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1. BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA 

1.1. Pašvaldības raksturojums 

Burtnieku novads sākotnēji izveidots 2006. gadā apvienojoties Matīšu un Vecates pagastiem, bet 
2009. gadā Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā apvienojās jau izveidotais Burtnieku novads, 
Valmieras, Burtnieku, Ēveles un Rencēnu pagasti. 

Burtnieku novads, apvienojot Burtnieku, Ēveles, Matīšu, Rencēnu, Valmieras un Vecates 
pagastus, atrodas Vidzemes ziemeļu daļā ar administratīvo centru Burtnieku pagastā, kas atrodas 
aptuveni 130 km no valsts galvaspilsētas Rīgas un aptuveni 24 km attālumā no Vidzemes lielākās pilsētas 
Valmieras. Novada teritorija mērāma 70 993,4 ha platībā. Burtnieku novada administratīvā teritorija 
robežojas ar Kocēnu, Alojas, Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu, Valkas, Strenču un Beverīnas novadiem.  

Burtnieku novads uzskatāms par ekonomiski aktīvu, jo darbojas daudz visdažādāko profilu un 
nozaru uzņēmumi. Nozīmīgu lomu novada attīstībā ieņem lauksaimniecība un tūrisma aktivitātes. 
Pārskata gadā Burtnieku novada pašvaldība turpinājusi ieguldīt līdzekļus izglītībā, sociālajā aizsardzībā, 
kultūrā, sportā, kā arī turpinājusi dalību novadam nozīmīgos projektos. 

Pašvaldība kā vienu no prioritāriem pasākumiem izvirza novada izglītības sistēmas izpēti un 
stratēģijas izstrādi. Pasākuma mērķis ir optimizēt, pilnveidot un uzlabot izglītības pakalpojuma 
sniegšanas kvalitāti pašvaldības izglītības iestādēs. Šī mērķa īstenošanai 2011. gadā ir pieņemts darbā 
projekta vadītājs ar Eiropas Sociālā fonda finansējumu. 

Svarīga prioritāte ir Burtnieku ezera un tā apkārtējās teritorijas kā unikāla dabas mantojuma: 
zivju resursu, apkārtnes ainavu, vēstures objektu, biotopu un ģeoloģisko resursu izmantošanas 
stratēģijas izstrāde. Pasākuma mērķis ir izstrādāt racionālu dabas bagātību izmantošanas un 
atjaunošanas programmu efektīvai un ilgtspējīgai ekonomiskas attīstībai, labvēlīgai dzīves, darba un 
vides sakārtošanai radot to pieejamu vietējiem iedzīvotājiem un dažādu tūrisma un atpūtas veidu 
piekritējiem. Programmā paredzēts iekļaut vairākas aktivitātes, kas orientētas uz tūrisma infrastruktūras 
pilnveidošanu  

 

1.2. Iedzīvotāji 

Uz 2011. gada 31. decembri Burtnieku novadā iedzīvotāju skaits bijis 8466 cilvēki. Salīdzinājumā ar 
2010. gadu, tas samazinājies par 50 cilvēkiem. Gada periodā novadā piedzimuši 82 bērni, kas uzskatāms 
par labu rādītāju uz iepriekšējā gada fona. Savukārt mirušo iedzīvotāju skaits vienalga pārsniedz 

jaundzimušo skaitu – 113.  

 

Iedzīvotāju skaits, dzimstība un mirstība 
Burtnieku novadā 2011. gads 

 2011.g.31.decembrī dzimuši miruši 

Valmieras pagasts 3252 44 27 

Burtnieku pagasts 1482 12 23 

Matīšu pagasts 1004 10 19 

Rencēnu pagasts 1664 10 28 

Ēveles pagasts 554 3 9 

Vecates pagasts 510 3 7 

    

            Kopā: 8466 82 113 
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Dzimstības un mirstības salīdzinājums 

 

 

1.3. Pārvaldība 
 
Burtnieku novads izveidots Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, 2009. gada jūlijā, 

apvienojoties Burtnieku novadam, kas tika izveidots 2006.gada 1.oktobrī apvienojoties Matīšu un 
Vecates pagastam, Valmieras, Burtnieku Ēveles un Rencēnu pagastiem. 

Burtnieku novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība) – Burtnieku novada vietējā pārvalde, 
kas ir publisko tiesību subjekts un realizē atvasinātas publiskas personas funkcijas Burtnieku novada 
administratīvajā teritorijā. 

Burtnieku novada pašvaldības dome (turpmāk tekstā – dome) – Burtnieku novada iedzīvotāju 
ievēlēta Pašvaldības koleģiāla lēmējinstitūcija.  

Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no 15 
deputātiem. Domes deputāti ir politiskas amatpersonas, kuras ievēl, pamatojoties uz politiskiem 
kritērijiem. 

Pašvaldības pārvaldes struktūra ir Pašvaldības iestādes, institūcijas, kapitālsabiedrības, 
struktūrvienības un to sastāvā esošās nodaļas, kas nodrošina Pašvaldībai nodoto autonomo un 
likumdošanā paredzētā kārtībā deleģēto atsevišķo funkciju un uzdevumu izpildi. 

Pašvaldības Administrācija ir Pašvaldības izpildinstitūciju kopums, kas nodrošina domes 
pieņemto lēmumu izpildi, organizē vietējās pārvaldes darbu ievērojot normatīvo aktu prasības, t.sk., bet 
neaprobežojoties ar domes lēmumu projektu sagatavošanu un to virzību, administratīvo aktu izdošanu, 
pārvaldes vienību darba organizēšanu, un atbild par normatīvo aktu ievērošanu un to piemērošanu 
Burtnieku novada pašvaldības dome darbā. Administrāciju vada izpilddirektors.  

Administrācija ir pašvaldības iestāde, kas sastāv no: 

• Lietvedības nodaļas; 

• Finanšu nodaļas; 

• Juridiskās nodaļas; 

• Attīstības nodaļas; 

• Nekustamo īpašumu nodaļas; 

• Dabas resursu nodaļas; 

• Izglītības nodaļas; 

• Būvvaldes; 

• Personāla vadītājas; 

• Sabiedrisko attiecību speciālista; 
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• Kultūras darba koordinatora; 

• Sporta darba koordinatora; 

• Ēveles pagasta pārvaldes; 

• Matīšu pagasta pārvaldes; 

• Rencēnu pagasta pārvaldes; 

• Valmieras pagasta pārvaldes; 

• Vecates pagasta pārvaldes. 
 
Pašvaldības pārvaldes vienība – pašvaldības struktūrā ietilpstošas komisijas, darba grupas, 

padomes u.c., kuras tiek izveidotas Pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā un darbojas uz domes 
apstiprināta atsevišķa nolikuma pamata. Pašvaldības pārvaldes vienību lēmumiem ir rekomendējošs 
raksturs, ja normatīvajos aktos vai attiecīgās pārvaldes vienības nolikumā nav noteikts pretējais. 
Pašvaldības funkciju realizēšanai domes pakļautībā un pārraudzībā, saskaņā ar Pašvaldības nolikumu, 
2011. gadā bija šādas pašvaldības iestādes:  

 

• Burtnieku novada pašvaldība jeb administrācija; 

• Sociālais dienests; 

• Burtnieku Ausekļa vidusskola; 

• Ēveles pamatskola; 

• Matīšu pamatskola; 

• Rencēnu pamatskola; 

• Burtnieku pagasta PII; 

• Rencēnu pagasta Lizdēnu PII; 

• 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; 

• Burtnieku novada Dzimtsarakstu nodaļa; 

• Burtnieku novada bāriņtiesa. 
 
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

• sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VP Komforts”; 

• sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Renete”. 
2011. gada 20. aprīlī Burtnieku novada pašvaldības SIA „Pučurga” ar Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistrācijas lēmumu Nr. 18-10/36885/1 tiek izslēgta no komercreģistra sakarā likvidāciju. 
 
Pašvaldība ir dalībnieks: 

• sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ZAAO”; 

• sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VTU Valmiera”. 
 
Pārskata periodā notikušas izmaiņas Burtnieku novada pašvaldības domes deputātu sastāvā. 

Burtnieku novada vēlēšanu komisija 2011.gada 31.oktobra sēdē pieņēmusi lēmumu par deputāta 
pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa Jānim Jurašam sakarā ar Jāņa Juraša nāvi. Vēlēšanu komisija 
konstatējusi, saskaņā ar 2009.gada 6.jūnija pašvaldību vēlēšanu rezultātu aprēķināšanas protokolu no 
saraksta „Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija/”Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK” kā nākamais 
deputāta kandidāts ar lielāko vēlētāju balsu skaitu ir Gunārs Laizāns. Vēlēšanu komisija 31.10.2011. sēdē 
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pieņēmusi lēmumu Gunāru Laizānu uzaicināt pildīt deputāta pienākumus, un viņš piekritis. Laizāns arī 
ievēlēts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sastāvā, kā arī Izglītības, kultūras un sporta komitejas 
sastāvā. 

1.4. Pašvaldības domes sastāvs 

Domes deputāti 
 

Saraksts Domē ievēlētie deputāti 

Tautas partija Jānis Leitis 

Tautas partija  Kārlis Sedvalds 

Tautas partija Līga Stebere 

Tautas partija Inese Gaumane 

Tautas partija Aivars Zūlis 

Tautas partija Jānis Matisons 

Zaļo un zemnieku savienība Raimonds Gorodņičijs 

Zaļo un zemnieku savienība Jānis Ķilpis 

Zaļo un zemnieku savienība  Igors Korņējevs 

Jaunais laiks Raimonds Indrāns 

Jaunais laiks Dace Čilipāne 

Apvienība „Latvijas Pirmā 
partija/Latvijas ceļš” 

Kārlis Greiškalns 

Apvienība „Latvijas Pirmā 
partija/Latvijas ceļš” 

Valērijs Pudenko 

Latvijas Sociāldemokrātiskā 
strādnieku partija 

Jānis Jurašs (līdz 23.10.2011.) 

Latvijas Sociāldemokrātiskā 
strādnieku partija 

Gunārs Laizāns (no 16.11.2011.) 

Sabiedrība citai politikai Edvīns Straume 

 

 

Domes pastāvīgās komitejas 
 
Saskaņā ar Burtnieku novada pašvaldības nolikumu Pašvaldības domē 2010. gadā darbojās 

četras pastāvīgās deputātu komitejas. 
 
Finanšu komiteja 9 locekļu sastāvā: 

• Jānis Leitis 

• Inese Gaumane 

• Kārlis Greiškalns 

• Raimonds Indrāns 

• Igors Korņējevs 

• Jānis Ķilpis 

• Jānis Matisons 

• Raimonds Gorodņičijs 

• Kārlis Sedvalds 
 
Veselības un sociālo lietu komiteja 7 locekļu sastāvā:      

• Valerijs Pudenko 

• Dace Čilipāne 

• Inese Gaumane 

• Igors Korņējevs 
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• Līga Stebere 

• Edvīns Straume 

• Aivars Zūlis 
 
Izglītības, kultūras un sporta komiteja 7 locekļu sastāvā; 

 

• Dace Čilipāne 

• Inese Gaumane 

• Kārlis Greiškalns 

• Jānis Jurašs/Gunārs Laizāns 

• Igors Korņējevs 

• Jānis Matisons 

• Valerijs Pudenko 
 
Tautsaimniecības un attīstības komiteja 7 locekļu sastāvā: 
 

• Kārlis Sedvalds 

• Kārlis Greiškalns 

• Raimonds Indrāns 

• Jānis Ķilpis 

• Jānis Leitis 

• Edvīns Straume 

• Jānis Jurašs/Gunārs Laizāns 
 

Domes komisijas 
Atsevišķu Burtnieku novadam nodoto funkciju pildīšanai dome no deputātiem, pašvaldības 

administrācijas darbiniekiem, Burtnieku novada iedzīvotājiem un pieaicinātiem speciālistiem izveido 
komisijas. Ar 2011. gada 17. augusta lēmumu domes sēdes lēmumu tika izbeigta Politiski represēto 
personu statusa noteikšanas un Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu noteikšana un 
nelikumīgi represēto personu mantisko jautājumu kārtošanas komisijas darbību. 

 
2011. gadā darbojās šādas komisijas: 

• Administratīvo komisija; 

• Pašvaldības īpašuma izsoles komisija; 

• Iepirkumu komisija; 

• Vēlēšanu komisija; 

• Ārpus meža zemēm augošu koku ciršanai saņemto iesniegumu izskatīšanas komisija; 

• Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisija; 

• Publisko izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija; 

• Burtnieku novada pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija; 

• Interešu izglītības programmas izvērtēšanas komisija; 

• Burtnieku novada Sporta attīstības padome. 

1.5. Veiktie pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai 

2011. gadā pašvaldības administrācija papildināta ar jaunu speciālistu juridiskajā nodaļā – jurista 
palīgu. Jurista palīga galvenais uzdevums ir vienotas personāla vadības sistēmas pakāpeniska ieviešana 
pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās. Pārskata periodā tika veikti vairāki pasākumi, lai pilnveidotu 
personāla vadības dokumentu apriti starp pašvaldības iestādēm un administrāciju. 

Klientu apkalpošanas kvalitātes paaugstināšanas nolūkos pašvaldības darbinieki apmeklēja 
vienas dienas semināru „Etiķete un protokols”. 
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Ieviesta vienota lietvedības dokumentu kārtošanas sistēma Burtnieku novada izglītības iestādēs, 
kā arī ieviesta vienota skolu tehnisko darbinieku atalgojuma sistēma.  

2011. gadā notikusi Rencēnu pamatskolas direktora nomaiņa – Ģirtu Gravu šajā amatā 
nomainīja Dina Oliņa. 

Ar Zviedrijas sadarbības partneru „Livslust” atbalstu dibināts sociālā atbalsta centrs 
„Dzīvesprieks”, ar mērķi nodrošināt ģimenisku vidi bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm, kas sākotnēji 
iekļauts kā struktūrvienība zem Burtnieku novada sociālā dienesta, bet vēlāk iekļauts Rencēnu 
pamatskolas struktūrā.  
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2. BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 

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

 

2.1. Pamatbudžeta izpilde 2010. - 2011. gadā un  apstiprinātais 2012. 

gada budžets 

Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu rādītāji (LVL) 
 

Rādītāji 

Budžeta 

izpilde 

2010.gadā 

Budžeta 

izpilde 

2011.gadā 

Apstiprinātais 

budžets 

2012.gadam 

KOPĀ IEŅĒMUMI 3,392,180 3,660,302 3,454,798 

Nodokļu ieņēmumi 2,027,934 2,147,610 2,086,319 

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1,782,516 1,860,914 1,816,481 

Nekustamā īpašuma nodoklis 245,418 286,696 269,838 

Nenodokļu ieņēmumi 104,059 156,089 40,471 

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 352 723 350 

Valsts nodevas 2,329 2,534 2,031 

Naudas sodi un sankcijas 10,553 11,693 10,300 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 10,545 69,102 6,890 

Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas 80,280 72,037 20,900 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 84,537 72,042 54,678 

Maksa par izglītības pakalpojumiem 8,329 34 0 

Ieņēmumi par nomu un īri 18,746 19,496 14,900 

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem 16,426 3,668 3,928 

Citi maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi 41,036 48,844 35,850 

Transferti: 1,175,650 1,284,561 1,273,330 

Valsts budžeta transferti 1,132,559 1,257,913 1,244,330 

Pašvaldību budžetu transferti 43,091 26,648 29,000 

 

2011.gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu ir 

palielinājusies par LVL 268 122 vai 7.9%. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu nodokļu ieņēmumi 

palielinājušies par 119 676 latiem vai 5.9%.Nenodokļu ieņēmumi 2011.gadā sastāda 156 089 lati. 

Nenodokļu ieņēmumus veido procentu ieņēmumi 723 lati, valsts nodevas 2 534 lati, sodi un sankcijas 11 

693 lati, pārējie nenodokļu ieņēmumi 69 102 lati, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas 72 037 

lati. Burtnieku novada pašvaldība 2011.gadā saņēma valsts budžeta transfertus 1 257 913 latu apmērā. 

Ieņēmumi no citām pašvaldībām 2011.gadā sastāda 26 648 latus. 
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2010.-2011.gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde (LVL) 
 

 
 
 
2011.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra (LVL, %) 
 

Nenodokļu ieņēmumi; 

156,089; 4%

Maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi; 

72,042; 2%

Nekustamā īpašuma 

nodoklis; 

286,696; 8%

Valsts budžeta transferti; 

1,257,913; 34%

Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis; 

1,860,914; 51%

Pašvaldību budžetu 

transferti; 

26,648; 1%

 

Lielāko daļu no 2011.gada pamatbudžeta ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi – LVL 2 147 610 
vai 59% no pamatbudžeta ieņēmumiem. 
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2012.gada pamatbudžeta plānotie ieņēmumi (LVL, %) 
 

Nekustamā īpašuma 

nodoklis; 

269,838; 8%

Nenodokļu ieņēmumi; 

40,471; 1%

Maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi; 

54,678; 2%

Valsts budžeta transferti; 

1,244,330; 36%

Pašvaldību budžetu 

transferti; 

29,000; 1%

Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis; 

1,816,481; 52%

 

2012.gadā plānotie pamatbudžeta ieņēmumi ir LVL 3 454 798. Lielāko daļu no plānotiem 

pamatbudžeta ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi – LVL 2 086 319 vai 60% no pamatbudžeta 

ieņēmumiem. 

 

Pamatbudžeta izdevumu rādītāji atbilstoši funkcionālajām kategorijām (LVL) 

Rādītāji 

Budžeta 

izpilde 

2010.gadā 

Budžeta 

izpilde 

2011.gadā 

Apstiprinātais 

budžets 

2012.gadam 

IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 3,235,571 3,438,235 3,410,895 

Vispārējie valdības dienesti: 587,728 540,410 564,622 

Likumdošanas vara, izpildvara 414,755 381,864 439,212 

Pašvaldību budžetu parāda procentu maksājumi 171,894 158,546 125,410 

Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 1,079 0 0 

Sabiedriskā kārtība un drošība, tiesību aizsardzība 3,435 3,494 16,939 

Ekonomiskā darbība 233,115 142,002 113,051 

Vides aizsardzība 3,945 0 0 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 326,568 443,545 473,477 

Veselība 18,606 17,447 16,101 

Atpūta, kultūra un reliģija 337,505 475,546 330,301 

Izglītība 1,406,598 1,364,698 1,451,181 

Tai skaitā pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 281,857 283,729 273,000 

Sociālā aizsardzība 318,071 451,093 445,223 

Tai skaitā pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 0 5,284 5,000 
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Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2011.gadā sastāda 3 438 235 latus. 
Salīdzinot ar 2010.gadu izdevumi palielinājušies par 202 664 latiem. 

 
2010.-2011.gada pamatbudžeta izdevumu izpilde atbilstoši funkcionālajām kategorijām (LVL) 
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Izglī tī ba Sociālā aizsardzī ba

2010.gads 2011.gads

 

 

 

 

2011.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši funkcionālajām kategorijām (LVL, %) 
 

Ekonomiskā darbība; 

142,002; 4%

Vispārējie valdības 

dienesti; 

540,410; 16%

Pašvaldības teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošana; 

443,545; 13%

Atpūta, kultūra un reliģija; 

475,546; 14%

Veselība; 

17,447; 1%

Izglītība; 

1,364,698; 39%

Sabiedriskā kārtība un 

drošība; 

3,494; 0%

Sociālā aizsardzība; 

451,093; 13%
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2012.gada pamatbudžeta plānotie izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām (LVL, %) 

 

Atpūta, kultūra un reliģija; 

330,301; 10%

Veselība; 

16,101; 0%

Pašvaldības teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošana; 

473,477; 14%

Ekonomiskā darbība; 

113,051; 3%

Sociālā aizsardzība; 

445,223; 13%

Sabiedriskā kārtība un 

drošība; 

16,939; 0%

Izglītība; 

1,451,181; 43%

Vispārējie valdības 

dienesti; 

564,622; 17%

 

Pamatbudžeta izdevumu rādītāji atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (LVL) 

Rādītāji 

Budžeta 

izpilde 

2010.gadā 

Budžeta 

izpilde 

2011.gadā 

Apstiprinātais 

budžets 

2012.gadam 

IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM 3,235,571 3,438,235 3,410,895 

Kārtējie izdevumi 1,740,292 1,866,539 2,191,129 

Atalgojumi 873,237 884,006 992,322 

Darba devēja VSAOI         214,929         212,496          242,953 

Komandējumu un dienesta braucieni 811 2,024 5,108 

Pakalpojumi 465,695 559,270 707,531 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs 159,942 185,654 221,050 

Periodikas iegāde 2,549 2,786 2,913 

Nodokļu maksājumi 23,129 20,303 19,252 

Procentu izdevumi 171,894 158,546 125,410 

Dotācijas un sociālie pabalsti 344,578 382,939 412,552 

Dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem 20,190 43,407 44,450 

Sociālie pabalsti  324,388 339,532 368,102 

Uzturēšanas izdevumu transferti 282,936 303,580 298,700 

Kapitālie izdevumi 695,871 726,631 383,104 
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2011.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (LVL, %) 

Uzturēšanas izdevumu 

transferti;  

Ls 303,580 ; 9%

Procentu izdevumi;  

Ls 158,546 ; 5%

Subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti;  

Ls 382,939 ; 11%

Kārtējie izdevumi;  

Ls 1,866,539 ; 54%

Kapitālie izdevumi;  

Ls 726,631 ; 21%

 

Būtiskāko izdevumu daļu sastāda kārtējie izdevumi 1 866 539 LVL (54% no 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 726 631 LVL (21% no 
izdevumiem), subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti ir 382 939 LVL (11% no izdevumiem), uzturēšanas 
izdevumu transferti ir 303 580 LVL (9% no izdevumiem), procentu izdevumi ir 158 546 LVL (5% no 
izdevumiem). 

 
2012. gada pamatbudžeta plānotie izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (LVL, %) 

Kapitālie izdevumi; 

383,104; 11%

Uzturēšanas izdevumu 

transferti; 

298,700; 9%

Subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti; 

412,552; 12%

Procentu izdevumi; 

125,410; 4%

Kārtējie izdevumi; 

2,191,129; 64%

 

 

2.2. Speciālā budžeta izpilde 2010. -2011.gadā un apstiprinātais 2012.gada budžets 

 
Burtnieku novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus veido valsts mērķdotācijas autoceļu 

fondam, nenodokļu ieņēmumi un dabas resursu nodoklis. 



"Burtnieku novada pašvaldības 2011. gada publiskais pārskats" 

16 

 

Speciālā budžeta ieņēmumi 2011.gadā sastāda 104 364 latus. Lielāko daļu no speciālā budžeta 
ieņēmumiem veido valsts mērķdotācijas autoceļu fondam. Tie ir 97 367 lati. Dabas resursu nodoklis ir 
saņemts 6 997 latu apmērā. 

Burtnieku novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi 2011.gadā sastāda 87 421 latu.  
No Autoceļu fonda līdzekļiem ir iztērēti 85 840 latu: novada ielu un ceļu uzturēšanai un 

remontam 84 802 latu, ceļazīmēm 1 038 latu. No dabas resursu nodokļa līdzekļiem ir iztērēti 1581 latu 
savākto atkritumu izvešanai talkas laikā, Burtnieku ezera smilšakmens atseguma kopšanai, ezermalas 
kopšanai.  

 
Pārskats par speciālā budžeta izpildi 

Rādītāji 

Budžeta 

izpilde 

2010.gadā 

Budžeta 

izpilde 

2011.gadā 

2012.gada 

plāns 

I KOPĀ IEŅĒMUMI 88,665 104,364 71,838 

Dabas resursu nodoklis 5,019 6,997 6,000 

Nenodokļu ieņēmumi 209 0 0 

Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem 83,437 97,367 65,838 

II KOPA IZDEVUMI PA VALDĪBAS FUNKCIJĀM UN NORĒĶINI 167,211 87,421 105,478 

Vispārējie valdības dienesti 5,914 0   

Ekonomiskā darbība 160,487 85,840 83,968 

Vides aizsardzība 810 1,581 21,510 

III IZDEVUMI PĒC EKONOMISKĀS KLASIFIKĀCIJAS 167,211 87,421 105,478 

Pakalpojumi 110,032 86,353 100,478 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs 2,743 1,068 0 

Pašvaldības speciālā budžeta uzturēšanas izdevumu transferts uz pašvaldības 

pamatbudžetu 5,914 0 0 

Kapitālie izdevumi 48,522 0 5,000 
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2010.-2011.gada speciālā budžeta ieņēmumu izpilde (LVL) 
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2012. gadā plānotie speciālā budžeta ieņēmumi ir LVL 71 838. 
 
2012.gada speciālā budžeta plānotie ieņēmumi (LVL, %) 
 

Autoceļu fonds;  

Ls 65,838 ; 92%

Dabas resursu nodoklis;  

Ls 6,000 ; 8%
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2010.-2011.gada speciālā budžeta izdevumu izpilde atbilstoši funkcionālajām kategorijām 
(LVL) 

5,914

160,487

8100
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1,581
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120,000

140,000
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180,000

Vispārējie valdības dienesti Ekonomiskā darbība Vides aizsardzība
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2.3. Ziedojumu un dāvinājumu budžets 

Pārskats par ziedojumiem un dāvinājumiem 

Rādītāji 

Budžeta izpilde 

2010.gadā 

Budžeta izpilde 

2011.gadā 

I KOPĀ IEŅĒMUMI 527 10,887 

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 527 10,887 

II KOPA IZDEVUMI PA VALDĪBAS FUNKCIJĀM UN NORĒĶINI 863 7,545 

Atpūta, kultūra un reliģija 200 310 

Izglītība 663 0 

Sociālā aizsardzība 0 7,235 

 
2011.gadā no juridiskām personām ir ienākuši ziedojumi 10 887 latu apmērā. Ziedojumi ir 

izlietoti: 200 LVL velobraucienam „Apkārt Burtnieku ezeram” , 110 LVL ir izlietoti Matīšu pagasta kultūras 
pasākumiem, 6 528 LVL ir izlietoti sociālā atbalsta centra „Dzīvesprieks” vadītājas atlīdzībai un 707 lati ir 
iztērēti preču un inventāra iegādei atbalsta centram „Dzīvesprieks”. 

 

2.4. Pašvaldības nekustamais īpašums 

Pašvaldības bilancē ir uzskaitīti 2526.91 hektāri zemes ar kopējo kadastrālo vērtību 1 773 396 
LVL. Pašvaldība ir iznomājusi 258.62 ha īpašumā un 506.05 ha pašvaldībai piekritīgos zemes gabalus. 
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Pašvaldības nekustamais īpašums 

Rādītāji 

Bilances vērtībā uz 

01.01.2011 

Bilances vērtībā uz 

31.12.2011 

Zeme, ēkas un būves, tai skaitā: 10 919 465 10 953 575 

Dzīvojamās ēkas 70 032 19 590 

Nedzīvojamās ēkas 2 781 344 3 313 586 

Transporta būves 4 946 765 4 610 323 

Zeme zem ēkām un būvēm 1 251 893 1 226 921 

Kultivētā zeme 262 846 272 088 

Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 42 987 42 987 

Pārējā zeme 180 613 231 400 

Inženierbūves 1 172 410 960 860 

Pārējais nekustamais īpašums 210 575 275 820 

2.5. Pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi palielinājušies par LVL 50 
927. 

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI 
Līdzdalība 

(%) 

Uz 

01.01.2011 

Uz 

31.12.2011 

Izmaiņas   

(+, -) 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā   691,002 741,929 50,927 

SIA "Renete" 100 212,227 178,795 -33,432 

Valmieras pagasta SIA "VP Komforts"  100 302,450 388,736 86,286 

SIA "Pučurga" 100 1,927 0 -1,927 

SIA " Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija" 2.45 30,585 30,585 0 

SIA " VTU Valmiera" 14.01 143,813 143,813 0 

 
2011.gadā pašvaldība veica skaidras naudas līdzekļu ieguldījumu meitas uzņēmuma SIA 

„Renete” pamatkapitālā 39 700 LVL apmērā un Valmieras pagasta SIA „VP Komforts” pamatkapitālā 85 
700 LVL apmērā. 

2011.gada 20.aprīlī no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tika izslēgta SIA „Pučurga”. 
Uzņēmuma likvidācijas rezultātā pašvaldība no meitas uzņēmuma saņēma skaidru naudu 1 814 LVL 
apmērā. 
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2.6. Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi 

Pārskats par aizņēmumiem 

Aizdevējs 
Atmaksas 

termiņš 

Parāds uz 

01.01.2011 

Aizņēmuma 

izmaksātā daļa 

(+) 

Aizņēmuma 

atmaksātā daļa 

(-) 

Cits parāda 

samazinā- 

jums/ palielinā- 

jums (-,+) 

Parāds uz 

31.12.2011 

Plānotās 

pamatsummas 

atmaksas 

2012.gadā 

Valsts kase 20.11.2021 10,900 0 0 0 10,900 0 

Vides investīciju fonds 01.04.2026 70,539 0 -12,696 0 57,843 12,697 

Valsts kase 20.05.2027 384,996 0 -23,336 0 361,660 23,336 

Valsts kase 30.11.2018 35,552 0 -4,448 0 31,104 4,448 

Valsts kase 20.11.2021 65,186 0 0 -65,186 0   

Valsts kase 20.11.2021 336,222 0 -36,492 65,186 364,916 36,492 

Vides investīciju fonds 01.07.2021 31,096 0 -5,717 0 25,379 5,716 

Valsts kase 20.04.2028 1,344,160 0 -77,920 0 1,266,240 77,920 

Valsts kase 20.06.2033 139,490 0 -6,200 0 133,290 6,200 

Valsts kase 20.05.2021 21,115 0 0 0 21,115 0 

Valsts kase 20.02.2017 81,120 0 -12,980 0 68,140 12,980 

Valsts kase 20.08.2013 4,780 0 -1,600 0 3,180 1,600 

Valsts kase 20.05.2024 116,000 0 0 0 116,000 0 

Valsts kase 20.10.2024 6,971 0 0 0 6,971 0 

Valsts kase 20.07.2025 32,613 0 -2,212 0 30,401 2,212 

Valsts kase 20.07.2025 10,685 0 0 0 10,685 0 

Valsts kase 20.07.2025 26,277 0 -19,482 0 6,795 0 

Valsts kase 20.09.2025 106,392 0 -86,482 0 19,910 0 

Valsts kase 20.09.2025 42,555 0 -30,482 0 12,073 0 

Valsts kase 20.10.2025 23,826 0 -20,060 0 3,766 0 

Valsts kase 20.07.2025 34,165 0 -34,165 0 0   

Valsts kase 20.07.2025 40,886 0 -29,802 0 11,084 0 

Valsts kase 20.04.2026 0 62,856 0 0 62,856 4,336 

Valsts kase 20.04.2026 0 51,861 -29,932 0 21,929 0 

Valsts kase 20.04.2026 0 45,800 0 0 45,800 3,160 

Valsts kase 20.07.2025 0 12,970 -2,690 0 10,280 0 

Valsts kase 20.10.2025 0 6,836 -6,836 0 0   

Valsts kase 20.07.2026 0 119,700 0 0 119,700 6,192 

Valsts kase 20.11.2026 0 48,301 0 0 48,301 0 

Kopā   2,965,526 348,324 -443,532 0 2,870,318 197,289 

 
Pašvaldībai ir ilgtermiņa aizņēmumi par kopējo summu 2 870 318 LVL. 
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Pārskats par izsniegtajiem galvojumiem 
 

Aizdevējs Mērķis Aizņēmējs 

Līguma 

parakstīšanas 

datums 

Atmaksas 

termiņš 
Valūta 

Galvojuma 

summa  

Neatmaksātā 

summa uz 

01.01.2011 

Neatmaksātā 

summa uz 

31.12.2011 

AS "Swedbank" kurināmā iegādei SIA "Renete" 10.08.2010 09.08.2011 LVL 15,000 15,000 0 

AS "Swedbank" kurināmā iegādei SIA "Renete" 12.09.2011 10.09.2012 LVL 25,000 0 25,000 

Kopā             15,000 25,000 

 
 
2011.gada beigās izsniegtā galvojuma neatmaksātā summa ir LVL 25 000, kurai nav iestājies 

maksāšanas termiņš. 
 

2.7. Pārbaudes atzinums 

 Pašvaldības vadība ir izpildījusi likuma „Par pašvaldībām” 71.panta prasības – 2011.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 2011.gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un 
naudas plūsmām 2011.gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta 
noteikumu Nr.777„Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem.” 

 

2.8. Domes lēmums par 2011.gada pārskatu 

2012.gada 18.aprīlī Burtnieku novada pašvaldības dome ar sēdes lēmumu Nr.174 (protokols 
Nr.4, 42.punkts) apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības 2011.gada pārskatu. 
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3. BURTNIEKU NOVADA ATTĪSTĪBA 

3.1. Novada attīstības mērķi 

Lai panāktu sekmīgu novada izaugsmi, ir nepieciešams risināt vairākus prioritāros attīstības 
jautājumus, tiem atbilstošos virzienos veicot sekojošus uzdevumus: 

• 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; 

 

• 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 ikdienas 
dzīvē: 

– novada ceļu tīkla pilnveidošana atbilstīgi iedzīvotāju mobilitātes vajadzībām (novada 
iekšienē un uz āru). 
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– 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; 
– sekmēt energoefektīvas infrastruktūras attīstību; 
– Burtnieku ezera un tās apkaimes integrēta apsaimniekošana; 
– dabas, ainavas resursu un kultūras vērtību ilgtspējīga un racionāla apsaimniekošana. 

 

3.2. Burtnieku novada pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos 

2010.gadā Burtnieku novada pašvaldība ir realizējusi divpadsmit nozīmīgus kapitālus investīciju 
projektus ar kopējo finansējumu 801063 Ls, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums paredzēts 149450 Ls. 
Burtnieku novada pašvaldība, sadarbojoties gan ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju 
(VARAM), Lauku atbalsta dienestu (LAD), Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), Valsts 
izglītības attīstības aģentūru (VIAA), gan citām pašvaldībām turpina īstenot sadarbības projektus 
teritorijas attīstības un energoefektivitātes jautājumos.  

 
Nozīmīgākie projekti un pasākumi, kuru īstenošana uzsākta 2010. gadā un turpinās 2011.gadā: 

• Ēveles muižas klēts rekonstrukcija, kuras ietvaros pamatā veikta bojāto jumta 
konstrukciju un pārseguma siju nomaiņa; 

• Rencēnu pagasta kultūras nama rekonstrukcija, kā ietvaros veikta jumta seguma 
nomaiņa, ēkas energoefektivitāti uzlabojoši pasākumi, apkures sistēmas nomaiņa; 

• Matīšu pludmales labiekārtošana un teritorijas labiekārtošana; 

• izglītības iestāžu informatizācija. Informatizācijas projekta ietvaros paredzēts iegādāties 
stacionāros un portatīvos datorus, multimediju tehniku (digitālās tāfeles, projektorus) 
un ierīkot lokālos datortīklus (kas jau ir izdarīts) Matīšu, Rencēnu pamatskolās un 
Burtnieku Ausekļa vidusskolā. 

 
Nozīmīgākie projekti un pasākumi, kuri īstenoti 2011. gadā: 
 

• izmantojot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējumu ar atbalsta 
intensitāti 90% realizēti sekojoši projekti: 

– „Ēveles muižas parka labiekārtošana un klēts rekonstrukcija”; 
– „Burtnieku un Vecates pagastnamu apkures sistēmas rekonstrukcija”; 
– „Ēveles pagasta sporta zāles vienkāršota rekonstrukcija”; 
– „Rencēnu pagasta kultūras nama rekonstrukcija”; 
– „Seno tradīciju godā celšanas telpas izveide Ēveles muižas klētī”; 
– „Pludmales ierīkošana un teritorijas labiekārtošana”. 

 

• izmantojot „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta” finanšu līdzekļus ar atbalsta 
intensitāti 75% veikta projekta „Matīšu bērnudārza un Burtnieku skolas N2 korpusa 
vienkāršotā rekonstrukcija” īstenošana.  

 
Latvijas investīciju attīstības aģentūra atbalstīja Eiropas Reģionālā fonda projekta „Burtnieku 

novada Rencēnu pagasta sociālās dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija” ieviešanu ar atbalsta 
intensitāti 75%.  
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2010. gadā apstiprināti un uzsākta vairāku projektu īstenošana, kuru ieviešana turpinās 2011. 
gadā, bet realizācija pilnībā tiks pabeigta 2012. gadā:  

• Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības atbalstītā projekta „Burtnieku novada 
Vecates pagasta Kultūras centra un bibliotēkas rekonstrukcija” īstenošana ar atbalsta 
intensitāti 90%; 

• Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalstīto projektu „Krastā bāzētās infrastruktūras 
rekonstrukcija Burtnieku novada Burtnieku ezerā” īstenošana ar atbalsta intensitāti 
90%; 

• Eiropas Sociālā fonda 100% finansēta projekta „Burtnieku novada attīstības programmas 
un teritorijas plānojuma izstrāde” īstenošana; 

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

• Eiropas Reģionālā fonda 100% finansētais projekta „Izglītības iestāžu informatizācija” 
īstenošana.  

 
2011. gadā apstiprināti vairāki projekti, kuru realizācija tiks pabeigta 2012. gadā: 

• Latvijas – Šveices sadarbības programmas atbalstītais projekts „Multifunkcionāla 
jaunatnes iniciatīvu centra izveide Burtniekos” īstenošana ar atbalsta intensitāti 48%; 

• Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētais projekts „Burtnieku novada 
pašvaldības ēku fosilo siltumenerģijas ražošanas iekārtu nomaiņa siltumenerģijas 
ražošanai no atjaunojamajiem energoresursiem” ar atbalsta intensitāti 75% īstenošana; 

• Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalstītais projekts „Burtnieku ezera pieejamības 
uzlabošana - Ezera ielas posma Burtniekos labiekārtošana” ar atbalsta intensitāti 90%; 

• 2011. gada nogalē Nodarbinātības valsts aģentūra apstiprināja 100% Eiropas Sociālā 
fonda finansējumu Burtnieku novada pašvaldības Sociālajam dienestam projekta 
„Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana Burtnieku novadā” ieviešanai, kura 
aktivitātes plānotas līdz 2013. gada decembrim.  
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4. KOMUNIKĀCIJA AR IEDZĪVOTĀJIEM 

2011. gadā Burtnieku novada pašvaldība aktīvi turpināja jau uzsākto sadarbību ar reģionālajiem 
un nacionālajiem plašsaziņas līdzekļiem ar mērķi informēt par aktualitātēm novadā un izmantot šos 
informācijas kanālus, lai par tām uzzinātu vietējie iedzīvotāji. Iepriekšējos divos gados veiksmīga 
izdevusies sadarbība ar „Radio SWH”, tāpēc 2011. gadā tika pagarināts savstarpējais līgums uz vēl vienu 
gadu. Kontrakta ietvaros paredzēta novada ziņu atskaņošana katras ceturtdienas plkst. 12:00, periodiski 
uzaicinot uz nelielām intervijām arī pārstāvjus no pašvaldības. Viņi visbiežāk informēja par lielākajiem 
notikumiem vai svarīgākajiem pieņemtajiem lēmumiem pašvaldībā. Sadarbības līgums tika pagarināts arī 
ar „Vidzemes TV”. Veiktās sociālās aptaujas apliecināja, ka novada iedzīvotājiem „Vidzemes ziņas” ir 
viens no galvenajiem informatīvajiem avotiem. Tāpēc pašvaldība pieņēma lēmumu turpināt uzsāktās 
līgumattiecības ar „Vidzemes TV”. Tās paredz trīs speciālu sižetu sagatavošanu katrā mēnesī par novada 
aktualitātēm un lielākajiem notikumiem, iepriekš saturu saskaņojot par atbildīgajām personām 
pašvaldībā. No rakstošajiem medijiem visbiežākie sadarbības partneri bijuši Vidzemes reģionālais 
laikraksts „Liesma” un laikraksts „Ziemeļlatvija”. Viņiem regulāri tika sūtītas preses relīzes par novadā 
notiekošo un svarīgāko. Tāpat arī notika aktīva saziņa ar valsts lielākajām ziņu aģentūrām – LETA, BNS, 
BNA. 

Interneta vidē visbiežākais izziņas avots iedzīvotājiem bijusi pašvaldības mājas lapa 
www.burtniekunovads.lv. Kopš tās izveides, veikts būtisks darbs gan informācijas apjoma, gan 
struktūras, gan navigācijas sistēmas uzlabošanā - izveidotas jaunas sadaļas, lai atvieglotu informācijas 
pieejamību, kā arī veikta informācijas atjaunošana un sistematizācija visās sadaļās. 2011. gadā arvien 
biežāk iedzīvotāji izmanto iespēju uzdot jautājumu pašvaldībai par dažādiem dzīves jautājumiem. 
Visbiežāk tie skar autoceļu sakārtošanas jomas, kā arī tiek lūgts skaidrot domes sēdes pieņemtos 
lēmumus un sniegt komentārus par konkrētiem dokumentiem. Interneta vidē iedzīvotāji arī pieraduši 
pie ziņu saņemšanas portālā www.valmiera24.lv. 

Arī 2011. gadā bez pārtraukuma reizi mēnesī tiek izdots Burtnieku novada pašvaldības 
informatīvs izdevums „Burtnieku novada vēstis” 3300 eksemplāru tirāžā, ko bez maksas saņem 
Burtnieku novada iedzīvotāji un viesi. Izdevums ar Latvijas Pasta starpniecību tiek nogādāts Burtnieku 
novada iedzīvotāju pastkastēs, un 2011. gadā veikts vērienīgs darbs, lai apzinātu tos, kuriem tomēr 
netiek piegādāts pašvaldības laikraksts. Tāpat arī pārdesmit izdevumi tiek nogādāti vietās, kur pulcējas 
novada iedzīvotāji – pagastu pārvaldēs, pašvaldības SIA, Sociālajā dienestā un bibliotēkās. Lai uzzinātu 
vietējā cilvēka vēlmes par „Burtnieku novada vēstis” saturu, veiktas vairākas aptaujas, un ieteikumi 
ņemti vērā. Laikraksts saglabājis informatīvo saturu, iekļaujot tajā pašvaldībā padarīto un plānoto 
dažādās jomās. Saīsinātā formātā lasītājs var iepazīties ar pašvaldības domes sēdes lēmumiem, 
aizvadītajiem notikumiem novadā, atskats par lielākajiem kultūras un sporta pasākumiem, kā arī 
nākamajā mēnesī paredzētajiem notikumiem. 

2011. gadā, Burtnieku novada pašvaldība aktīvi uzsāka darbību sociālajos portālos. Lai vieglāk 
sasniegtu novada jaunatni un pārējos iedzīvotājus, tika izveidots pašvaldības konts Twitter vietnē ar 
nosaukumu @burtniekunovads.lv. Twitter vietnē aktīvi tiek publicēta informācija par jaunākajām ziņām 
un aktualitātēm pašvaldības mājaslapā. Burtnieku novada pašvaldība 2011. gadā sāka veidot 
videomateriālus par dažādiem novada pasākumiem. 

2012. gadā pašvaldība plāno turpināt sadarbību ar vietējiem un nacionālajiem medijiem, lai 
atvieglotu iedzīvotāju saskarsmi ar pašvaldību un iedzīvotāji aktīvi tiktu informēti par notiekošo novadā. 
2012. gadā tiks turpināta informatīvā laikraksta „Burtnieku novada vēstis” izdošana un uzsāktā darbība 
sociālajos portālos, kā arī aktualizēt darbību sociālajos tīklos, piesaistot arvien vairāk konta sekotāju. 
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5. PAVEIKTAIS BURTNIEKU NOVADĀ PA NOZARĒM 

5.1. Izglītība 

2011. gadā Burtnieku novada pašvaldībā pirmsskolas izglītība tiek organizēta 2 pirmsskolas 
izglītības iestādēs – pirmsskolas izglītības iestāde „Zīļuks”, Burtnieku pagasta pirmsskolas izglītības 
iestādē – un divu pamatskolu Ēveles pamatskolas un Matīšu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās. 
Kopā pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē 133, no tiem 74 izglītojamie ir piecgadīgie un sešgadīgie. 
Pirmsskolu izglītības iestāžu piedāvātās izglītības programmas – pirmsskolas izglītības programma un 
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programma. Iestādēs strādā pedagogi ar 
augstāko pedagoģisko izglītību, labi koordinēts iestāžu metodiskais darbs. Ir atbilstoša materiālā bāze 
izglītības procesa nodrošināšanai, pirmsskolas izglītības nodrošinājums atbilst novada pieprasījumam 
pašreizējā ekonomiskajā situācijā. Ārpus pašvaldības pirmsskolas izglītības pakalpojumu pērk 143 
izglītojamie. Visvairāk bērni izglītojas Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs – 108. 

Novadā uz 2011. gada 1. septembri ir 4 izglītības iestādes ar kopējo skolēnu skaitu  - 335, kurās 
tiek realizēta pamatizglītības programma 1.-9.klasei, Burtnieku Ausekļa vidusskola, Ēveles pamatskola, 
Matīšu pamatskola, Rencēnu pamatskola. Rencēnu pamatskola 8 izglītojamiem realizē speciālās 
pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, un mācīšanās 
traucējumiem. 2011./2012.mācību gadā 9. klasē mācījās 35 izglītojamie. Skolām ir labi koordinēta  
metodiskā darba vadība un materiāli tehniskā bāze izglītības procesa nodrošināšanai. Skolās ir sakārtota 
fiziskā vide un labestīga, attīstoša atmosfēra skolēniem. Pamatskolās darbojās atbalsta personāls – 
logopēds, psihologs un katrai izglītības iestādei tiek nodrošināta medicīniskā aprūpe.  Rencēnu 
pamatskolā tiek piemērota mācību vide skolēniem ar īpašam vajadzībām., kā arī ir sociālā atbalsta centra 
„Dzīvesprieks” piedāvājums. 2011./2012.mācību gadā 174 mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījās 
Burtnieku novada skolu izglītojamie. Atzinīgus vērtējumus olimpiādēs ieguva 34  izglītojamie 47 
olimpiādēs. Burtnieku Ausekļa vidusskolas izglītojamie piedalījās 61 starpnovadu olimpiādēs un trīs 
dalības valsts olimpiādēs , kur godalgotās vietas – 21. Matīšu pamatskolas izglītojamie piedalījās 43 
starpnovadu  un Vidzemes reģiona  olimpiādēs – godalgotās 6 vietas. Rencēnu pamatskolas izglītojamie 
piedalījās 46 starpnovadu olimpiādēs un 3 dalības valsts olimpiādēs  – godalgotās 17 vietas un Ēveles 
pamatskolas izglītojamie piedalījās 24 olimpiādēs, kur ieguva 5 godalgotas vietas.  

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu realizē Burtnieku Ausekļa 
vidusskola. Vispārējā vidējās izglītības iestādē novadā mācās 23 izglītojamie.  

Vidējās izglītības iestādēs ir kvalificēts pedagoģiskais personāls. Burtnieku Ausekļa vidusskolai ir 
labas iestrādes skolēnu zinātniski pētnieciskajā  darbībā, labi rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs un 
aktīva darbība dažādu projektu īstenošanā. Labi koordinēta metodiskā darba vadība. Laba vidusskolas 
sadarbība ar pamatskolām skolēnu piesaistē. Skolai ir laba materiāli tehniskā bāze izglītības procesa 
nodrošināšanai. Skola iesaistījās arī „Comenius” skolu sadarbības projektā. Skolā ir daudzpusīgas 
ārpusstundu nodarbības un skolas tradīcijas. Vidusskolā īstenota komerczinību programma sadarbībā ar 
Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmiju. Jaunsardzes projekts uzsākts 2011.gada 
1.septembrī, kurā iesaistīti 30 Burtnieku Ausekļa vidusskolas izglītojamie no 4.-12.klasei. 

Burtnieku novada pamatskolās un vidusskolā tiek organizēts interešu izglītības darbs. 
Novadā deklarētie izglītojamie mācās arī ārpus pašvaldības. No 855 izglītojamiem, kuri iegūst 

izglītību pamatizglītības un vidējā izglītības iestādēs, 322 izglītojas Burtnieku novada pašvaldības 
izglītības iestādēs. Pārējiem šo pakalpojumu pašvaldība pērk no 18 pašvaldību 51 izglītības iestādes. 
Visvairāk bērni izglītojas Valmieras pilsētas pašvaldības pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs. 

Novadā tiek uzlabota un joprojām modernizēta izglītības infrastruktūra, piesaistot Eiropas 
Savienības struktūrfonda līdzekļus. Burtnieku Ausekļa vidusskolā kvalitatīvu dabaszinātņu apguvei tiks 
iekārtotas telpas un nodrošināta atbilstoša materiālā bāze. 

Atskaites periodā pašvaldība ir nodrošinājusi skolēnu nokļūšanu līdz izglītības iestādēm. Skolēnu 
pārvadājumi ar pieciem pašvaldībai piederošiem autobusiem tika organizēti Burtnieku, Ēveles, Matīšu, 
Vecates un Valmieras pagastos. Pašvaldība  iegādājās abonementa biļetes skolēnu nokļūšanai uz skolu 
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Rencēnu, Burtnieku un Matīšu pagastos. Pašvaldība izmaksāja transporta kompensācijas izglītojamo 
nokļūšanai uz vidējās un profesionālās izglītības iestādēm, saskaņā ar pašvaldības domē pieņemtiem 
saistošajiem noteikumiem. 

2011. gadā izglītības iestādes izstrādāja un aizstāvēja savus attīstības plānus. Savukārt par vienu 
no 2012. gada svarīgākajām prioritātēm noteikta izglītības koncepcijas un optimizācijas plāna izstrāde, 
skaidri nosakot tendences un perspektīvas izglītības nodrošināšanai visiem novadā deklarētajiem 
izglītojamiem. 

5.2. Sociālā palīdzība 

2011. gadā Burtnieku novada pašvaldības Sociālajā dienestā strādā 7 sociālie darbinieki, 2 
psihologi. 45 personas(klienti) izgājušas darba praktizēšanu pašvaldībā ar stipendiju. Sociālais dienests 
pieņēmis 2100 lēmumus par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības piešķiršanu. 

Sociālie pakalpojumi tika pirkti no sociālo pakalpojumu sniedzējiem – SIA „Mazsalacas slimnīca”, 
SIA „Amicius PRO”, Valmieras pilsētas pašvaldība, RO „Pestīšanas Armija”, Bērnu sociālās aprūpes centrs 
„Gaujiena”, „Camphill” nodibinājums „Rožkalni”. 

Ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās pakalpojumu saņēmuši 27 novadu iedzīvotāji. Pabalstu 
aprūpes mājās nodrošināšanai saņēmušas 17 personas. Aprūpes mājās pakalpojumu sniegušas 3 
personas un to saņēmušas 14 personas. Burtnieku novada ģimenēm bija iespēja piedalīties bērnu 
emocionālās audzināšanas apmācībās, atbalsta grupu nodarbībās, ārstnieciskās vingrošanas nodarbībās. 
Katrā novada pagastā iedzīvotājus reizi nedēļā konsultēja un uzklausīja psihologs. 

Sociālais dienests izvērtējis un pieņēmis lēmumus 4 personām piešķirt sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu sociālās rehabilitācijas institūcijā par valsts budžeta līdzekļiem. 

Pabalstu „Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm” ir saņēmusi 21 persona. 
Vienreizējo pabalstu ārkārtas situācijā saņēmušas 46 personas. Sociālo palīdzību 2011. gadā 

saņēmušas 777 ģimenes.  
Pavisam 2011. gadā trūcīgas ģimenes(personas) statuss tika piešķirts 663 personām. Garantēto 

iztikas minimuma pabalstu saņēmušas 598 personas, mājokļa pabalstu saņēmušas 603 ģimenes, 
ēdināšanas pabalstu 237 ģimenes, pabalstu veselības aprūpei saņēmušas 168 personas. 

Pašvaldības realizētie sociālie pabalsti 2011. gadā (Ls) 
 

  
Izlietotais 2011. 

gadā 
Plānotais 2011. 

gadā 

PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA KOPĀ 243 446 284 080 

Pabalsti veselības aprūpei 4562 4 000 

Pabalsti ēdināšanai (brīvpusdienas) 37695 47 000 

Vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 3310 5 000 

Sociālās garantijas bāreņiem un audžu 
ģimenēm 14235 17 000 

Sociālā aprūpe mājās 3870 3980 

Pakalpojumi/krīzes centri, pansionāti, aprūpes 
nod./ 25676 29400 

Pārējie pabalsti 5873 5 700 

GMI pabalsti naudā 93595 127 000 

Dzīvokļu pabalsti naudā 54630 45 000 
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5.3. Veselības aprūpe 

Veselības aprūpi Burtnieku novada pašvaldībā nodrošina sešas ārstu privātprakses un feldšeru 
punkts. Tāpat veselības aprūpi Burtnieku novada iedzīvotājiem nodrošina SIA „Vidzemes slimnīca” un 
ārstu prakses Valmieras pilsētā.  

Pārskata gadā darbu Matīšu pagastā uzsāka  ģimenes ārsts  Vadims Serafimovs. 
Noslēgti līgumi ar ģimenes ārstiem par skolēnu medicīniskās aprūpes organizēšanu novada 

skolās. Darbu Burtniekos turpina SIA „Ilmas aptieka”. Pašvaldība ierādījusi jaunas izremontētas telpas  
ģimenes ārstam Rencēnos. 

Saskaņā ar tehnisko projektu 2011. gadā pabeigti Matīšu bērnudārza ēkas siltināšanas darbi. 
2012. gadā ēkā tiks ierīkota zemes siltumsūkņu apkures sistēma un uzsākti Matīšu bērnudārza iekštelpu 
rekonstrukcijas darbus. Pēc būvdarbu pabeigšanas renovētajā ēkā paredzēts izvietot arī pagasta 
doktorātu. 

5.4. Bāriņtiesa 

Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem. Tā 
prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. 

2010. gadā bāriņtiesā pieņemti 64 lēmumi, tajā skaitā 8 personām atņemtas bērnu aprūpes 
tiesības, 3 personām bērnu aprūpes tiesības atjaunotas, par 4 personām pieņemts lēmums par prasības 
sniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai. 7 bērniem ar bāriņtiesas lēmumu nodrošināta 
ārpusģimenes aprūpe: 1 bērnam audžuģimenē, 4 pie aizbildņa, 2 bērni ievietoti aprūpes institūcijā, 1 
bērns adoptēts. 

Pārskata periodā pēc tiesas pieprasījuma bāriņtiesa sniegusi 2 atzinumus par bērna aizgādības 
tiesību noteikšanu un saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību , 1 atzinumu par bērna ikdienas 
aizgādības īstenošanu, pieņemti 5 lēmumi par valsts sociālo pabalstu izmaksāšanu personai, kura faktiski 
audzina bērnu, pieņemti 10 lēmumi par nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu mantisko interešu 
nodrošināšanu. 

Bāriņtiesas lietvedībā esošais kopējais lietu skaits uz pārskata perioda 31.decembri- 136 lietas, 
2011. gadā no jauna ierosinātas 39 lietas. 

Audžuģimenes statusu 2011.gadā ieguvušas 2 personas, novadā ir 11 audžuģimenes, 
viesģimenes statusu atkārtoti ieguvusi 1 ģimene.  

2011. gadā ārpusģimenes aprūpē atradās 37 Burtnieku novada bērni, no tiem 4 dzīvo 
audžuģimenē, 30 aizbildņa ģimenē, 3 ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, 
aizgādībā atradās 5 personas. 

2011. gadā bāriņtiesā veiktas 539 notariālās darbības, tajā skaitā veikti apliecinājumi personu 
dzīvesvietā ārpus bāriņtiesas telpām pilnvarnieka veselības stāvokļa dēļ, kā arī nodrošināti notariālie 
pakalpojumi ieslodzītajām personām Valmieras cietumā. 

5.5.  Sabiedriskā kārtība un drošība 

Burtnieku novadā ir stabila sadarbība ar Valsts policiju. 2011. gadā notika regulāras tikšanās 
starp Burtnieku novada administrācijas darbiniekiem un policijas pārstāvjiem. Par kārtības 
nodrošināšanu novada teritorijā rūpējās četri Valsts policijas iecirkņu pilnvarotie. Tāpat veiksmīga 
sadarbība turpinājās ar nepilngadīgo lietu inspektoriem. Valsts policija kopā ar nepilngadīgo lietu 
inspektori rīkoja vairākus tematiskus pasākumus novada skolās un sociālā atbalsta centrā „Dzīvesprieks”, 
kā arī veica regulārus satiksmes drošības kontroles reidus un piedalījās Burtnieku ezera zivju resursu 
aizsardzības un nelikumīgas zvejas novēršanas pasākumos. Kopš novada izveidošanas laba sadarbība 
izveidojusies ar Zemessardzes 22 . kājnieku bataljonu, kas regulāri nodrošina kārtību novada kultūras un 
sporta pasākumos. 

Pašvaldībā izstrādāti un darbojas vairāki saistošie noteikumi, kas nosaka sabiedrisko kārtību un 
drošību novadā, kā arī 2011. gadā veikti grozījumi tajos. Ar 27. septembra domes sēdes lēmumu 
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apstiprināti saistošiem noteikumi Nr. 11/2011 „Par grozījumiem Burtnieku novada pašvaldības 
16.06.2010. saistošajos noteikumos Nr. 12/2010 „Par sabiedrisko kārtību Burtnieku novadā””. Tie 
papildināti ar 3.4.9. punktu, kas paredz iespēju vērsties pret personām, kas trokšņo un tādā veidā traucē 
apkārtējo personu mieru, iestāžu, organizāciju normālu darbību, bet nav saistīta ar satiksmi vai 
pasākumiem, kas saskaņoti ar Burtnieku novada pašvaldību. No jauna tika izstrādāti saistošie noteikumi 
Nr. 12/2011 „Ielu tirdzniecības un tirgus statusa piešķiršanas kārtība Burtnieku novadā”, kas nosaka 
kārtību, kādā ar Burtnieku novada pašvaldību saskaņojama tirdzniecības vietas iekārtošana. 

Spēkā esoši 2011. gadā palikuši saistošie noteikumi „Burtnieku novada teritorijas un tajā esošo 
nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi”, „Par Burtnieku novada kapsētu uzturēšanu” un „Atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi Burtnieku novadā”. 

2011. gada nogalē Burtnieku novada dome atbalstīja ieceri par pašvaldības policijas izveidošanu 
2012. gadā ar mērķi nodrošināt sabiedriskās kārtības uzraudzību un kontrolēt saistošo noteikumu „Par 
sabiedrisko kārtību Burtnieku novadā”, „Burtnieku novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu 
uzturēšanas noteikumi”, „Par Burtnieku novada kapsētu uzturēšanu” un „Atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumi Burtnieku novadā” izpildi novada teritorijā. Pārskata gadā tika izvestas apmācības 
ugunsdrošības pasākumu ievērošanā pašvaldības administrācijā un Burtnieku novada skolās 

 

5.6. Vides aizsardzība 

2011. gadā tika turpināts iepriekš uzsāktais darbs, lai sakārtotu Burtnieku novada vidi, padarot 
to labvēlīgāku un ērtāku iedzīvotājiem. Viens no vērienīgākajiem labiekārtošanas projektiem realizēts 
sadarbībā ar Eiropas Zivsaimniecības fondu, kura ietvaros restaurēts un labiekārtots laivu kanāls 
Burtniekos. Tas padara ērtāku piekļuvi Burtnieka ezeram makšķerniekiem un zvejniekiem, pateicoties 
kvalitatīvi izveidotajai laivu ielaišanas vietai, turklāt pie kanāla izveidots arī apgaismots automašīnu 
stāvlaukums. 

Ezera apkārtnes uzlabošanas darbus plānots turpināt arī turpmāk. Plānojot turpmākās darbības, 
Dabas resursu nodaļa sadarbībā ar biedrību “Burtnieku kultūrvide”, izstrādājusi Burtnieku pludmales 
rekonstrukcijas un labiekārtošanas projektu. Tā realizācija paredzēta 2012. gadā. Ar mērķi uzlabot 
Burtnieka ezera piekrastes infrastruktūru tiks iesniegts projekts Zirgu kanāla rekonstrukcijai, Silzemnieku 
pludmales izveidei un labiekārtošanai, kā arī publisko tualešu izbūvei Burtnieku centrā. Savukārt 2012. 
gadā plānots izstrādāt Matīšu kanāla padziļināšanas un labiekārtošanas tehnisko projektu, kura 
realizācija noteikta 2012./2013. gadā. 

Aktīvs darbs ieguldīts, lai atjaunotu Burtnieka ezera zivju resursus. 2011. gadā tika ielaisti 10 000 
vienvasaras līdacēnu, savukārt nākamajā gadā ieplānots ezeru papildināt ar 15 000 līdaku mazuļu un 
vairāk nekā 400 000 stikla zušu mazuļu. Tāpat arī domāts par zivju resursu aizsardzību – sastādīti 13 
administratīvo pārkāpumu protokoli, aprēķināti un piedzīti dabai nodarītie zaudējumi aptuveni LVL 
2350,- apmērā. 

2011. gadā Dabas resursu nodaļa organizēja atkritumu savākšanu gar Silzemnieku dambi, pļavās 
pie Rūjas un Sedas ietekām, pašvaldībai piederošajā īpašumā ap Vaivaru kanālu un citur. Šajos 
pasākumos gūta atsaucība no vietējiem cilvēkiem, ar kuru palīdzību sakoptas lielas platības, un 2012. 
gadā šis darbs tiks turpināts. 

2011. gadā veikta mežu atjaunošana 17 ha lielā platībā, kā arī veikta jaunaudžu kopšana, tai 
skaitā mežaudžu ekonomiskās vērtības paaugstināšanas projektu, kas realizēts 24,3 ha platībā. Savukārt 
2012. gadā mežu atjaunošana tiks veikta 20,6 ha platībā. 

Burtnieku novada pašvaldība atguvusi savā īpašumā Līgotņu purvu 100 ha platībā, un 
īpašumtiesības nostiprinātas zemesgrāmatā. Savukārt 2012. gadā par galveno prioritāti izvirzīta 
dokumentu sakārtošana ar valsts institūcijām par Burtnieka ezera pārņemšanu pašvaldības valdījumā. 
Darbs pie šī procesa tika uzsākts jau 2010. gadā, pārrunājot iespējas ar Latvijas Republikas Zemkopības 
ministrijas pārstāvjiem. Šis būs pirmais bezprecedenta gadījums vēsturē, kad valsts nodotu valdījumā 
publisko ūdenstilpi un zemi zem tās kādai pašvaldībai. Ezera valdītāja maiņa dos Burtnieku novada 
pašvaldībai plašākas iespējas piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu infrastruktūras 
uzlabošanai un vides attīstības veicināšanai. 
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5.7. Būvniecība 

Būvniecības pārzināšanu un kontroles nodrošināšanu Burtnieku novada teritorijā veic Burtnieku 
novada būvvalde. 

 
Informācija par būvniecību Burtnieku novadā 2010. gadā 

 
2010. gadā Burtnieku novada būvvaldē reģistrēti 204 būvniecības iesniegumi-uzskaites kartes, 

tajā skaitā 80 ir no Valmieras rajona būvvaldes pārņemtie būvobjekti, salīdzinājumam ar pagājušo gadu 
reģistrēto būvobjektu skaits pieaudzis trīs reizes, 41 no visiem reģistrētiem būvobjektiem ir Burtnieku 
novada pašvaldības būvobjekti (20%), 96 (47%) – privātpersonu, 67 (33%) citu juridisko personu 
iesniegumi. Gada laikā būvvalde izsniegusi 67 plānošanas un arhitektūras uzdevumus, izskatījusi un 
pieņēmusi lēmumus par 41 tehnisko projektu akceptu, saskaņojusi 26 vienkāršotās rekonstrukcijas, 
sastādījusi 26 būvobjektu pārbaudes aktus, izsniegusi 38 jaunas būvatļaujas, pagarinājusi 31 būvatļauju, 
pieņēmusi ekspluatācijā 30 būvobjektus ar kopējām būvniecības izmaksām 894 420 lati.  

 
Informācija par būvniecību Burtnieku novadā 2011. gadā 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011. gadā Burtnieku novada būvvaldē reģistrēti 126 jauni būvobjekti, salīdzinājumam ar 
pagājušo gadu reģistrēto būvobjektu skaits ir samazinājies, 15 no visiem reģistrētiem būvobjektiem ir 
Burtnieku novada pašvaldības būvobjekti (12%), 45 (36%) – privātpersonu, 66 (52%) citu juridisko 
personu būvobjekti. Gada laikā būvvalde izsniegusi 88 plānošanas un arhitektūras uzdevumus, izskatījusi 
un pieņēmusi lēmumus par 54 tehnisko projektu akceptu, saskaņojusi 7 fasāžu vienkāršotās renovācijas 
un 10 būvju rekonstrukcijas vai renovācijas, sastādījusi 43 būvobjektu pārbaudes aktus, izsniegusi 50 
jaunas būvatļaujas, pagarinājusi 35 būvatļaujas, pieņēmusi ekspluatācijā 25 būvobjektus, ar kopējām 
būvniecības izmaksām 870 184 lati.  

  Izdotas būvatļaujas (skaits) Pieņemts ekspluatācijā (skaits) 

 Būves 

Kopā 

t.sk. 
jaunai 

būvniecī
bai 

t.sk. 
rekonstr., 
renovācija 

Kopā 

t.sk. 
jaunā 

būvniecī
ba 

t.sk. 
rekonstr., 
renovācija 

  Būves kopā ( 1+ 2 ) 38 22 16 30 17 13 

1. Ēkas 28 16 12 16 8 8 

11. t.sk. dzīvojamās mājas 15 11 4 7 4 3 

12. t.sk. nedzīvojamās ēkas 13 5 8 9 4 5 

2. Inženierbūves 10 6 4 14 9 5 

  Izdotas būvatļaujas (skaits) Pieņemts ekspluatācijā (skaits) 

 Būves 

Kopā 

t.sk. 
jaunai 

būvnie-
cībai 

t.sk. 
rekonstr., 
renovācija 

Kopā 

t.sk. 
jaunā 

būvnie-
cība 

t.sk. 
rekonstr., 
renovācija 

  Pavisam kopā ( 1+ 2 ) 50 31 19 25 11 14 

1. Ēkas 36 24 12 17 11 6 

11. t.sk. dzīvojamās 
mājas 

15 10 5 6 6 - 

12. t.sk. nedzīvojamās 
ēkas 

21 14 7 11 5 6 

2. Inženierbūves 14 7 7 8 - 8 
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2011. gadā Burtnieku novada pašvaldībai izsniegti 9 plānošanas un arhitektūras uzdevumi un 2 
būvju nojaukšanas uzdevumi, izsniegtas 6 būvatļaujas, akceptēti 7 būvprojekti, ekspluatācijā nodoti 5 
būvobjekti.  

 
 
 
Lielākie rekonstrukcijas objekti, kas tika nodoti ekspluatācijā 2011.gadā: 

• Ēveles muižas klēts rekonstrukcija, kuras ietvaros veikta bojāto jumta konstrukciju,  
pārseguma siju un jumta seguma nomaiņa; 

• Rencēnu pagasta administratīvās ēkas – kluba rekonstrukcija, kur veikta jumta seguma 
nomaiņa, ēkas energoefektivitāti uzlabojoši pasākumi, iekštelpu remonts un apkures 
sistēmas nomaiņa. 

• Matīšu pagasta pludmales labiekārtošana un teritorijas labiekārtošana; 

• Vecates pagasta "Kultūras centra" rekonstrukcija, kur veikta ēkas energoefektivitāti 
uzlabojoši pasākumi, iekštelpu pārbūve, apkures sistēmas nomaiņa un ēka pielāgota 
personām ar kustības traucējumiem; 

• Krastā bāzētas infrastruktūras izbūve Burtnieku novada Burtnieku ezerā, kurā 
paplašināta laivu piestātne un izveidots stāvlaukums. 

 
Veikti vienkāršotās rekonstrukcijas darbi objektos: 

• Matīšu bērnudārza vienkāršota rekonstrukcija, kur projekta ietvaros veikta ēkas jumta 
nomaiņu, logu durvju nomaiņa, fasādes siltināšana un dekoratīvā apdare; 

• Ēveles muižas klēts vienkāršotā rekonstrukcija ieveidojot tajā seno tradīciju godā 
celšanas telpu ; 

• Burtnieku novada Rencēnu pagasta sociālās dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija 
kur veikta ēkas jumta nomaiņu, logu durvju nomaiņa, fasādes siltināšana, dekoratīvā 
apdare, iekštelpu un apkures sistēmas remonts. 

  
2011. gadā Eiropas Sociālā fonda projekta „Burtnieku novada attīstības programmas un 

teritorijas plānojuma izstrāde” ietvaros tika uzsākta Burtnieku novada attīstības programmas 2012.-
2018. gadam un Burtnieku novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrāde, līgums par šo 
dokumentu izstrādāti tika noslēgts ar SIA „GEO KONSULTANTS”. Likumdošanas noteiktajā kārtībā 
iedzīvotāji, īpašnieki un uzņēmēji vairākkārt tika aicināti iesniegt ieteikumus un ierosinājumus Burtnieku 
novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādei. Līdz gada beigām ir saņemti 6 juridisko 
personu un 4 fizisko personu iesniegumi, kuros galvenokārt ir ierosinājumi par izmaiņām teritorijas 
plānotajā izmantošanā. 

2012. gadā plānots turpināt darbu, organizēt sabiedriskās apspriešanas, izstrādāt un apstiprināt 
Burtnieku novada attīstības programmu 2012.-2018. gadam un Burtnieku novada teritorijas plānojumu 
2012.-2024. gadam. 

 

5.8. Teritorijas apsaimniekošana 

Uz 2011. gadu pašvaldības īpašumā bija 65 atsevišķi dzīvokļi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās un 
35 dzīvojamās mājas ar 98 dzīvokļiem. 2011. gadā turpināja neapdzīvoto dzīvokļu remontus un tos izīrēja 
saskaņā ar likumdošanā noteikto kārtību. 2011. gadā dzīvojamā fonda īpašumu remonta darbiem tika 
iztērēti 51 446 latu. Atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, 2011. gadā septiņiem 
daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem, pašvaldība sniedza materiālo palīdzību, lai uzsāktu ēku 
siltināšanas paredzētos darba pasākumus. Šo turpinās arī 2012. gadā ar mērķi panākt pēc iespējas 
plašāku renovāciju. Kā ikgadēja akcija 2011. gadā bija lielgabarītu atkritumu konteineru pakalpojuma 
nodrošināšana novada iedzīvotājiem visos sešos pagastos. 

2012. gadā plānotais budžets sastādīs 96 100 latu. Tiks veikta pašvaldības daudzdzīvokļu mājas 
“Lazdas” un “Martiņas” renovācija, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu. Tiks 
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turpināta arī dzīvojamā fonda sakārtošana un izīrēšana vietējiem iedzīvotājiem, kā arī to atsavināšanu, ja 
dzīvokļa īrnieks izteiks tādu vēlmi. 

5.9. Ceļu un ielu stāvokļa uzlabošana 

2011. gadā pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšanu veica par saņemto valsts mērķdotāciju, kas 
bija 97 367 latu (2010. gadā tā bija 83 437 latu liela) un no kuras tika izmantoti 85 840 lati. No 
pašvaldības pamatbudžeta 10 000 latu novirzīti sniega tīrīšanai ziemas periodā no servitūta ceļiem. 
Nomainītas piecas caurtekas, atjaunota grants sega ceļa posmiem kopumā trīs kilometru garumā. Ceļu 
un ielu ikdienas uzturēšana publiskā iepirkuma procedūras rezultātā tika nodota SIA “Latvijas autoceļu 
uzturētājs” pārziņā, bet ziemas periodā lielāko daļu ceļu un ielu no sniega tīrīja novada zemnieki ar savu 
tehniku. 

2012. gadā kā prioritāte paliek grants seguma uzlabošana un bojāto caurteku nomaiņa. Plānots kā 
valsts mērķdotāciju saņemt 65 838 latu. Sakarā ar to, ka 2011. gadā bija 24 130 latu liels atlikums, tāpēc 
plānots 2012. gadā izmantot gandrīz 83 968 latu. 

 

5.10. Sports 

2011. gadā kopējais sporta budžets bija 32 163 latu. Salīdzinot ar iepriekšējo – 2010. gadu, bija 
vērojams pieaugums (attiecīgi 23 302 latu). 

2011. gadā sportam tika iegādāts slēpošanas trases veltnis, ko izmanto slēpošanas trases 
ierīkošanai un uzturēšanai. Savukārt lielākie sporta pasākumi Burtnieku novadā bija Trīs zvaigžņu sporta 
spēles, kas notika Rencēnos, Matīšos un Ēvelē, velobrauciens „Apkārt Burtnieku ezeram”, Burtnieku 
novada sporta spēles, „Burtnieku novada aplis 2011” slēpošanā, nakts sprints slēpošanā, rudens kross 
starp Burtnieku novada skolām, florbola turnīrs starp novada skolām un visu četru pagastu sporta 
spēles. Burtnieku novada Matīšu pamatskolā tika izveidots florbola pulciņš. 

2012. gadā pašvaldības sporta budžets plānots 45 408 latu apmērā. 
 

5.11. Kultūra 

2011. gadā Burtnieku novadā darbojās seši kultūras nami, kuros savu brīvo laiku radoši pavada 
visu vecumu pašdarbības kolektīvi. Burtnieku pagastā bērni dejo tautiskās dejas un dzied vokālā 
ansamblī. Pieaugušajiem dota iespēja līdzdarboties korī, dāmu līnijdejās „Jautrās burtniecietes”, senioru 
deju kopā „Rudens rozes” un jaunradītajā teātra pulciņā. 

Ēveles pagastā ir vienīgais vecākās paaudzes tautas deju kolektīvs, kuram dots nosaukums 
„Ēvele”. Darbojas meiteņu vokālais ansamblis „Ēveles meitenes”, eksotisko deju pulciņš, kā arī ģitāristu 
pulciņš. Vasaras sezonas ļoti iecienīti ir tematiskie vakari Ēveles estrādē, kas atrodas romantiskā vietā 
senās muižas parka teritorijā. Tur 2011. gadā notika pirmie Burtnieku novada bērnu dziesmu un deju 
svētki, kas turpināsies kā ikgadēja tradīcija. 

Matīšu pagastā darbojas bērnu radošā mūziķu grupa, dzied sieviešu un jauktais vokālais 
ansamblis, dejo vidējās paaudzes deju kolektīvs „Līksme”, spēlē dramatiskais teātra kolektīvs, neatkarīgā 
mūsdienu deju grupa „Nezāles”, kurai izveidota arī bērnu grupa. Savukārt Rencēnu pagastā ir valsts 
nozīmes folkloras kopa „Rota”, kas 2011. gadā sekmīgi startēja skatē ar programmu „Piena ceļš”, 
iegūstot tiesības piedalīties folkloras festivālā „Baltika 2012”. Savu desmit gadu jubileju šodien atzīmēja 
Lizdēnu sieviešu vokālais ansamblis „Dedziedas”. Jaundibināto teātra pulciņu vada Valmieras Drāmas 
teātra aktieris Kārlis Neimanis. Novadā vienīgais aušanas pulciņš slavens ar desmit tautas daiļamata 
meistarēm. Bērni dzied grupā „Knīpuči” un dejo „Spriņģotājos”. Jau trešo reizi Rencēnu kultūras namā 
tiek organizēts novada mazo vokālistu konkurss „Mincis 2011”. Ļoti populārs ir pavasarī notiekošais 
tautas muzikantu saiets. 
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Valmieras pagastā var lepoties ar deju kolektīviem. A grupas jauniešu deju kolektīvs „Sadancis” 
piedalās pašmāju, republikas un Eiropas koncertos un festivālos. Ir vidējā paaudze dejo kolektīvā „Solis”, 
bet bērniem dota iespēja piedalīties „Sadancēnos” un modes deju studijā „Tandēms”. Seniori dzied 
jauktajā ansamblī „Dziesmotā senatne”, kuri 2011. gada skatē kļuva par laureātiem. Martā notiek 
tradicionālais Vislatvijas vakara vadītāju šovs „Caur smiekliem pilnīgi nopietni...”. Augustā tiek organizēts 
tradicionālais Vidzemes šlāgerfestivāls. Savukārt Vecates pagastā 2011. gada nogalē tika atklāts 
renovētais kultūras nams, kas dod plašākas iespējas vietējiem pašdarbniekiem attīstīt savu 
māksliniecisko darbību augstākā kvalitātē. Bērniem ir popgrupa „Sienāzītis”, bet pieaugušajiem – 
vokālais ansamblis „Vecate”. Darbojas deju grupa „Salacietes”, veidojot sadraudzības pasākumus ar 
krievu tautības grupām cituviet. 

2012. gadā novada kultūrā kā viena no galvenajām prioritātēm būs māksliniecisko kolektīvu 
kvalitātes celšana, gatavojoties 2013. gada Vislatvijas Dziesmu un deju svētkiem. Savukārt katru jūniju 
Burtnieku estrādē notika novada otrie novada dziesmu un deju svētki. 
 

5.12. Bibliotēkas 

2011.gadā Burtnieku novada bibliotēkas savās prioritātēs izvirzīja jaunākā vecuma bērnu 
ieinteresēšanu grāmatu lasīšanā. Te efektīvi izmantojot Bērnu žūrijas piedāvātās grāmatas, popularizējot 
bibliotēku fondos jau esošās un rīkojot dažādus pasākumus. Neskatoties uz nepietiekami piešķirtajiem 
līdzekļiem, visas novada bibliotēkas ir nodrošinājušās ar Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatām. Maija 
mēnesī Burtnieku novada jaunie grāmatu eksperti tikās lielā, grandiozā pasākumā Ēvelē. Pasākums tika 
rīkots viesu namā „Ķempēni”. Tur bija tikšanās ar rakstnieci Kristīni Sadovsku. Pasākuma laikā tika 
pārbaudītas bērnu zināšanas literārās viktorīnās. Pasākuma iniciatore Ēveles pagasta bibliotēkas vadītāja 
Aelita Punkstiņa. Pēc dziesmām, rotaļām un citādām izdarībām visi vienbalsīgi vienojās, ka šāds 
pasākums jāorganizē katru gadu izvēloties citu pagastu. 

Ne visi bērni tiek iesaistīti Bērnu un jauniešu žūrijā (noteiktā laikā jāizlasa konkrēta grāmata, 
jālasa arī tādas grāmatas, kuras ne īpaši gribas lasīt). Labu un interesantu risinājumu radusi Vecates 
bibliotekāre Ilga Ratniece. Viņa jau otro gadu bibliotēkā iekārtojusi literatūras piedāvājumu Gudrīšu 
grozam, kuru darbība līdzīga kā žūrijas ekspertiem. Bērni katrā vecuma grupā lasa 5 grāmatas un vērtē, 
kā arī zīmē labākajai grāmatai reklāmu un iesaka izlasīt citiem bērniem.  

Bērni grāmatu lasīšanu un vērtēšanu uztver kā tradīciju. Neordinārāk ir atrast un lasīt grāmatu 
internetā. 2011.gadā Valmieras pagasta bibliotēka sakarā ar tās 65 gadu jubileju rīkoja vairāku kārtu 
konkursu pagasta bērniem un jauniešiem „Vai tu pazīsti…”, kur atbildes uz jautājumiem par Latvijas 
mazāk pazīstamajām vietām un Valmieras pagasta vēsturi bija jāmeklē internetā un pagasta 
novadpētniecības materiālos. 

Burtnieku pagasta bibliotēka savukārt dzejas dienās jauniešiem rīkoja Mārtiņa Freimaņa dzejas 
uzvedumu. Skolēniem izveidota grāmatu kolekcija ārpusklases lasīšanai un e-nedēļas ietvaros datora 
apmācības bērniem „Mans draugs dators”. Darbā ar bērniem un jauniešiem aktīvi iesaistījušās visas 
Burtnieku novada bibliotekāres ne tikai rīkojot kādu lielāku pasākumu, bet veicot ikdienas sīkākos 
darbus, atlasot literatūru izstādēm vai rīkojot zīmējumu konkursu. Līdztekus šai prioritātei bibliotekāri 
aktīvi darbojās bibliotēku fondu atjaunošanā, piedaloties sevis izglītošanā dažādos profesionālās 
pilnveides kursos. 

2012. gadā Burtnieku novada bibliotekāru kopējās prioritātes ir celt profesionālo līmeni, 
piedaloties Valmieras bibliotēkas rīkotajos kursos un semināros, kā arī vismaz reizi gadā piedalīties 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētajos bibliotekāru profesionālās pilnveides kursos. Tikpat 
nozīmīgi būs sociāli mazaizsargāto un riska grupu bibliotekārā apkalpošana un turpināt kvalitatīva 
krājuma komplektēšanu. 
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