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1. Pamatinformācija 

Pašvaldības nosaukums: Burtnieku novada pašvaldība 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 90009114148 
Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 
Pasts adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV -4219 
Pārskata periods: 01.01.2013. – 31.12.2013. 
 
Burtnieki kā vietas apzīmējums pirmoreiz fiksēts 1366. gadā. Burtnieku novads sākotnēji 
izveidots 2006. gadā, apvienojoties Matīšu un Vecates pagastiem. Savukārt 2009. gadā 
administratīvi teritoriālās reformas rezultātā apvienojās jau izveidotais Burtnieku novads, 
Valmieras, Burtnieku, Ēveles un Rencēnu pagasti, tā izveidojot kopēju Burtnieku novadu  kā 
valsts administratīvi teritoriālo vienību. 

 1.1. Administratīvā teritorija  

Burtnieku novads atrodas Ziemeļvidzemē, un tas ir septītais lielākais novads platības ziņā 
Vidzemes reģionā. Administratīvais centrs ir Burtnieki, kas atrodas 130 km attālumā no 
valsts galvaspilsētas Rīgas un 24 km attālumā no Vidzemes lielākās pilsētas Valmieras. 
Novada robežās ir valsts galvenais autoceļš A3 (E264) Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža 
(Valka), kas tiek izmantots kā tranzīta ceļš pasažieru un kravas pārvadājumiem starp 
Latviju un Igauniju. Burtnieku novads dienvidos robežojas ar Valmieras pilsētu, Beverīnas 
novadu un Kocēnu novadu. Austrumos tas robežojas ar Strenču un Valkas novadu, bet 
rietumos - ar Alojas novadu. Ziemeļos kaimiņi ir Mazsalacas, Rūjienas un Naukšēnu novadi. 
 

1.att. Burtnieku novads Latvijas kartē. 

 
Burtnieku novada platība ir 70992 ha, tai skaitā: 
Burtnieku pagasts – 18 729 ha  
Ēveles pagasts – 9 236 ha 
Matīšu pagasts – 8 041 ha 
Rencēnu pagasts – 15 887 ha 
Valmieras pagasts – 10 124 ha 
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Vecates pagasts – 8 974 ha 
2.att. Burtnieku novada karte. 

 
 
Burtnieku novada teritorijā atrodas Latvijā ceturtais lielākais ezers – Burtnieks (platība 
4006 ha). Liela daļa novada teritorijas iekļauta Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.  
Burtnieku novada teritorijā esošie dabas resursi ir visplašāk sastopamais derīgais 
izraktenis - kūdra (kopējā purvu platība sasniedz 2125,7 ha), meži - 29 501,5 ha, 
lauksaimniecības zemes - 28 546 ha jeb 41,2 % no novada kopējās platības. 

1.2. Iedzīvotāji 

Uz 2013. gada 31. decembri Burtnieku novadā ir 8250 iedzīvotāji. Pārskata periodā novadā 
piedzimuši 104 bērni, miruši 98 novada iedzīvotāji. 
 
Iedzīvotāju skaits, dzimstība un mirstība Burtnieku novadā 2013. gads: 

 Iedzīvotāju skaits 
31.decembrī 

dzimuši miruši 

Burtnieku pagasts 1473 26 14 

Ēveles pagasts 530 3 9 

Matīšu pagasts 1001 7 10 

Rencēnu pagasts 1643 18 16 

Valmieras pagasts 3134 43 43 

Vecates pagasts 469 7 6 

Kopā 8250 104 98 

 
506 iedzīvotāji ir bērni vecumā līdz 6 gadiem, 944 ir jaunieši vecumā no 7 līdz 18 gadiem. 
Darbspējīgie iedzīvotāji vecumā no 19 līdz 62 gadiem ir 5128, bet 1672 iedzīvotāji ir vecāki 
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par 63 gadiem. Novadā dzīvo 3993 vīrieši un 4257 sievietes. 84 % no Burtnieku novada 
iedzīvotājiem ir latvieši. 

1.3. Pārvaldība 

Burtnieku novada pašvaldība ir Burtnieku novada vietējā pārvalde, kas ir publisko tiesību 
subjekts un realizē atvasinātas publiskas personas funkcijas Burtnieku novada 
administratīvajā teritorijā. Burtnieku novada pašvaldība tika izveidota 2009. gada jūlijā 
administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, apvienojoties 2006. gadā izveidotajam 
Burtnieku novadam (apvienojās Matīšu un Vecates pagasti)  ar Valmieras, Burtnieku, 
Ēveles un Rencēnu pagastiem.  
 
Burtnieku novada pašvaldības teritorija sastāv no šādām teritoriālām vienībām:  

 Burtnieku pagasts; 
 Vecates pagasts; 

 Matīšu pagasts; 
 Ēveles pagasts; 

 Rencēnu pagasts; 
 Valmieras pagasts. 

 
Burtnieku novada pašvaldības dome (turpmāk tekstā – dome) ir Burtnieku novada 
iedzīvotāju ievēlēta Pašvaldības koleģiāla lēmējinstitūcija. Dome, atbilstoši Republikas 
pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam, sastāv no 15 deputātiem. Domes 
darbu vada domes priekšsēdētājs. 
 
Pārskata periodā Burtnieku novada pašvaldības domes priekšsēdētāja amatu līdz  2013. 
gada 23. janvārim ieņēma Kārlis Greiškalns. No 2013. gada 31. janvāra līdz 2013.gada 19. 
jūnijam - Kārlis Sedvalds. Pēc 2013. gada 1. jūnija pašvaldības vēlēšanām  19. jūnija domes 
sēdē par Burtnieku novada pašvaldības domes priekšsēdētāju ievēlēts Edvīns Straume. 

 
Pamatojoties uz 2013. gada 1. jūnija pašvaldības vēlēšanu rezultātiem, par domes 
deputātiem ievēlēti: 

Edvīns STRAUME 
Partija Vienotība 

Aleksandra LOČMELE 
Partija Vienotība 

Gatis CUKMACIS 
Partija Vienotība 

Valērijs PUDENKO 
Partija Vienotība 

Gunārs LAIZĀNS 
Partija Vienotība 

Kārlis GREIŠKALNS 
Centriskā partija „Latvijas Zemnieku savienība” 

Anrijs ŠĻAUKSTIŅŠ 
Centriskā partija „Latvijas Zemnieku savienība” 

Līga STEBERE 
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!-Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK” 
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Lai nodrošinātu 
domes darbību, ievēlot 

pašvaldības 
deputātus, ir izveidotas sekojošas pastāvīgās komitejas: 

 Finanšu komiteja 9 locekļu sastāvā; 
 Veselības un sociālo lietu komiteja 7 locekļu sastāvā; 
 Izglītības, kultūras un sporta komiteja 7 locekļu sastāvā; 
 Tautsaimniecības un attīstības komiteja 7 locekļu sastāvā. 

 
Atsevišķu Burtnieku novadam nodoto funkciju pildīšanai dome no deputātiem, pašvaldības 
administrācijas darbiniekiem, Burtnieku novada iedzīvotājiem un pieaicinātiem 
speciālistiem izveidojusi sekojošas pastāvīgās komisijas: 

 Administratīvo komisiju; 

 Administratīvo aktu strīdus komisiju; 
 Ārpus meža zemēm augošu koku ciršanas izvērtēšanas komisiju; 

 Darba samaksas komisiju; 
 Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisiju; 
 Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisiju; 
 Iepirkumu komisiju; 

 Interešu izglītības programmas izvērtēšanas komisiju; 
 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisiju; 

 Pašvaldības īpašuma izsoles komisiju; 

 Pirmsskolas izglītības iestāžu un pamatskolu pirmsskolas izglītības  
 grupu brīvo vietu sadales izvērtēšanas komisiju; 

 Vēlēšanu komisiju; 
 Vidi degradējošo būvju izvērtēšanas komisiju; 

 Uzņēmējdarbības un vides attīstības komisiju; 
 Zemes lietu komisiju. 

 
Likums „Par pašvaldībām” nosaka, ka pašvaldībām, pildot savas funkcijas, ir tiesības veidot 
pašvaldību iestādes, dibināt biedrības vai nodibinājumus un  kapitālsabiedrības.  

 
Dome ir izveidojusi šādas pašvaldības iestādes:  

 Burtnieku novada pašvaldība (turpmāk –administrācija) 

 Burtnieku Ausekļa vidusskola; 

Igors KORŅĒJEVS 
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!-Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK” 

Inese GAUMANE 
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!-Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK” 
Kārlis SEDVALDS 

Latvijas Zaļā partija 
Jānis LEITIS 

Latvijas Zaļā partija 
Viesturs KARLIVĀNS 
Latvijas Zaļā partija 

Jānis MATISONS 
Vidzemes partija 

Raimonds INDRĀNS 
Vidzemes partija 
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 Ēveles pamatskola; 

 Matīšu pamatskola; 
 Rencēnu pamatskola; 

 pirmsskolas izglītības iestāde „Sienāzītis”; 
 pirmsskolas izglītības iestāde „Zīļuks” 

 pirmsskolas izglītības iestāde „Matīši”; 
 Rencēnu pagasta 1.bibliotēka; 
 Rencēnu pagasta 2.bibliotēka; 

 Ēveles pagasta bibliotēka; 
 Burtnieku pagasta bibliotēka; 
 Matīšu pagasta bibliotēka; 
 Valmieras pagasta bibliotēka; 

 Vecates pagasta bibliotēka; 
 Burtnieku pagasta kultūras centrs; 

 Rencēnu pagasta kultūras nams; 
 Valmieras pagasta kultūras nams. 
 Vecates pagasta kultūras centrs; 
 Matīšu pagasta kultūras nams; 
 Ēveles pagasta kultūras centrs; 
 Burtnieku novada bāriņtiesa; 

 Burtnieku novada pašvaldības Sociālais dienests. 
 
Administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā 
arī tās darba organizatorisko  un tehnisko apkalpošanu. Administrācija sastāv no: 

 Lietvedības nodaļas; 
 Finanšu nodaļas; 

 Attīstības nodaļas; 

 Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas; 
 Burtnieku novada Būvvaldes; 
 Burtnieku novada Dzimtsarakstu nodaļas; 
 Pašvaldības policijas; 
 Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu Centra; 

 speciālistiem un tehniskā personāla. 
 
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

 SIA "BN KOMFORTS"; 

 SIA „ZAAO”; 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VTU VALMIERA". 
 

 
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās un nodibinājumos: 

 Vidzemes plānošanas reģions; 

 biedrība "Lauku partnerība Ziemeļgauja”; 
 Biedrība “No Salacas līdz Rūjai”; 
 biedrība “Valmieras–Giterslo reģionu sadarbībai”; 
 biedrība "Latvijas Pašvaldību savienība"; 

 biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija”. 
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Lai nodrošinātu tiesību aktos noteikto funkciju izpildi un pakalpojumu pieejamību 
iedzīvotājiem Burtnieku novada pagastos, darbojas sekojošas pagasta pārvaldes:  

 Ēveles pagasta pārvalde; 

 Matīšu pagasta pārvalde; 
 Rencēnu pagasta pārvalde; 
 Valmieras pagasta pārvalde; 
 Vecates pagasta pārvalde. 

2. Finanšu resursi 

2.1. Pašvaldības budžets 

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pašvaldības budžets sastāv no 
pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta, kuri apstiprināti ar 
pašvaldības saistošajiem noteikumiem. 

2.1.1. Pamatbudžets 

Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, 
nenodokļu, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, transferti. 
 

 
 
Pašvaldības pamatbudžeta 2013. gada kopējie ieņēmumi ir 3 888 316 lati, tai skaitā: 

 nodokļu ieņēmumi 2 347 454 latu;  

 nenodokļu ieņēmumi 109 803 latu; 

 maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 79 913 latu; 
 transferti 1 351 146 latu. 

 
2013. gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu ir 
palielinājusies par 236 306 latiem jeb 6,47%. 
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Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nodokļu ieņēmumi 2013. gadā palielinājušies par  121 963 
latiem, nenodokļu ieņēmumi palielinājušies par 47 352 latiem, ieņēmumi no maksas 
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi palielinājušies par 4 606 latiem, transferti 
palielinājušies par 62 385 latiem. 
 
Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu rādītāji: 

Rādītāji 

Budžeta 
izpilde 

2012.gadā; 
LVL 

Budžeta 
izpilde 

2013.gadā; 
LVL 

Apstiprinātais 
budžets 

2014.gadam; 
EUR 

KOPĀ IEŅĒMUMI 3 652 010 3 888 316 5 530 883 

Nodokļu ieņēmumi 2 225 491 2 347 454 3 474 169 
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1 928 837 2 029 725 3 040 342 
Nekustamā īpašuma nodoklis 296 654 317 729 433 827 
Nenodokļu ieņēmumi 62 451 109 803 184 295 
Bankas procenti 1 208 82 142 
Valsts nodevas 3 207 3 509 4 829 
Naudas sodi un sankcijas 10 230 11 263 427 
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 8 005 12 277 10 287 

Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma 
pārdošanas 39 801 82 672 154 381 
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un 
citi pašu ieņēmumi 75 307 79 913 98 255 
Maksa par izglītības pakalpojumiem 0 0 0 

Ieņēmumi par nomu un īri 22 430 25 138 30 380 
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem 
pakalpojumiem 5 680 5 645 8 400 
Citi maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi 47 197 49 130 59 475 
Transferti: 1 288 761 1 351 146 1 774 164 
Valsts budžeta transferti 1 262 938 1 304 800 1 700 175 
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Pašvaldību budžetu transferti 25 823 46 346 73 989 
Pamatbudžeta izdevumus pēc funkcionālajām kategorijām veido: likumdošanas vara, 
izpildvara; pašvaldību budžetu parāda procentu maksājumi; sabiedriskā kārtība un 
drošība, tiesību aizsardzība; ekonomiskā darbība; pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana; veselība; atpūta, kultūra un reliģija; izglītība; sociālā aizsardzība.  
Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2013. gadā sastāda 3 900 179 latus. 
Salīdzinot ar 2012. gadu izdevumi palielinājušies par 275 013 latiem.  
 

 
 
Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu rādītāji pēc funkcionālajām 
kategorijām: 

Rādītāji 

Budžeta 
izpilde 

2012. gadā: 
LVL 

Budžeta 
izpilde 

2013. gadā; 
LVL 

Apstiprināta
is budžets 

2014. 
gadam; EUR 

KOPĀ IZDEVUMI PA VALDĪBAS FUNKCIJĀM 3 625 166 3 900 179 7 193 906 

Likumdošanas vara, izpildvara 447 722 452 976 721 566 
Pašvaldību budžetu parāda procentu 
maksājumi 125 670 102 108 101 590 

Sabiedriskā kārtība un drošība 12 913 23 216 59 469 
Ekonomiskā darbība  109 859 123 230 221 427 
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 460 233 686 999 846 944 
Veselība 17 617 17 123 19 572 
Atpūta, kultūra un reliģija 372 835 337 459 557 797 
Izglītība 1 685 238 1 767 671 4 037 910 
Sociālā aizsardzība 393 079 389 397 627 631 
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Pamatbudžeta izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas veido: kārtējie izdevumi; 
procentu izdevumi; subsīdijas un dotācijas; uzturēšanās izdevumu transferti; kapitālie 
izdevumi. 
 

Kārtējie 
izdevumi;                 

LVL  2 212 
435;56,7%

Procentu 
izdevumi; LVL 
102 108 2,6%

Subsīdijas,dotācij
as un sociālie 

pabalsti; 
LVL 392 

887;10,1%

Uzturēšanas 
izdevumu 
transferti;                 
LVL 409

544;10,5%

Kapitālie 
izdevumi; LVL 
783 205;20,1%

Pašvaldības pamatbudžeta 2013. gada izdevumi 
pēc ekonomiskās klasifikācijas

 
 
Būtiskāko izdevumu daļu sastāda kārtējie izdevumi 2  212 435 LVL (56,7% no kopējiem 
izdevumiem). Tie ietver izdevumus atalgojumam, darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām, darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un 
kompensācijām, pakalpojumu apmaksai, komandējumu un dienesta braucienu, krājumu, 
materiālu, energoresursu, biroja preču un inventāra, kā arī grāmatu iegādes izmaksu 
segšanai un nodokļu maksājumiem. Kapitālie izdevumi ir 783  205 LVL (20,1% no kopējiem 
izdevumiem), subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti ir 392 887 LVL (10,1% no kopējiem 
izdevumiem), uzturēšanas izdevumu transferti ir 409 544 LVL (10,5% no izdevumiem), 
procentu izdevumi ir 102 108 LVL (2,6% no izdevumiem). 
 

0
500000
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1500000
2000000
2500000
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Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu rādītāji pēc ekonomiskās 
klasifikācijas: 

Rādītāji 

Budžeta 
izpilde 

2012. gadā; 
LVL 

Budžeta 
izpilde 

2013. gadā; 
LVL 

Apstiprināta
is budžets 

2014. 
gadam; EUR 

KOPĀ IZDEVUMI PĒC EKONOMISKĀS 
KLASIFIKĀCIJAS 3 625 166 3 900 179 7 193 906 
1.Uzturēšanas izdevumi 2 852 410 3 116 974 5 051 155 
Kārtējie izdevumi  2 034 201 2 212 435 3 680 647 
Atalgojums 967 150 1 065 253 1 817 336 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas 235 492 293 968 437 997 
Komandējumi un dienesta braucieni 3 661 3 190 6 644 

Pakalpojumi 590 420 595 616 998 724 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 
biroja preces un inventārs 212 981 226 403 377 075 
Periodikas iegādei 2 724 3 440 4 188 

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 21 773 24 574 38 683 
Procentu izdevumi 125 670 102 108 101 590 
Procentu maksājumi iekšzemes 
kredītiestādēm 3 748 2 841 2 760 

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts 
kasei 121 922 99 267 98 830 

Subsīdijas un dotācijas, sociālie pabalsti 381 538 392 887 632 233 
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, 
biedrībām un nodibinājumiem 47 226 63 100 82 004 
Sociālie pabalsti iedzīvotājiem 334 312 329 778 550 229 
Uzturēšanas izdevumu transferti  311 001 409 544 636 685 
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 
citām pašvaldībām  311 001 404 952 636 685 
Pašvaldības budžeta uzturēšanas izdevumu 
transferts uz valsts budžetu 0 3 871 0 

Pašvaldības budžeta uzturēšanas izdevumu 
transferts uz speciālo budžetu 0 721  

2.Kapitālie izdevumi  772 756 783 205 2 142 751 
Nemateriālie ieguldījumi 24 612 4 723 2 661 

Pamatlīdzekļi 748 144 778 482 2 140 090 

2.1.2. Speciālais budžets 

Burtnieku novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus veido valsts mērķdotācijas 
autoceļu fondam, nenodokļu ieņēmumi un dabas resursu nodoklis.  
 
Speciālā budžeta ieņēmumi 2013. gadā sastāda 106 032 latus. Lielāko daļu no speciālā 
budžeta ieņēmumiem veido valsts mērķdotācijas autoceļu fondam: 96 380  lati. Dabas 
resursu nodoklis saņemts 9 652 latu apmērā. Burtnieku novada pašvaldības speciālā 
budžeta izdevumi 2013. gadā sastāda 111 630 latu. No Autoceļu fonda līdzekļiem ir iztērēti 
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100 238 lati: novada ielu un ceļu uzturēšanai un remontam 98 082 latu, ceļazīmēm 2 156 
latu. No dabas resursu nodokļa līdzekļiem ir iztērēti 11 392 lati: Burtnieku ezera 
hidroloģiskā izpētei, zivju resursu atjaunošanai, Burtnieku ezera ezermalas kopšanai.  
 
Burtnieku novada pašvaldības speciālā budžeta rādītāji : 

Rādītāji 

Budžeta 
izpilde 

2012. gadā; 
LVL 

Budžeta 
izpilde 

2013. gadā; 
LVL 

2014. gada 
plāns; 
EUR 

I KOPĀ IEŅĒMUMI 90 971 106 032 187 428 
Dabas resursu nodoklis 7 651 8 652 11 383 

Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) 
fondiem 83 320 96 380 176 045 
II KOPA IZDEVUMI PA VALDĪBAS 
FUNKCIJĀM 112 280 111 630 205 206 
Ekonomiskā darbība 100 961 100 238 173 604 
Vides aizsardzība 11 319 11 392 31 602 
III IZDEVUMI PĒC EKONOMISKĀS 
KLASIFIKĀCIJAS 112 280 111 630 205 206 
Pakalpojumi 108 817 92 620 155 391 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 
preces un inventārs 3 463 5 840 4 283 
Kapitālie izdevumi 0 13 170 45 532 

2.1.3. Ziedojumu un dāvinājumu budžets 

Burtnieku novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta rādītāji (LVL):  

Rādītāji Budžeta izpilde 
2012. gadā 

Budžeta izpilde 
2013. gadā 

I KOPĀ IEŅĒMUMI 5 871 798 

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 5 871 798 
II KOPA IZDEVUMI PA VALDĪBAS FUNKCIJĀM  6 326 1 218 
Atpūta, kultūra un reliģija 30 0 
Izglītība 6 296 720 
Sociālā aizsardzība 0 498 

 
2013. gadā no juridiskām personām ir saņemti ziedojumi 498 latu apmērā, no fiziskām 
personām saņemti ziedojumi 300 latu apmērā. Ziedojumu izlietojums: 720 LVL  izlietoti 
preču un inventāra iegādei atbalsta centram „Rencēni”, 498 LVL izlietoti inventāra iegādei 
Burtnieku novada sociālajam dienestam. 

2.2. Pašvaldības nekustamais īpašums 

Rādītāji 
Bilances vērtībā 
uz 01.01.2013. 

Bilances vērtībā 
uz 31.12.2013. 

Zeme, ēkas un būves, tai skaitā: 10 873 801 10 928 506 
Dzīvojamās ēkas 19 975 19 570 
Nedzīvojamās ēkas 3 563 007 3 799 080 

Transporta būves 4 040 969 3 850 735 
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Zeme zem ēkām un būvēm 1 251 911 1 217 261 
Kultivētā zeme 267 577 264 344 
Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 42 987 42 987 

Pārējā zeme 367 244 363 523 
Inženierbūves 1 055 706 1 097 850 

Pārējais nekustamais īpašums 264 425 273 156 
 
Pašvaldības bilancē ir uzskaitīti 6 513,72 hektāri zemes ar kopējo kadastrālo vērtību 1  888 
115 LVL. No tā Zemesgrāmatā reģistrēti 1575,17 hektāri zemes ar kadastrālo vērtību 1  205 
919 LVL, kas sastāda 24,18 % no pašvaldības bilancē esošajā zemēm. Pārējos īpašumus 
Zemesgrāmatā plānots ierakstīt 10 gadu laikā. Pašvaldība ir  iznomājusi 457,79 ha īpašumā 
esošos un 417,24 ha pašvaldībai piekritīgos zemes gabalus. 

2.3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI 
Līdzdalība 

(%) 
Uz 

01.01.2013. 
Uz 

31.12.2013. 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā   706 788 591 897 
SIA „BN Komforts” 100 532 390 417 499 
SIA „ZAAO”  2,276 30 585 30 585 
SIA „VTU Valmiera” 14,01 143 813 143 813 

 
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi samazinājušies par 
35 141 LVL. 

2.4. Pašvaldības aizņēmumi 

Pašvaldībai uz 31.12.2013. ir aizņēmumi par kopējo summu 2  840 038 LVL, tai skaitā 
ilgtermiņa daļa sastāda 2 618 379 LVL un īstermiņa daļa sastāda 221 659 LVL: 
 

Aizdevējs 
Atmaksas 
termiņš 

Mērķis 
Ilgtermiņa 
daļa (LVL) 

Īstermiņa 
daļa (LVL) 

Valsts kase 20.04.2028 
PII būvniecība – Valmieras 
pagasts 

1 032 480 77 920 

Valsts kase 20.05.2024. 
ELFLA projekts Vanagu ielas 
rekonstrukcija – Valmieras 
pagasts 

116 000 
0 

 

Valsts kase 20.11.2021 
Rencēnu pagasta sporta zāles 
būvniecība un ēdināšanas 
bloka renovācija 

255 440 36 492 

Valsts kase 30.11.2018 
Rencēnu pagasts Lizdēnu PII 
celtniecības pabeigšanai 

17 760 4448 

Valsts kase 20.09.2025 
ELFLA projekts Rencēnu 
pagasta kultūras nama 
rekonstrukcija 

19 900 0 

Valsts kase 20.04.2026 
ERAF projekts Rencēnu 
sociālās dzīvojamās mājas 
vienkāršotā renovācija 

30 000 0 
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Valsts kase 20.05.2027 
Kultūras centra rekonstrukcija 
Burtniekos 

291 652 23 336 

Valsts kase 20.07.2025 

ELFLA projekts Burtnieku 
pagasta estrādes, parka un 
kultūras nama stāvlaukuma 
vienkāršotā rekonstrukcija 

10 680 0 

Valsts kase 20.07.2025 
ELFLA projekts Burtnieku 
Ausekļa vidusskolas aktu zāles 
rekonstrukcija 

11 080 0 

Valsts kase 20.09.2025 
ELFLA projekts Burtnieku un 
Vecates pagastnamu apkures 
sistēmu rekonstrukcija 

12 070 
0 

 

Valsts kase 20.11.2026 

Latvijas – Šveices sadarbības 
programmas projekts 
Multifunkcionālā jaunatnes 
iniciatīvu centra izveide 
Burtniekos 

61 248 5 104 

Valsts kase 20.02.2017 
Celtniecības darbi SAPARD 
projekts ūdens apgāde Matīšos 

29 200 12 980 

Valsts kase 20.06.2033 
Ēkas iegāde - Matīšu 
bērnudārzs 

114 690 6 200 

Valsts kase 20.05.2021 
Ūdenssaimniecības attīstība 
Vecates pagasta Vecates ciemā 

21 110 0 

Valsts kase 20.07.2025 

ELFLA projekts Matīšu 
pamatskolas āra sporta 
laukuma vienkāršotā 
rekonstrukcija 

23 765 2 212 

Valsts kase 20.07.2025 
ELFLA projekts Pludmales 
ierīkošana un teritorijas 
labiekārtošana Matīšu pagastā 

9 902 378 

Valsts kase 20.04.2026 
KPFI projekts Matīšu 
bērnudārza vienkāršotā 
rekonstrukcija 

19 780 1 720 

Valsts kase 20.11.2021 Autobusa iegāde - Ēveles pag. 10 900 0 

Valsts kase 20.07.2025 
ELFLA projekts Ēveles muižas 
parka labiekārtošana un klēts 
rekonstrukcija 

6 790 0 

Valsts kase 20.10.2025 
ELFLA projekts Ēveles 
pamatskolas sporta zāles 
vienkāršotā rekonstrukcija 

3 760 0 

Valsts kase 20.07.2026 
ELFLA projekts Vecates 
pagasta kultūras centra un 
bibliotēkas rekonstrukcija 

36 792 0 

Valsts kase 20.07.2027 

Ēku fosilo siltumenerģijas 
ražošanas iekārtu nomaiņa – 
Rencēnu pagasta pārvalde, 
Matīšu pagasta PII 

33 294 0 
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Valsts kase 20.08.2027 
Burtnieku novada Burtnieku 
PII rekonstrukcija 

60 076 4 712 

Valsts kase 20.10.2027 
Matīšu pagasta PII vienkāršotā 
rekonstrukcija 

64 719 5 076 

Valsts kase 20.11.2027 Dzirnavu un Ozolu ielu posmu 
rekonstrukcija Valmiermuižā 

73 359 0 
 

Valsts kase 20.01.2028 
Matīšu pagasta PII vienkāršotā 
rekonstrukcija 

206 488 15 584 

Valsts kase 20.12.2018 Autobusa iegāde 28 368 7 085 

Vides 
investīciju 
fonds 01.07.2021 

Ūdenssaimniecības attīstība 
Rencēnu pagasta Lizdēnu 
ciemā 8 228 5 716 

Vides 
investīciju 
fonds 10.04.2026 

Ūdenssaimniecības 
sakārtošana 2.kārta Burtnieku 
pagastā 19 748 12 696 

Pavisam kopā 2 618 379 221 659 

2.5. Pašvaldības izsniegtie galvojumi 

2013. gada beigās izsniegtā galvojuma neatmaksātā summa ir 25  000 LVL, kurai nav 
iestājies maksāšanas termiņš: 

Aizdevējs Mērķis Aizņēmējs 

Līguma 
paraks
tīšanas 
datums 

Atmaks
as 

termiņš 

Galvoju
ma 

summa  

Neatmak
sātā 

summa 
uz 01.01. 

2013. 

Neatmak
sātā 

summa 
uz 31.12. 

2013. 

AS 
„Swedbank” 

kurinā
mā 
iegādei 

SIA "BN 
Komforts" 

10.09. 
2012. 

10.09. 
2013. 

25 000 25 000 0 

AS  
„DNB banka” 

kurinā
mā 
iegādei 

SIA "BN 
Komforts" 

11.09. 
2013. 

10.09. 
2014. 

25 000 0 25 000 

Kopā           25 000 25 000 

3. Iestādes darbības rezultāti 

3.1. Pašvaldības vadība 

2013. gadā veiktas strukturālas izmaiņas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā. 
Reorganizētas bibliotēkas un kultūras nami, izveidojot tos kā patstāvīgas iestādes. 
Reorganizējot Dabas resursu nodaļu un Nekustamo īpašumu nodaļu, izveidota Pašvaldības 
īpašumu apsaimniekošanas nodaļa. Nodaļas pārziņā turpmāk būs ne tikai nekustamie, bet 
arī pašvaldības kustamie īpašumi, t.sk. pašvaldības sabiedriskais transports un tā kustības 
koordinēšana un tehniskā uzraudzība. Nodaļā izveidota autoceļu speciālista štata vieta, kā 
arī būvniecības projektu vadītājs. Likvidēta izpilddirektora vietnieka štata vieta. Likvidēta 
juridiskā nodaļa, aizstājot ar divām juristu štata vietām. Pašvaldības policija papildināta  ar 
vecākā inspektora štata vietu, kura galvenie amata pienākumi ir veikt zivju resursu 
aizsardzības un kontroles pasākumus novada ūdenstilpēs. Attīstības nodaļa papildināta ar 
attīstības projektu speciālista štata vietu. Veiktas izmaiņas pagastu teritoriju 
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apsaimniekošanas modelī, izveidojot pagastu saimnieku štata vietas. Veikta darbinieku 
darba rezultātu novērtēšana un darba algas noteikšana proporcionāli darba algu 
pieaugumam valstī pēdējo četru gadu laikā. 

3.2. Sabiedriskā kārtība un drošība 

Pārskata periodā par iedzīvotāju drošību un sabiedrisko kārtību atbild Burtnieku novada 
pašvaldības policija. Pašvaldības policijai ir cieša sadarbība ar Burtnieku novada sociālo 
dienestu, bāriņtiesu, Valsts policiju, Zemessardzi, Valsts vides dienestu, Pārtikas un 
veterināro dienestu. 2013. gadā Burtnieku novada pašvaldības policijā izveidota otra štata 
vieta – vecākais inspektors, kura pienākumos ietilpst sabiedriskās kārtības nodrošināšana  
un Burtnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu ievērošana 
Burtnieka ezerā un tam piegulošajā teritorijā. Gan patstāvīgi, gan sadarbībā ar Valsts vides 
dienestu, Burtnieku ezerā regulāri tiek veiktas zvejnieku, makšķernieku un atpūtnieku 
pārbaudes. 2013. gadā tika ieplānota modernu tehnisko līdzekļu iegāde, kas nodrošinās 
Burtnieku ezera maluzvejnieku potenciāli apdraudētāko vietu novērošanu un kontroli.  
 
Regulāri tiek plānota un veikta Burtnieku novada teritorijas apsekošana. lai kontrolētu 
Burtnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu ievērošanu 
nekustamo īpašumu apsaimniekošanas, atkritumu apsaimniekošanas, sabiedriskās 
kārtības un citās pašvaldības policijas kompetencē esošajās jomās. 
 
Sadarbībā ar Burtnieku novada sociālo dienestu, bāriņtiesu un Valsts policijas nepilngadīgo 
lietu inspektoriem tiek plānota un veikta nelabvēlīgo ģimeņu apsekošana, kā arī 
profilaktiskie reidi, kuru laikā tiek veikts preventīvais darbs, apsekojot vietas un teritorijas, 
kurās iespējami sabiedriskās kārtības un drošības apdraudējumi. 

3.3. Teritorijas apsaimniekošana 

Burtnieku novada pašvaldības īpašumā ir vairāki simti nekustamā īpašuma objektu (ēkas 
un zemes īpašumi), kuru uzturēšanai un sakārtošanai nepieciešams finansiāls 
ieguldījumus. Objektu apsaimniekošana tiek organizēta izvērtējot to attīstības iespējas, 
balstoties uz ekonomiskās un sociālās situācijas prognozēm - mājokļi, kas nav nepieciešami 
pašvaldības funkciju nodrošināšanai, tiek atsavināti. Pašvaldības īpašumā tiek atstāti tikai 
tie mājokļi, kas nepieciešami  saistošo noteikumu Nr.30/2013 “Par Pašvaldības palīdzību 
dzīvokļu jautājumu risināšanā” prasību īstenošanai. 
 
Uz 31.12.2013. pašvaldības īpašumā ir 1575,17 ha zemes, pašvaldībai piekritīgas ir 971, 2 
ha zemes.  Uz 29.04.2014. ir noslēgti 630 zemes nomas līgumi par kopējo platību 1214.64 
ha. 

Pagasts Līgumu skaits 
Iznomātā platība 

(ha) 

Burtnieku 157 350,93 

Ēveles 28 105,28 

Matīšu 78 144,52 

Rencēnu 101 140,37 

Valmieras  165 279,66 

Vecates 101 193,88 

Kopā  630  1214,64 
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Novada teritorijas apsaimniekošana nodota pagastu pārvalžu vadītāju un pagastu 
saimnieku uzraudzībā. Pagastu saimnieki veic ikdienas saimnieciskos darbus  patstāvīgi un 
sadarbībā ar SIA „BN Komforts” un novada uzņēmējiem, kā arī veic ceļu apsekošanu un 
koordinē ceļu ikdienas uzturēšanas darbus. 
 Saskaņā ar Burtnieku novada saistošajiem noteikumiem Nr.32/2010 „Burtnieku novada 
pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”, tiek sniegts finansiāls atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju dzīvokļu īpašnieku biedrībām un apsaimniekotājiem māju siltināšanas darbos. Arī 
2014. gada budžetā ir paredzēti līdzekļi energoefektivitātes pasākumu atbalstīšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. 
 
Kopš SIA „BN Komforts” izveides, novada pagastu teritoriju apsaimniekošanu nodrošina 
pašvaldības kapitālsabiedrība. SIA “BN Komforts”  novada iedzīvotājiem sniedz arī 
komunālos pakalpojumus un veic kapu apsaimniekošanu. Teritorijas apsaimniekošana 
saistīta ar zāles pļaušanu, sauso koku un zaru izzāģēšanu. 2013. gadā tika organizē ta 
lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija. Sadarbībā ar SIA “ZAAO” visos novada pagastos 
tika izvietoti konteineri, dodot iespēju iedzīvotājiem atbrīvoties no lielgabarīta 
atkritumiem. Šāda akcija plānota arī 2014. gadā. 
  
2014. gadā pašvaldības nekustamo īpašumu remontiem un uzturēšanai pašvaldības 
budžetā ieplānoti 32 228 EUR (22 650 LVL). 

3.4. Vides aizsardzība 

2012. gada 13. aprīlī tika oficiāli noslēgts līgums par Burtnieka ezera un zemes zem tā 
nodošanu Burtnieku novada pašvaldības valdījumā. Ar šo līgumu apliecināts, ka ministrija 
nodod un pašvaldība pieņem valdījumā valsts nekustamo īpašumu – Burtnieka ezeru un 
zem tā esošo zemi 3966,25 ha kopplatībā ar mērķi apsaimniekot valsts īpašumā esošo 
Burtnieka ezeru, nodrošināt tā ilgtspējīgu pārvaldību, lai efektīvāk izmantotu pieejamos 
dabas, cilvēku un materiālos resursus. 
 
Burtnieka ezers ir ceturtais lielākais ezers, un tas pilnībā atrodas Burtnieku novada 
teritorijā. Tajā ir bagātīgi zivju resursi un tā ir ļoti iecienīta rūpnieciskās zvejas, 
makšķerēšanas, aktīvās atpūtas un ūdenssporta vieta. Zemes ap Burtnieka ezeru pieder 90 
īpašniekiem, tai skaitā arī Burtnieku novada pašvaldībai un viena no pašvaldības 
prioritātēm ir nodrošināt vides, it īpaši zivju krājumu saglabāšanu un ilgtspēju Burtnieka 
ezerā. 
 
Burtnieka ezerā zveja un makšķerēšana ir licencēta. Zvejas un makšķerēšanas kārtību un 
uzraudzību nosaka Burtnieku novada pašvaldības izstrādāti saistošie noteikumi. 2014. 
gadā šie noteikumi tiks aktualizēti. 
 
Lai izstrādātu zinātniski pamatotu un darboties spējīgu ezera apsaimniekošanas modeli, 
Burtnieku novada pašvaldība 2013. gadā uzsāka sadarbību ar “Vides risinājumu institūtu”. 
Institūta zinātnieki veica ezera izpētes darbus un izpētes rezultāti tika prezentēti 
konferencē „Zinātniskos datos balstīta ezeru apsaimniekošana – Burtnieka ezera piemērs”, 
kuru apmeklēja vairāk kā 90 dalībnieki. Sadarbība ar “Vides risinājumu institūtu”  un ezera 
izpēte tiks turpināta arī 2014. gadā. 
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Pārskata periodā tika turpināts iepriekš uzsāktais darbs pie Burtnieku novada vides 
sakārtošanas, padarot to interesantāku un ērtāku iedzīvotājiem. Lielākā uzmanība  tika 
veltīta Burtnieka ezera un tā apkārtnes labiekārtošanai un uzlabošanai - padziļināts un 
labiekārtots Matīšu kanāls, pabeigta Silzemnieku pludmales labiekārtošana, pie Burtnieku 
kanāla novietots pašvaldības policijas (ezera inspektora) vagoniņš. 

 
Ezera apkārtnes uzlabošanas darbus plānots turpināt arī 2014. gadā. Pašvaldība Vecatē, 
Salacas upes iztekā plānoto pabeigt atpūtas vietas un laivu ielaišanas punkta izveid i, kas 
papildus piesaistītu tūristus un aktīvās atpūtas cienītājus. 2014.  gadā, izmantojot ES 
līdzfinansējumu, plānots sakārtot ceļa posmu no Silzemnieku sūknētavas uz pludmali, kā 
arī pabeigt velomaršrutu apkārt Burtnieka ezeram. Tiks turpināts darbs pie teritorijas 
labiekārtošanas, zaļo zonu ierīkošanas un uzturēšanas, kā arī paredzēts noteikt kārtību, 
kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie ūdeņi tajās jomās, kuras nav regulētas ar 
normatīvajiem aktiem. 2014. gadā tiks atsākta niedru pļaušanu Burtnieka ezerā. 

 
2013. gadā veikta mežu atjaunošana 14,6 ha lielā platībā (īpašumos „Tilcēni 1” un „Veļļas”), 
kā arī veikta jaunaudžu kopšana 2,2 ha platībā (īpašumā „Veļļas”). Realizēts mežaudžu 
ekonomiskās vērtības paaugstināšanas projekts 13 ha platībā. Savukārt 2014. gadā mežu 
atjaunošana tiks veikta 10 ha platībā. Paredzētas vairākas cirsmu izsoles. 
 
2014. gadā pašvaldība plāno organizēt „Līgotņu” kūdras purva izstrādes izsoli. 
Sagatavošanās darbi – izstrādei nododamā zemes gabala iemērīšana un jauno robežu 
saskaņošana – ir sākti. 

3.5. Sociālā nodrošināšana un aizsardzība  

Burtnieku novada pašvaldības Sociālais dienests ir pašvaldības izveidota iestāde, kas 
sniedz sociālo palīdzību, organizē vai nodrošina sociālo pakalpojumu pieejamību novada 
teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem. 
 
Sociālā dienesta galvenie darbības virzieni 2013. gadā: 

 Sociālās palīdzības (pabalstu) nodrošināšana novada iedzīvotājiem; 
 Asistenta pakalpojuma pieejamības nodrošināšana novada iedzīvotājiem; 
 Ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu  

institūcijās pieejamības nodrošināšana novada iedzīvotājiem;  

 Starpprofesionāļu sadarbība – sociālo gadījumu risināšana, piesaistot vairāku 
nozaru pārstāvjus kopīgam darbam; 

 Individuālās psihologu konsultācijas dienesta klientiem un novada izglītības 
iestāžu audzēkņiem; 

 Sociālā dzīvojamā māja Alejas iela 4a, Rencēni; 
 Eiropas Komisijas pārtikas paku izdalīšana vistrūcīgākajiem novada 

iedzīvotājiem; 

 Valmieras novada fonda palīdzības (paciņas vientuļajiem pensionāriem, 
pieteikuma anketas «Skolas soma) nodošana novada iedzīvotājiem; 

 Lietotu apģērbu, mēbeļu un sadzīves priekšmetu nodošana vistrūcīgākajiem 
novada iedzīvotājiem; 

 Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
nodrošināšana Burtnieku novadā”, realizācijas turpinājums, nodrošinot 
iedzīvotājiem apmeklēt nodarbības un konsultācijas sociālās situācijas uzlabošanai.  
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Sociālais dienests turpina uzsākto sadarbību ar sekojošām institūcijām:  

 Bāriņtiesa - bērnu interešu aizstāvība un nodrošināšana; 

 Novada izglītības iestādes – bērnu uzvedības traucējumu un sadzīves apstākļu 
izvērtēšana; 

 Pašvaldības policija – klientu dzīvesvietu apsekošana krīzes situācijās; 
 Valsts policija – nepilngadīgo likuma pārkāpēju sociālās korekcijas un uzvedības 

programmu ieviešana; 
 Citi sociālie dienesti – informācijas apmaiņa klienta dzīves vietas maiņas gadījumā . 

 
Pārskata periodā ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās pakalpojumus saņēmuši 42 novada 
iedzīvotāji, no tiem 37 bija pilngadīgas personas un 5 bērni. Grupu mājas pakalpojumu 
personām ar garīga rakstura traucējumiem saņēma 2 novada iedzīvotāji. Minētos 
pakalpojumus nodrošināja astoņas institūcijas -  SIA „Mazsalacas slimnīca”, SIA „Amicus 
PRO”, SAC „Lode” pansionāts „Valmiera”, BSAC „Gaujiena”, BSAC „Zīles”, Smiltenes novada  
bērnu un ģimenes atbalsta centrs, Camphill nodibinājums „Rožkalni”. 
 
Sociālais dienests 2013. gadā sociālo palīdzību piešķīris 716 ģimenēm ar kopējo personu 
skaitu 1376 personas, no tām 354 bērni, 474 pilngadīgas darbspējīgas personas, 116 
pilngadīgas personas ar invaliditāti un 432 pensijas vecuma personas.  Trūcīgās ģimenes 
statuss bija spēkā 359 ģimenēm (824 personām), no kurām 210 ģimenēm (486 personām 
t.sk. 189 bērni) ienākumi bija līdz valsts iztikas noteiktajam garantētajam minimālo 
ienākumu līmenim. 
 
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts 172 ģimenēm 
(396 personām), bet vidēji GMI vienai personai mēnesī sastādīja 30,48 EUR (21,42 LVL). 
Mājokļa pabalsts piešķirts 560 ģimenēm (1011 personām t.sk. 739 personām, kurām spēkā 
trūcīgās personas statuss). 88 ģimenes pabalstu izmantoja komunālo maksājumu segšanai, 
bet 475 ģimenes kurināmā iegādei. Dienests ir piešķīris arī pabalstus iedzīvotājiem 
pamatvajadzību nodrošināšanai, pabalstu ēdināšanai ir saņēmušas 107 ģimenes, bet 
pabalstu veselības aprūpei ir saņēmušas 197 ģimenes. Vienreizējs pabalsts ārkārtas 
situācijā piešķirts 15 ģimenēm, no kurām 9 ģimenēm stihiskas nelaimes gadījumā, bet 6 
ģimenēm citos iepriekš neparedzamu apstākļu gadījumos.  
 
Pašvaldības realizētā sociālā palīdzība 2013. gadā: 

 Izlietotie finanšu līdzekļi 
2013. gadā LVL 

Plānotie finanšu līdzekļi 
2013. gadam LVL 

PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀ 
PALĪDZĪBA KOPĀ 

206064.16 224451.00 

Pabalsti veselības aprūpei 9146.32 9200.00 
Pabalsti ēdināšanai 
(brīvpusdienas) 

12059.51 13300.00 

Pabalsts sociālajai 
rehabilitācijai 

1467.75 1800.00 

Vienreizējs pabalsts naudā 
ārkārtas situācijā 

1753.50 3600.00 

Sociālās garantijas 
bāreņiem un 
audžuģimenēm 

19150.23 20327.00 
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Sociālā aprūpe mājās 5712.35 7460.00 
Sociālie pakalpojumi 
(krīzes centri, pansionāti, 
aprūpes nodaļas) 

58024.53 58124.00 

GMI pabalsts 44452.37 49667.00 
Mājokļa pabalsts naudā 50265.00 56940.00 
Pārējie pabalsti 4032.60 4033.00 

 
2014. gadā plānotie pasākumi: 

 Nodrošināt novada iedzīvotājiem iespēju apmeklēt nodarbības un konsultācijas 
sociālās situācijas uzlabošanai, kuras iepriekš tika finansētas projekta „ Sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana Burtnieku novadā” ietvaros; 

 Radošo dienu „Saulessvece 2014” organizēšana 60 novada iedzīvotājiem, kuri ir 
pakļauti sociālās atstumtības riskam; 

 Smilšu spēļu terapijas kabineta izveidošana un labiekārtošana; 

 Jaunas amata vienības „Sociālais rehabilitētājs” izveidošana. 

3.6. Bāriņtiesa 

Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību 
principiem. Prioritāri bāriņtiesa nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību 
un tiesisko interešu aizsardzību. 
 
2013.gadā bāriņtiesā pieņemti 70 lēmumi, no tiem 3 vienpersoniski pieņemti lēmumi par  
aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem, 9 personām pārtrauktas bērnu aizgādības 
tiesības, 4 personām bērnu aizgādības tiesības atjaunotas, par 4 personām pieņemts 
lēmums par prasības sniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai, 7 bērniem ar 
bāriņtiesas lēmumu nodrošināta ārpusģimenes aprūpe: 1 bērns ievietots audžuģimenē, 5 
bērni ievietoti aizbildņa ģimenē, 1 bērns ievietots aprūpes institūcijā.  
 
2013. gadā ar bāriņtiesas lēmumu 3 personas ieceltas par aizbildni bērniem, bāriņtiesa 
pieņēmusi 1 lēmumu par adopcijas atbilstību bērna interesēm, 1 lēmumu par bērna 
nodošanu pirmsadopcijas aprūpē, 4 nepilngadīgo interesēs bāriņtiesa lēmusi par sociālā 
pabalsta un pensijas izmaksu personai, kura faktiski audzina bērnu, pieņemti 6 lēmumi par 
nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu mantisko interešu nodrošināšanu, 1 lēmums par 
uzvārda maiņu bērnam, 4 lēmumi par atzinuma sniegšanu tiesai par atsevišķas aizgādības 
noteikšanu un saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību. Audžuģimenes statusu 2013. gadā 
ieguvušas 3 ģimenes, 2 ģimenēm audžuģimenes statuss izbeigts. Novadā ir 13 
audžuģimenes un viena viesģimene.  
 
Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits 2013. gada 31. decembrī - 46, no tiem 6 bērni 
ievietoti audžuģimenē, 36 ievietoti aizbildņa ģimenē (t.sk. 3 bērni atrodas aizbildnībā 
ārzemēs), 4 bērni ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās.  
Aizgādībā atradās 4 rīcībnespējīgās personas. 
 
Bāriņtiesas lietvedībā esošais kopējais lietu skaits uz 2013. gada 31. Decembri - 161 lietas, 
2013. gadā no jauna ierosinātas 42 lietas. Pārskata periodā bāriņtiesā veiktas 474 
notariālās darbības, tajā skaitā veikti apliecinājumi personu dzīvesvietā ārpus bāriņtiesas 
telpām pilnvarnieka veselības stāvokļa dēļ. 
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3.7. Veselības aprūpe 

Veselības aprūpi Burtnieku novada pašvaldībā nodrošina ārstu privātprakses piecos 
pagastos - Rencēnu, Matīšu , Burtnieku, Ēveles pagastos. Vecates pagastā darbojas feldšera 
punkts. Tāpat veselības aprūpi Burtnieku novada iedzīvotājiem nodrošina SIA „Vidzemes 
slimnīca” un ārstu prakses Valmieras pilsētā. 
 
Pašvaldība ir noslēgusi līgumus ar ģimenes ārstu praksēm par skolēnu medicīniskās 
aprūpes nodrošināšanu skolās. Pagastu teritorijās ir pieejams aptieku pakalpojums. 
 
2013. gadā pabeigta Matīšu bērnudārza ēkas (Skolas ielā 11, Matīšos) renovācija un ēkā 
izvietots Matīšu pagasta doktorāts. 

3.8. Izglītība 

Burtnieku novada pašvaldības teritorijā 2013. gadā tika nodrošināta iespēja apgūt 
pirmsskolas, pamata, speciālās izglītības un vispārējās vidējās vispārizglītojošā virziena 
programmas. Pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta 3. punkta 24. apakšpunktu, 
likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un Deleģējuma līgumu Kocēnu novada Izglītības 
pārvalde nodrošina metodiskā darba koordināciju pašvaldības izglītības iestāžu 
administrācijai un pedagogiem, sniedz atbalstu pedagogiem izglītības standartu īstenošanā 
un pedagoģiskā procesa kvalitātes paaugstināšanā. Pašvaldībā ir izstrādāta izglītības 
koncepcija, kas nosaka perspektīvu izglītības attīstībai novadā. Novada izglītības iestādēs ir 
licenzētas vairākas izglītības programmas: pirmsskolas, pamatizglītības, vispārējās vidējās 
un speciālā izglītības programmas. 
 
Pašvaldībā pirmsskolas izglītības programmu apguve tiek organizēta trīs pirmsskolas 
izglītības iestādēs – Rencēnu pagasta pirmsskolasīt izglītības iestāde „Zīļuks”, Burtnieku 
pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Sienāzītis”, Matīšu pagasta pirmsskolas izglītības 
iestādē „Matīši” un Ēveles pamatskolas pirmsskolas izglītības grupā. Novada pirmsskolas 
izglītības iestādēs mācās 144 bērni. Pirmsskolas izglītības iestādēs strādā pedagogi ar 
augstāko pedagoģisko izglītību, iestādēs ir nodrošināts metodiskais darbs, ir atbilstoša 
materiālā bāze izglītības procesa nodrošināšanai, pirmsskolas izglītības nodrošinājums 
atbilst iedzīvotāju  pieprasījumam. Pašvaldībā izstrādāti saistošie noteikumi „Pirmsskolas 
vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Burtnieku novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēs un pie skolām esošajās pirmsskolas grupās”, kas nozīmē, ka 
novadā tiek veidota vienota bērnu reģistrācijas kārtība pirmsskolas izglītības iestādēs.  
 
Pašvaldībā 2013. gadā ir četras izglītības iestādes – Burtnieku Ausekļa vidusskola, Ēveles, 
Matīšu, Rencēnu pamatskolas, kurās 2012./2013. gadā mācās 330 izglītojamie. Skolās ir 
laba materiāli tehniskā bāze izglītības procesa nodrošināšanai, ir sakārtota labvēlīga, 
attīstoša vide izglītojamiem. Izglītības iestādēs darbojās atbalsta personāls – logopēds, 
psihologs, katrai izglītības iestādei tiek nodrošināta medicīniskā aprūpe.  
 
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu realizē Burtnieku 
Ausekļa vidusskola. Pārskata periodā vispārējā vidējās izglītības iestādē mācās 7 
izglītojamie. Vispārējās vidējās izglītības iestādē ir kvalificēts pedagoģiskais personāls. 
Burtnieku Ausekļa vidusskolai ir labas iestrādes skolēnu zinātniski pētnieciskajā darb ā, 
skolēni ar labiem rezultātiem piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs. Vidusskolā īsteno 
vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmu.  



Burtnieku novada pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats 

 

 

 

22 

Izglītības iestāžu uzturēšanai 2013. gadā tika piešķirti 1767671 LVL no pašvaldības 
budžeta, kas sastāda 45,3% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. 
 
 
Izglītības iestādēs tiek piedāvātas dažādas interešu izglītības programmas: 

 Kultūrizglītība (dejas māksla, mūzika, vizuālā un lietišķā māksla, teātra māksla u.c.), 
 Vides izglītība (mazpulki, ekoloģija u. c), 

 Sports (volejbols, basketbols, u.c.), 
 Citas (hipoloģija u. c.). 

Interešu izglītība pašvaldībā tiek finansēta no pašvaldību budžeta līdzekļiem un no valsts 
budžeta. Interešu izglītības finansēšanā pašvaldībā tiek ievērots princips piešķirt  
finansējumu no pašvaldības budžeta tādā pašā apmērā kā no valsts budžeta mērķdotācijas.  
 
Novadā deklarētie izglītojamie mācās ne tikai Burtnieku novada pašvaldības izglītības 
iestādēs, bet arī iegūst izglītību citās pašvaldībās. Vidējās izglītības iestādēs citās 
pašvaldībās izglītojas 131 novadā deklarētie jaunieši. Visiecienītākās ir Valmieras pilsētas 
pašvaldības izglītības iestādes, kur pārskata periodā mācījās 109 izglītojamie. Pamata 
izglītību citu pašvaldību izglītības iestādēs apguva 461 audzēknis. Pirmsskolas izglītības 
iestādes citās pašvaldībās apmeklēja  202  Burtnieku novadā deklarētie bērni. 
 
Novadā tiek uzlabota un joprojām modernizēta izglītības infrastruktūra, piesaistot Eiropas 
Savienības struktūrfonda līdzekļus. Pārskata periodā pašvaldība finansiāli nodrošināja 
vasaras darbus skolēniem. Pašvaldība ir izvērtējusi skolēnu pārvadājumu maršrutus. 
Saskaņā ar domē pieņemtajiem saistošiem noteikumiem izglītojamiem tika izmaksātas 
transporta kompensācijas nokļūšanai uz vidējās, profesionālās izglītības iestādēm un 
mūzikas, mākslas, sporta skolām un interešu izglītības pulciņiem. 
 
2012./2013. m.g. izglītojamiem novada skolās un izglītojamiem, kuri ir deklarēti Valmieras 
pagastā un mācās Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs , tiek piešķirtas 
brīvpusdienas, kas ir būtisks finansiāls atbalsts novada ģimenēm. 
 
Novadā notikuši tradicionālie pasākumi – „Burtnieku novada skolu laureāts 2013”, 
Skolotāju diena. Pašvaldība sveikusi izglītojamos, kuriem vidējais sekmju līmenis sasniedz 
astoņas balles un vairāk. Balvas pasniegšanas mērķis ir motivēt izglītojamos pēc iespējas 
labāk apgūt pamatzināšanas, lai tās būtu kā bāze un personības resurss turpmākajā dzīvē 
un izvēloties profesiju. 

3.9. Sports 

2013. gadā no pašvaldības budžeta piešķirti 51825,00 LVL dažādu  sporta aktivitāšu 
īstenošanai. Lielākā daļa līdzekļu – 36620,00 LVL - piešķirti sporta biedrībām un klubiem, 
kā arī individuālo sportistu atbalstītam.  
 
Pārskata periodā rīkotie lielākie sporta pasākumi Burtnieku novadā: Sporta laureāts 2012, 
Burtnieku novada kauss volejbolā starp Burtnieku novada pamatskolām (rīkots 2 reizes), 
velobrauciens „Apkārt Burtnieka ezeram”, Burtnieku novada sporta spēles, nakts sprints 
slēpošanā, Burtnieku novada aplis slēpošanā 2013, florbola turnīrs starp novada skolām, 
Burtnieku novada kauss florbolā un visu sešu pagastu sporta spēles.  
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2013. gadā pirmo reizi Burtnieku novadā tika rīkotas Pensionāru sporta spēles. Tās 
norisinājās Rencēnu pagastā un tiks veidotas kā tradīcija. 

3.10. Kultūra 

Burtnieku novadā 2013. gadā darbojas sešas kultūras iestādes – pa vienai katrā no 
pagastiem. Burtnieku novada kultūras prioritāte 2013. gadā bija XXV Vispārējie latviešu 
Dziesmu un XV Deju svētki. 
 
Valmieras pagasta lepnums ir A grupas jauniešu deju kolektīvs „Sadancis”, kas republikā 
atzīts par 2. labāko. Guvuši starptautisku atzinību Dānijā, Vācijā, Anglijā, Grieķijā, Spānijā, 
Bulgārijā. 2014. Gadā plāno piedalīties festivālā Maķedonijā. Otrs Valmiera pagasta 
lepnums ir vidējās paaudzes deju kolektīvs „Solis”. Kolektīvs piedalījās XV republikas 
dziesmu un deju svētkos, jo visās starpskatēs vienmēr saņēma 1. pakāpes novērtējumu. 
Valmieras pagastā darbojas Latvijā trešais labākais senioru jauktais ansamblis „Dziesmotā 
senatne”. Pārskata gada populārākais pasākums - Vislatvijas pasākumu vadītāju festivāls 
„Caur smiekliem pilnīgi nopietni” - notika jau 12. Reizi. Vidzemes nozīmes notikums ir 
„Vidzemes novadu muzikantu šlāgerfestivāls”, kas notiek septembrī. 
 
Rencēnu pagastā īpaši jāizceļ republikas nozīmes folkloras kopa „Rota”. Darbojas arī labs 
vidējās paaudzes deju kolektīvs „Rencēni”. Vidzemē zināma ir tautas lietišķās mākslas 
studija, ko vada Gaļina Birkava. Bērni dzied Pirmskolas vecuma bērnu dziedāšanas p ulciņa 
„Knīpuči” un dejo Pirmskolas vecuma bērnu deju pulciņa „Spriņģotāji”. Februārī notiek 
tradicionālie tautas muzikantu svētki. 
 
Burtnieku pagastā 2013. gadā jau ceturto reizi notika tradicionālie Burtnieku novada 
dziesmu un deju svētki. Burtnieku pagasta kultūras centrs ir jaunākais novadā (atklāts 
2008. gadā). Tā vadītāja regulāri rūpējas par dažādu stilu mākslas izstāžu izvietošanu 
izstāžu zālē. Burtniekos dzejas dienās, sadarbībā ar mākslinieci Anitu Jansoni-Zirnīti, notiek 
starpnovadu literārais pasākums „BURULIS” ar pasaules mēroga mākslas darbinieku 
piedalīšanos. 
 
Ēveles pagasta kultūras namā darbojas senioru deju kolektīvs „Ēvele”. Kolektīvs bija arī 
deju svētku dalībnieks. Kultūras namā darbojas ģitāristu pulciņš, netradicionālās austrumu 
dejas, rokdarbu studija. 2013. gadā Ēveles brīvdabas estrādē notika tradicionālie Burtnieku 
novada bērnu dziesmu un deju svētki, bet 2014. gadā Ēvele uzņems Burtnieku novada 
svētku dalībniekus un skatītājus. 
      
2013. gadā Matīšu pagasta kultūras dzīve pārceļas no Matīšu pamatskolas uz jaunā bērnu 
dārza telpām. Tiek ”iekustināta” reorganizācijas ideja par veco Matīšu tautas namu, kas 
laika zoba sagrauzts. Veiksmīgi atrasta iespēja, kā savienot 2 vokālos ansambļus, tautisko 
deju kopu „Līksme”, modes deju studiju „Nezāles” un novada labāko dramatisko pulciņu. 
Tāpēc jūlija sākumā šeit notiek tradicionālie pagalma teātru svētki, bet augusta sākumā visi 
šie kolektīvi veido muzikālu uzvedumu „Mēs Matīšiem”. 
 
Vecates pagastā atjaunotajā kultūras centrā aktīvi darbojas jauktais vokālais ansamblis, 
bērnu popgrupa un senjoru deju kolektīvs. Vasarā, pateicoties skaistajai apkārtnei, 
pasākumi tiek organizēti Salacas upes krastā un Vecates parkā. Te notiek novada senioru 
svētki, riteņbraukšanas un makšķerēšanas sarīkojumi. 
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3.11. Bibliotēkas 

Uzsākot 2013. gadu Burtnieku novada bibliotēkām mainījās iepriekš izvirzītās prioritātes. 
Bija paredzēts visu uzmanību veltīt bibliotēku dokumentācijas un fonda sakārtošanai, taču 
2014. gadā plānotā bibliotēku akreditācija tika atcelta , kā rezultātā bibliotekāri vienojās, ka 
2013. gada galvenā prioritāte būs bērni un jaunieši vecumā līdz 16  gadiem. 
 
2013. gadā uz bērnu un jauniešu auditoriju vērtās aktivitātes:  

 Bērnu un jauniešu žūrija (tiek lasītas izvēlētās grāmatu kopas); 

 Ikgadējie Bērnu žūrijas pasākumi kādā no Burtnieku novada bibliotēkām ar 
atjautības jautājumiem, grāmatu tēla meklējumiem, sportiskām aktivitātēm; 

 Dalība UNESCO Nacionālās komisijas konkursos: 
- zīmējumu konkurss ,,The Movement", ko izsludināja UNESCO nacionālā 

komiteja Francijā(11 ēveliešu darbi), 
- konkurss saistībā ar Stendera 200 gadu jubileju un ,,Bilžu ābici" - jaunas 

ābeces veidošana - burts un pamācība, apskatīt vietni, 
- www.darini.lv (7 ēveliešu darbi). 

 Dalība Vidzemes 6. Patriotiskās dzejas/ esejas konkursā „Brauc mājās, Latvieti!”, 
ko rīko Salacgrīvas bibliotēka ar atbalstītājiem; 

 Teātra izrāžu un muzeju apmeklēšana un ekskursijas; 
 LNB konkurss ,,Kā atmodināt Saulcerīti", ar balvu - piedalīšanos karnevāla gājienā 

uz Gaismas pili 8. septembrī – piedalījās 10 rencēnieši un 5 ēvelieši. 
 
2013. gadā uz pieaugušo auditoriju vērtās aktivitātes: 

 Akcents uz divu bibliotēku iesaistīšanos ,,Stāstu bibliotēku” tīklā, sniedzot 
padomus un skaidrojumu arī pārējām - kā stāstīt un vākt stāstus, Latvijas pasākums 
,,Satiec savu meistaru" – Rencēnos; 

 UNESCO izsludinātais projekts „Baltijas ceļa stāsti”, stāstu vākšana, 
dokumentēšana; 

 Ikgadējais starptautiskais konkurss ,,LibDay" - Ēveles bibliotēka iesaistās 2. gadu; 
 LNB radošais bibliotekāru konkurss ,,Vai man rīt iet uz darbu un, ja iet, tad kāpēc?” 

– atzinība; 
 Periodiski stāstu pasākumi; 

 Stāstu bibliotēku vasaras skola 1.- 3. jūlijs Ventspils. 
 
2014. gada prioritātes – aktīva līdzdalība kursos un semināros, bibliotēku fondu 
sagatavošana 2015. gada akreditācijai. 

4. Komunikācija ar sabiedrību 

2013. gadā nozīmīgākie Burtnieku novada pašvaldības informatīvie kanāli, kas 
iedzīvotājiem vēsta par pašvaldības darbu, ir bezmaksas informatīvais izdevums 
„Burtnieku novada vēstis” un mājas lapa www.burtniekunovads.lv. Tāpat Burtnieku 
novada pašvaldība aktīvi turpināja jau uzsākto sadarbību ar reģionālajiem un 
nacionālajiem plašsaziņas līdzekļiem. Visregulārākā sadarbība ir ar Vidzemes reģionālo 
laikrakstu „Liesma”, ziņu aģentūrām LETA un BNS, ziņu portālu www.valmiera24.lv. 
 
Ņemot vērā sociālo aptauju rezultātus, kas apliecināja, ka novada iedzīvotājiem „Vidzemes 
ziņas” ir viens no būtiskiem informācijas ieguves avotiem, turpināta sadarbība ar 
„Vidzemes TV”, kas paredz ik mēnesi sagatavot trīs sižetus par novada aktualitātēm. 

http://www.darini.lv/
http://www.burtniekunovads.lv/
http://www.valmiera24.lv/
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Izveidots arī Burtnieku novada kanāls sociālajā vietnē YouTube, kas sasaistīts ar Burtnieku 
novada mājas lapu un kurā apskatāmi visi Burtnieku novada pašvaldības finansētie sižeti. 
 
Interneta vidē bieži izmantots izziņas avots ir pašvaldības mājas lapa 
www.burtniekunovads.lv. Mēnesī to apmeklē 2500 – 3000 unikālo apmeklētāju un vidējais 
lapā pavadītais laiks ir 5 - 6 minūtes. Pārskata gada pirmajā pusē noritēja darbs pie jauna 
mājas lapas dizaina un struktūras izstrādes, un septembrī sāka darboties jaunā mājas lapa, 
kas ir pārskatāmāka un lasītājam ērtāk lietojama. Mājas lapā tiek publicētas pašvaldības 
domes sēžu darba kārtības un protokoli, kā arī komiteju sēžu darba kārtības, dodot iespēju 
iedzīvotājiem iepazīties ar izskatāmajiem jautājumiem un izteikt par tiem viedokļus, 
ierosinājumus un piezīmes. Burtnieku novada interneta mājas lapā iedzīvotājiem pieejami 
detalizēti pašvaldības sniegto pakalpojumu apraksti, kā arī pašvaldības normatīvie 
dokumenti – saistošie noteikumi, lēmumi, nolikumi, publiskie gada pārskati, pašvaldības 
budžeta apraksti, kā arī informācija par aktualitātēm izglītības, kultūras, tūrisma, sporta 
u.c. jomās. Lai sekmētu sabiedrības iesaistīšanos pašvaldības darbā, mājas lapā izveidots 
speciāls rīks, kas iedzīvotājam ļauj uzdot interesējošo jautājumu pa tiešo no mājas lapas.  
 
Arī 2013. gadā bez pārtraukuma reizi mēnesī tiek izdots bezmaksas informatīvais 
izdevums „Burtnieku novada vēstis”. Tā tirāža ir 3300 eksemplāru. Izdevums ar VAS 
„Latvijas Pasts” starpniecību tiek nogādāts Burtnieku novada iedzīvotāju pastkastēs. Lai 
nodrošinātu laikraksta pieejamību, ik mēnesi vairāki desmiti eksemplāri tiek nogādāti tajās 
novada vietās un punktos, kuros vērojama lielākā iedzīvotāju plūsma – pagastu pārvaldēs, 
pašvaldības SIA, Sociālajā dienestā, kultūras iestādēs un bibliotēkās. Laikrakstā atspoguļots 
pašvaldībā paveiktais un plānotais dažādās jomās. Saīsinātā formātā tiek publicēti 
pašvaldības domes sēdes lēmumi, bet no septembra izveidota sadaļa „Deputāta sleja”, kurā 
ik mēnesi savu viedokli un nostāju paust aicināts kāds no domes deputātiem.  
 
2013. gadā aktīvi tiek izmantota sociālā mediju platforma www.twitter.com. Jūtot šī 
instrumenta pozitīvo ietekmi uz Burtnieku novada pašvaldības tēla veidošanu un 
popularitātes celšanu, 2014. gadā plānots izveidots pašvaldības lapas arī citos sociālajos 
tīklos kā Draugiem.lv un Facebook.com. Bet, lai uzlabotu informācijas apriti un vairotu to 
iedzīvotāju informētību, kuri neizmanto elektroniskos resursus, ar 2014. gadu plānots 
bezmaksas informatīvo izdevumu „Burtnieku novada vēstis” izdot divas reizes mēnesī.  
 
Tiek veidota un regulāri uzturēta sadarbība ar novadā esošajām nevalstiskajām 
organizācijām. Tās iesaistītas dažādos pašvaldības rīkotos pasākumos, kā arī ar pašvaldības 
atbalstu rīko savus pasākumus. Ik gadu budžeta plānošanas procesā pašvaldība saņem tās 
teritorijā reģistrēto biedrību iesniegumus par finansējuma piešķiršanu to darbības 
nodrošināšanai un dažādu pasākumu un projektu īstenošanai. Tāpat pašvaldība pārskata 
periodā atbalstījusi biedrību iniciatīvas, nodrošinot nepieciešamo līdzfinansējumu dalībai 
ES līdzfinansēto projektu konkursos un to īstenošanai. 

5. Teritorijas attīstība un prioritārie uzdevumi 

5.1. Novada attīstības mērķi 

Lai panāktu sekmīgu novada izaugsmi, ir nepieciešams risināt vairākus prioritāros 
attīstības jautājumus, tiem atbilstošos virzienos veicot sekojošus uzdevumus, kas aprakstīti 
2012. gadā izstrādātajā Burtnieku novada attīstības programmā 2012. – 2018. gadam:  
 

http://www.burtniekunovads.lv/
http://www.twitter.com/
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1. sociāli vienota un aktīvai ģimenes dzīvei pievilcīga teritorija, kas veido ģimenēm 
piemērotas un pievilcīgas - sociāli vienotas, drošas un kvalitatīvas - dzīves vides attīstīšana:  

 nodrošināt pirmskolas izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu pieejamību iespējami 
tuvu dzīvesvietai;  

 pilnveidot iedzīvotāju pārvietošanās iespējas novada ietvaros un ārpus tā ar 
sabiedrisko transportu;  

 uzlabot primāro veselības aizsardzības pakalpojumu (ģimenes ārsti) pieejamību 
novada iedzīvotājiem;  

 uzlabot publisko pakalpojumu un pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību, 
uzlabot šo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo infrastruktūru;  

 uzlabojot vispārējās izglītības pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo infrastruktūru 
un materiāli tehnisko nodrošinājumu, uzlabot pedagogu kvalifikācijas 
paaugstināšanas iespējas;  

 paplašināt novada iedzīvotājiem pieejamo interešu un mūžizglītības programmu 
klāstu un integrēt bibliotēkas kopējā novada izglītības telpā.  

 pilnveidot novada iedzīvotājiem un citiem klientiem pieejamo sociālo pakalpojumu 
klāstu un kvalitāti;  

 pilnveidot un modernizēt sociālo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo 
infrastruktūru;  

 atjaunot un attīstīt sportam un aktīvai atpūtai nepieciešamo infrastruktūru un 
tehnisko nodrošinājumu;  

 atjaunot un paplašināt kultūras pasākumu norisei nepieciešamo infrastruktūru un 
materiāli tehnisko nodrošinājumu;  

 paaugstināt iedzīvotājiem sniegto publisko un pašvaldības pakalpojumu kvalitāti un 
pieejamību (tai skaitā e-vidē);  

 veicināt uzņēmēju un pašvaldības un sabiedrisko organizāciju sadarbību un indivīdu 
iesaistīšanos teritorijas pārvaldes lēmumu pieņemšanā;  

 sekmēt novada tēla popularizēšanu un atpazīstamību;  
 
2. pašpietiekama un Baltijas telpas mērogā konkurētspējīga novada vietējā ekonomika 
sasaistē ar Valmieras pilsētu:  

 saglabāt un dažādot ienākumus nesošas nodarbinātības iespējas Burtnieku novada 
iedzīvotājiem;  

 izveidot biznesa attīstības koordinācijas vienību pašvaldībā;  

 veicināt novada bezdarbnieku, īpaši ilgstošo bezdarbnieku integrāciju darba tirgū.  

 veicināt lauksaimnieciskās darbības un lauku tūrisma attīstību;  
 veicināt novada uzņēmēju sadarbību un kopīgu piedāvājumu radīšanu un attīstību;  
 sekmēt neliela apjoma produkcijas ražotāju sadarbību un produkcijas noietu.  
 izstrādāt un ieviest tūrisma attīstības stratēģiju;  

 iesaistīt novada ietvaros esošos ūdens resursus tūrisma aktivitātēs;  

 vides resursu ilgtspējīga izmantošana un integrācija vietējā un reģionālā dzīvē; 
 novada ceļu tīkla pilnveidošana atbilstīgi iedzīvotāju mobilitātes vajadzībām 

(novada iekšienē un uz āru);  

 uzlabot autoceļu, tiltu un ielu stāvokli, lai nodrošinātu novada attīstības centru 
sasniedzamību;  

 uzlabot un paplašināt ūdenssaimniecības pakalpojumus un infrastruktūru;  

 paplašināt atkritumu šķirošanas sistēmas pieejamību un iedzīvotāju zināšanas šajā 
jautājumā;  

 bioloģisko atkritumu kompostēšanas laukuma izveide;  
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 sekmēt energoefektīvas infrastruktūras attīstību;  

 Burtnieku ezera un tās apkaimes integrēta apsaimniekošana;  
 dabas, ainavas resursu un kultūras vērtību ilgtspējīga un racionāla 

apsaimniekošana. 

5.2. Pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanai 

Īstenojot pasākumus, kas vērsti uz Burtnieku novada teritorijas attīstību, lielākais un 
nozīmīgākais resurss šī uzdevuma veikšanai ir īstenotie attīstības projekti. Pārsvarā šiem 
projektiem ir ar infrastruktūras sakārtošanu saistīti mērķi, taču tiek īstenoti arī projekti, 
kuru uzdevums ir uzlabot pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti. Plānojot projektu 
pieteikumu izstrādi, galvenokārt, tiek ņemti vērā uzstādījumi, kas ietverti spēkā esošajā 
Burtnieku novada attīstības programmā 2012.-2018. gadam, kā arī ārējā finansējuma 
piesaistes iespējas dažādu projektu konkursu veidā, atbilstoši kurām gatavoti konkrēti 
projektu pieteikumi un to ietvaros attīstāmās aktivitātes. 

5.3. Investīcijas pašvaldības administratīvajā teritorijā  

Saskaņā ar Burtnieku novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju par objektiem, kuri 
pieņemti ekspluatācijā 2013. gadā, fiziskas un juridiskas personas, attīstot dažādus 
objektus, ir īstenojušas dažādus būvdarbus,  investējot 2  558 385,89 LVL. No kopējā 
būvdarbu izmaksu apmēra, 413 478,35 LVL sastāda dažādu pašvaldības un tās 
kapitālsabiedrības SIA „BN Komforts” īstenoto projektu būvniecības izmaksas, t.sk., 
īstenojot sadarbības projektus. 1 781 288,06 LVL ir juridisko personu veiktie ieguldījumi. 
No kopējā juridisko personu ieguldījumu īpatsvara lielākās investīcijas veiktas elektrisko 
tīklu būvdarbos un ar lauksaimniecisko darbību saistīto uzņēmumu būvniecības objektos. 
338 074,90 LVL apmērā veikti dažādi fizisko personu attīstīti būvniecības projekti.  

5.4. Ceļi un ielas 

Burtnieku novada pašvaldības ceļu un ielu kopgarums (t.sk. servitūtu ceļi par kuru 
uzturēšanu ar pašvaldību ir noslēgti līgumi) ir 264,97 kilometru, no tiem 27 kilometri – ar 
asfaltbetona segumu. 

Pagasts km 

Valmieras 46,37 

Vecates 17,10 

Matīšu 43,20 

Rencēnu 55,55 

Burtnieku 55,56 

Ēveles 47,19 

kopā 264,97 
 
Valsts mērķdotācija pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanai 2013. gadā bija 95  659 LVL. 
Papildus pašvaldība no pamatbudžeta ceļu un ielu uzturēšanai 2013. gadam piešķīra 
10 000 LVL sniega tīrīšanai uz servitūtu ceļiem un 18 000 LVL caurteku un ceļu remontiem. 
Kopumā novada ceļu stāvoklis ir apmierinošs, bet to uzturēšanai un atjaunošanai 
nepieciešami ievērojami lielāki finanšu līdzekļi. Šobrīd pieejamie līdzekļi ļauj plānot ceļu 
attīrīšanu no sniega ziemā, vasarā vienu reizi mēnesī nogreiderēt un veikt nelielus ceļu 
remontus.  
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Lielākie remontdarbi novada ceļu un ielu stāvokļa uzlabošanā 2013. gadā veikti Tālivalža 
ielā, Valmiermuižā, kur tika pabeigti 2012. gadā uzsāktie darbi un ieklāts bruģis līdz Lauku 
ielai. 2013. gadā tika ieklāts bruģis Ozolu ielā (pie Valmiermuižas parka) un Dzirnavu ielā.  
Katru gadu ceļu uzturēšanai gan ziemā, gan vasarā tiek sludinātas iepirkums, un arvien 
vairāk šajos iepirkumos piedalās vietējie uzņēmēji, gūstot tiesības slēgt ceļu 
apsaimniekošanas līgumus. 

5.5. Būvniecība 

Būvniecības pārzināšanu un kontroles nodrošināšanu Burtnieku novada teritorijā veic 
Burtnieku novada būvvalde.  
 
Informācija par būvniecību Burtnieku novadā:  

 
2013. gadā Burtnieku novada būvvaldē reģistrēti 120 jauni  būvobjekti, salīdzinājumam ar 
pagājušo gadu reģistrēto būvobjektu skaits ir nedaudz palielinājies. 19 (16 %) no visiem 
reģistrētiem būvobjektiem ir Burtnieku novada pašvaldības būvobjekti, 47 (39 %) – 
privātpersonu, 54  (45 %) citu juridisko personu būvobjekti. Pārskata gada laikā būvvalde 
izsniegusi 62 plānošanas un arhitektūras uzdevumus, izskatījusi un pieņēmusi lēmumus 
par 45 tehnisko projektu akceptu, saskaņojusi 9 fasāžu vienkāršotās renovācijas un 49 
vienkāršotas būvju rekonstrukcijas vai renovācijas, sastādījusi 53 būvobjektu pārbaudes 
aktus, izsniegusi 41 jaunu būvatļauju, pagarinājusi 45 būvatļaujas, pieņēmusi ekspluatācijā 
45 būvobjektus ar kopējām būvniecības izmaksām 2 558 385,89 LVL.  
 
2013. gadā Burtnieku novada pašvaldībai izsniegti 8 plānošanas un arhitektūras uzdevumi, 
izsniegtas 8 būvatļaujas, akceptēti 9 būvprojekti, saskaņotas 11 vienkāršotas renovācijas 
un rekonstrukcijas, ekspluatācijā nodoti 8 būvobjekti. 
 

Lielākie Burtnieku novada pašvaldības objekti, kas tika nodoti ekspluatācijā 2013. gadā: 
 Dzirnavu un Ozolu ielas posmu rekonstrukcijas I kārta, Valmieras pagastā; 

 Matīšu pirmskolas izglītības iestāde, Matīšu pagastā; 
 Teritorijas labiekārtošana pie pirmskolas izglītības iestādes Matīšos, Matīšu 

pagastā; 
 Teritorijas labiekārtošana pie kultūras centra Vecatē, Vecates pagastā;  

 Teritorijas labiekārtošana pie pamatskolas Ēvelē, Ēveles pagastā; 

  Izdotas būvatļaujas (skaits) Pieņemts ekspluatācijā (skaits) 

 Būves 
Kopā 

t.sk. jaunai 
būvniecībai 

t.sk. 
rekonstr., 
renovācija 

Kopā 
t.sk. jaunā 
būvniecība 

t.sk. 
rekonstr., 
renovācija 

  Pavisam kopā 
(1+ 2) 

41 23 18 45 26 19 

1. Ēkas 21 13 8 20 16 4 

1.1. t.sk. dzīvojamās 
mājas 

5 5 0 9 7 2 

1.2. t.sk. 
nedzīvojamās 
ēkas 

16 8 8 11 9 2 

2. Inženierbūves 20 10 10 25 10 15 
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 Laivu piestātnes izbūve ar tai piegulošo infrastruktūru Matīšu pagastā; 

 Atkritumu izgāztuves „Kulpji”  rekultivācija Matīšu pagastā; 
 Valmieras pagasta Viesturskolas ciemata ielu izbūves I kārta; 

 Matīšu bērnu dārza ēkas iekštelpu vienkāršotas rekonstrukcijas darbi.  
Būvniecības procesā uz 2013. gada beigām ir: 

 Silzemnieku pludmales paplašināšana un labiekārtošana Burtnieku pagastā; 
 Ūdenstūristu atpūtas vietas izveidošana pie Salacas upes Vecates pagastā;  
 Saieta telpas izveide Ēveles klēti, Ēveles pagastā. 

5.6. Attīstības projekti 

Burtnieku novada pašvaldība kopš tās izveides administratīvi teritoriālās reformas  
rezultātā 2009. gada 1. jūlijā, izmantojot ES un citu finanšu instrumentu līdzfinansējumu, ir 
īstenojusi 33 projektus, apgūstot 1 273 955,37 LVL publiskā finansējuma, t.sk. 164 265,96 
LVL apgūti realizējot projektus 2013. gadā. Papildus jau īstenojamajiem  apstiprinātajiem 
projektiem, pašvaldība 2013. gadā ir iesniegusi izvērtēšanai vēl sešus projektu 
pieteikumus, kopskaitā 2013. gadā ir sagatavoti un iesniegti 11 projektu pieteikumi. 
Projektu līdzfinansējums piesaistīts galvenokārt izmantojot Eiropas Savienības fondu 
finansējumu. 2013. gadā īstenotie projekti līdzfinansēti pārsvarā no Eiropas 
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Zivsaimniecības fonda un Eiropas Sociālā 
fonda līdzekļiem.    
 
2011. un 2012. gadā apstiprinātie projekti, kuru īstenošana pabeigta 2013. gadā:  

 Laivu piestātnes izbūve ar tai pieguļošu infrastruktūru Matīšu pagastā, Burtnieka 
ezerā; 

 Eiropas Sociālā fonda 100% finansētais projekts „Projekta vadītāja piesaiste 
Burtnieku novada pašvaldībā”;  

 Eiropas Sociālā fonda 100% finansētais projekts „Sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu nodrošināšana Burtnieku novadā”; 

 Aktīva brīvā laika pavadīšanas vietas izveide Valmiermuižā; 
 Dzirnavu un Ozolu ielu posmu rekonstrukcija Valmiermuižas ciemā; 
 Aktīva brīvā laika pavadīšanas vietas izveide Ēveles pagastā; 
 Burtnieku novada Burtnieku pagasta mežu ekonomiskās vērtības paaugstināšana.  

 
2012. un 2013. gadā apstiprinātie projekti, kuru īstenošana tiks pabeigta 2014. gadā:  

 Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma elements (Riverways) – laivu  laišanas un 
atpūtas vietas labiekārtošana Vecates pagastā. 

 Silzemnieku pludmales paplašināšana un labiekārtošana Burtnieka ezera krastā; 
 Atkritumu izgāztuves „Kulpji” rekultivācija; 

 Saietu telpas izveide Ēveles muižas klētī; 

 Burtnieku novada Burtnieka ezera zivju krājumu papildināšana; 
 Burtnieku novada pašvaldības ceļa „Dambis” rekonstrukcija I kārta;  

 Burtnieku novada pašvaldības ceļa „Dambis” rekonstrukcija II kārta;  
 Burtnieku novada Vecates pagasta nekustamā īpašuma „Parkmaļi” teritorijas 

labiekārtošana; 
 Velomaršruta „Apkārt Burtnieka ezeram” izveide. 

 
Viens no nozīmīgākajiem, 2013. gadā pabeigtajiem projektiem ir Eiropas Sociālā fonda 
finansētais projekts „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana Burtnieku 
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novadā”, kura ietvaros piesaistīti vairāk nekā 93 000 LVL. Projekta mērķis bija attīstīt 
Burtnieku novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 
Vidzemes plānošanas reģionā, lai pilnveidotu personu ar funkcionāliem traucējumiem un 
citu sociālās atstumtības riskam pakļauto personu sociālās un funkcionālās prasmes , 
palielinātu nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā. Dažādās projekta aktivitātēs divu gadu 
garumā iesaistītas 350 personas. 
 
Īstenojot 2014. gadā plānotos sadarbības projektus, pašvaldība plāno apgūt 196 187,60 
EUR publiskā finansējuma. Papildus tam plānots izstrādāt vairākus projektus pašvaldības 
ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, kā arī projektus, kuru mērķis vērsts uz 
pašvaldības pamatpakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras kvalitātes 
paaugstināšanu. 
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Pielikums Nr. 1 Neatkarīga revidenta ziņojums 

Pašvaldības vadība ir izpildījusi likuma „Par pašvaldībām” 71. panta prasības – 2013. gada 
pārskata pareizības pārbaudei tā uzaicinājusi komercsabiedrību SIA „A. Kursītes 
auditorfirma” (sabiedrības licence Nr. 20, valdes priekšsēdētāja zvērinātā revidente Anita 
Kursīte, sertifikāts Nr. 14). Komercsabiedrība revīziju veica saskaņā ar Starptautiskajiem 
revīzijas standartiem un pēc revīzijas deva šādu atzinumu: 
 
„Finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Burtnieku novada pašvaldības 
darbības finansiālo stāvokli 2013. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu 
rezultātiem un naudas plūsmām 2013. gadā, Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata 
sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas 
Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata 
sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata 
par nepieciešamu, lai nodrošinātu finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu 
izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu.” 
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Pielikums Nr. 2 Burtnieku novada pašvaldības domes lēmums par  

2013. gada pārskata apstiprināšanu 

2014. gada 21. maijā Burtnieku novada pašvaldības dome ar sēdes lēmumu Nr. 181 
(protokols Nr. 8, 28. punkts) apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības 2013. gada 
pārskatu. 


