plkst. 11:00

Lieldienu pasākums – plkst. 11:00 bērniem filma,
plkst. 14:00 Igauņu ģimenes koncerts u.c.

Vecates pagasta kultūras centrs

21. aprīlis plkst. 12:00

Lieldienu karuselis. Pašdarbnieku kolektīvu koncerts,
tautas dziesmas par Lieldienām – “Zaķa tribīne”,
Sieviešu kluba dalībnieču radošo darbu izstāde u.c.

Matīšu pagasta centra laukums

21. aprīlis plkst. 13:00

Lieldienu pasākums

Rencēnu pagasta kultūras nams

21. aprīlis plkst. 15:00

Lieldienas Valmiermuižā. Lauku zaķis un mājas zaķis
aicina bērnus ar vecākiem rotaļās, olu konkursos u.c.

Parks pie Valmiermuižas alus
darītavas

27.aprīlis plkst. 13:00

Zelta talantu konkurss. Veltīts ES 10–gadei.
Pieteikties var līdz 24. aprīlim pie Līgas tālr. 29489543

Valmieras pagasta kultūras
nams

26. aprīlis plkst. 18:00

Matīšu amatierteātra komēdija “Priekšniecību gaidot”.
Rež. Nelda Bailīte. Pēc izrādes DEJAS. Pie galdiņiem
ar groziņiem. 70-to un 80-to gadu mūzika. Biļetes
pieejamas līdz 24. aprīlim. Ieeja uz izrādi 1,00 eiro, uz
visu vakaru 2,50 eiro, bet uz balli 3,00 eiro

Matīšu pagasta kultūras nams
(Skolas ielā 11)

26. aprīlis plkst. 22:00

Lielās Talkas balle. Spēlē grupa “Vēja runa” (Ieva un
Aivars Lapšāni). Ieejas maksa 2,50 eiro

Burtnieku pagasta kultūras
centrs

30. aprīlis plkst. 9:00

Meža dienas Ēveles pagastā

Ēveles pagasta bibliotēka

5. aprīlis plkst. 10:00

Jātnieku sporta sacensības ”Burtnieku pavasaris”

SIA “Zirgaudzētava Burtnieki”

12., 19. aprīlis plkst. 10:00

Futzāla turnīrs (Inārs Grūbe tālr. 29493325)

Matīšu pamatskolas sporta zāle

17. aprīlis plkst. 13:00

Florbola sacensības starp skolām

Matīšu pamatskolas sporta zāle

19. aprīlis plkst. 10:00

Lieldienu kauss tenisā – dubultspēles

SK AVOTI

26. aprīlis plkst. 10:00

Burtnieku novada kauss florbolā

Matīšu pamatskola

Izstādes

Kultūras pasākumi
4. aprīlis plkst. 17:00
4. un 5. aprīlis
“Satiec savu meistaru”

Sporta pasākumi

Pasākumi novada bibliotēkās
11. aprīlis plkst. 17:00

Tikšanās ar bibliotekāri, dzejnieci Liju Blūmu

Rencēnu pagasta 1. bibliotēka

24. aprīlis plkst. 18:00

Tikšanās ar kultūras žurnālistu Arno Jundzi

Matīšu pagasta bibliotēka

Dievkalpojumi Burtnieku un Ēveles ev. lut. draudzēs

Jēzus sacīja: “Es esmu pasaules gaisma. Kas seko Man, tas nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma.” /Jāņa ev.8:12/
6.aprīlī plkst. 11.00 Dievkalpojums Burtnieku Mācītājmuižā,
13.aprīlī plkst. 11.00 Pūpolsvētdienas Dievkalpojums Burtnieku Mācītājmuižā,
13.aprīlī plkst. 14.00 Pūpolsvētdienas Dievkalpojums Ēveles draudzes mājā,
17.aprīlī plkst.18.00 Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums Burtnieku baznīcā,
18.aprīlī plkst. 16.00 Lielās Piektdienas dievkalpojums Burtnieku baznīcā,
18.aprīlī plkst.18.00 Lielās Piektdienas dievkalpojums Ēveles baznīcā,
19.aprīlī plkst. 23.00 Nakts Viģīlijas dievkalpojums Burtnieku baznīcā,
20.aprīlī plkst. 9.00 Lieldienu dievkalpojums Burtnieku baznīcā,
20.aprīlī plkst. 11.00 Lieldienu dievkalpojums Ēveles baznīcā,
21.aprīlī plkst. 11.00 Lieldienu dievkalpojums Bērzaines saiešanas namā,
27.aprīlī plkst. 11.00 Dievkalpojums Burtnieku baznīcā.
Mācītājs A.Kalcenavs pieņem apmeklētājus 10. un 24. aprīlī no pl.14.00-18.00 Ēveles draudzes mājā un katru piektdienu no pl.10.00-18.00 Burtnieku Mācītājmuižā, tel.29124453.
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

