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1. Burtnieku novada pašvaldība
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 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

Iedzīvotāji
Uz 2012. gada 31. decembri Burtnieku novadā iedzīvotāju skaits bijis 8461 cilvēki.
Salīdzinājumā ar 2011. gadu, tas samazinājies par pieciem cilvēkiem. Gada periodā novadā
piedzimuši 80 bērni, kas ir gandrīz tikpat, cik 2011. gadā (82). Savukārt mirušo iedzīvotāju
skaits vienalga pārsniedz jaundzimušo skaitu – 91 (2011. gadā bija 113).
Iedzīvotāju skaits, dzimstība un mirstība
Burtnieku novadā 2012. gads
iedzīv. skaits
Dzimuši
2012.g.31.decembrī
2012.g.

miruši
2012.g.

Valmieras pagasts
Burtnieku pagasts
Matīšu pagasts
Rencēnu pagasts
Ēveles pagasts
Vecates pagasts

3300
1469
1005
1647
533
507

30
17
9
13
3
8

25
14
14
22
9
7

Kopā:

8461

80

91
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Salīdzinājums ar iepriekšējiem gadiem

Pārvaldība
Burtnieku novads izveidots Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, 2009.gada
jūlijā, apvienojoties Burtnieku novadam (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.
Pārskata periodā Pašvaldībā tika izveidotas divas jaunas struktūrvienības –
Pašvaldības policija un Multifunkcionālais Jaunatnes iniciatīvu centrs.
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Administrācija ir pašvaldības iestāde, kas sastāv no:
•

Lietvedības nodaļas;

•

Finanšu nodaļas;

•

Juridiskās nodaļas;

•

Attīstības nodaļas;

•

Nekustamo īpašumu nodaļas;

•

Dabas resursu nodaļas;

•

Būvvaldes;

•

Sabiedrisko attiecību speciālista;

•

Kultūras darba koordinatora;

•

Sporta darba koordinatora;

•

Ēveles pagasta pārvaldes;

•

Matīšu pagasta pārvaldes;

•

Rencēnu pagasta pārvaldes;

•

Valmieras pagasta pārvaldes;

•

Vecates pagasta pārvaldes;

•

Pašvaldības policijas;

•

Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centra;

•

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 nama;

•

Rencēnu pagasta kultūras nama;

•

Valmieras pagasta kultūras nama;

•

Vecates pagasta kultūras nama.

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, 2012. gadā bija šādas pašvaldības iestādes:
•
•
•
•

Burtnieku novada pašvaldības administrācija;
Sociālais dienests;
Burtnieku Ausekļa vidusskola;
Ēveles pamatskola;
4

•
•
•
•
•
•

Matīšu pamatskola;
Rencēnu pamatskola;
Burtnieku pagasta PII;
Rencēnu pagasta Lizdēnu PII;
Burtnieku novada Dzimtsarakstu nodaļa;
Burtnieku novada bāriņtiesa.

Līdz 2012.gada 28.septembrim Pašvaldība bija 100% kapitāldaļu turētāja divās
kapitālsabiedrībās:
•
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Valmieras pagasta „SIA VP Komforts””;
•
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Renete”.
2012.gada 21.martā dome pieņēma lēmumu uzsākt sabiedrību ar ierobežotu
atbildību “Renete” un “Valmieras pagasta SIA „VP KOMFORTS”” reorganizāciju, kuras
rezultātā SIA “Renete” pievienoja pašvaldības kapitālsabiedrībai Valmieras pagasta SIA „VP
Komforts” (iegūstošā sabiedrība). Kapitālsabiedrību reorganizācijas process tika pabeigts
2012.gada 28.septembrī, vienlaicīgi tika mainīts iegūstošās kapitālsabiedrības nosaukums uz
SIA „BN Komforts”.

•
•

Pašvaldība ir dalībnieks:
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ZAAO”;
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VTU Valmiera”.

Pārskata periodā notikušas izmaiņas Burtnieku novada pašvaldības domes deputātu
sastāvā. 2012.gada 17.oktobrī Burtnieku novada pašvaldības ārkārtas sēdē par domes
priekšsēdētāju tika ievēlēts deputāts Kārlis Greiškalns. Viņš amatā nomainīja iepriekšējo
priekšsēdētāju Jāni Leiti, kurš no amata atkāpās veselības problēmu dēļ. Burtnieku novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja amatu Kārlis Greiškalns ieņēma līdz 2013. gada 23.
janvārim.
2013. gada 23. janvāra pašvaldības ārkārtas domes sēdē domes priekšsēdētājs Kārlis
Greiškalns tika atbrīvots no ieņemamā amata, un viņa pienākumus pārņēma domes
priekšsēdētāja vietnieks Kārlis Sedvalds, kuru par domes priekšsēdētāju ievēlēja 2013. gada
31. janvārī.
Burtnieku novada vēlēšanu komisija 2012. gada 21. martā sēdē pieņēma lēmumu
par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa Raimondam Gorodņičijam sakarā ar
deputāta iesniegumu par pilnvaru nolikšanu. Vēlēšanu komisija konstatējusi, saskaņā ar
2009.gada 6.jūnija pašvaldību vēlēšanu rezultātu aprēķināšanas protokolu no saraksta „Zaļo
un zemnieku savienība” kā nākamais deputāta kandidāts ar lielāko vēlētāju balsu skaitu ir
Vladimirs Skļarskis. 2012.gada 18.aprīlī dome pieņēma lēmumu apstiprināt Vladimira
Skļarska domes deputāta mandātu. Vladimirs Skļarskis ievēlēts Finanšu komitejas sastāvā.
2012. gada 12. decembrī dome pieņēma lēmumu izbeigt domes deputātes Ineses
Gaumanes pilnvaras pirms termiņa, pamatojoties uz Ineses Gaumanes iesniegumu Burtnieku
novada domei un saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa
likuma 3.panta trešo un ceturto daļu.
2012. gada 14. decembrī Burtnieku novada vēlēšanu komisija sēdē konstatējusi, ka
saskaņā ar 2009. gada 6. jūnija pašvaldību vēlēšanu rezultātu aprēķināšanas protokolu, no
politiskās partijas „Tautas partija” saraksta, kā nākamais deputāta kandidāts ar lielāko
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vēlētāju balsu skaitu ir Aivars Pabriks. Vēlēšanu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu Aivaru
Pabriku uzaicināt pildīt deputāta pienākumus, pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un
novada domes vēlēšanu likuma 43.panta pirmo daļu. Ņemot vērā apstākli, ka Aivars Pabriks
atteicās pieņemt deputāta mandātu, dome pieņēma lēmumu deputāta mandātu apstiprināt
Gatim Cukmacim, kā nākamam kandidātam no tā paša kandidātu saraksta. Gatis Cukmacis
ievēlēts Finanšu komitejas, Veselības un sociālo lietu komitejas un Izglītības, kultūras un
sporta komitejas sastāvā.
Domes deputāti 2012. gadā
Saraksts
Tautas partija
Tautas partija
Tautas partija
Tautas partija
Tautas partija
Tautas partija
Tautas partija
Zaļo un zemnieku
savienība
Zaļo un zemnieku
savienība
Zaļo un zemnieku
savienība
Zaļo un zemnieku
savienība
Jaunais laiks
Jaunais laiks
Apvienība "LPP/LC"
Apvienība "LPP/LC"
Apvienība "LPP/LC"
"Sabiedrība citai politikai"

Domē ievēlētie deputāti
Jānis Leitis
Kārlis Sedvalds
Līga Stebere
Inese Gaumane (līdz 12.12.2012.)
Gatis Cukmacis (no 19.12.2012.)
Aivars Zūlis
Jānis Matisons
Raimonds Gorodņičijs (līdz
12.03.2012.)
Vladimirs Skļarskis (no 18.04.2012.)
Jānis Ķilpis
Igors Korņējevs
Raimonds Indrāns
Dace Čilipāne
Kārlis Greiškalns
Valērijs Pudenko
Gunārs Laizāns
Edvīns Straume

Domes pastāvīgās komitejas
Saskaņā ar Burtnieku novada pašvaldības nolikumu Pašvaldības domē 2012. gadā darbojās
četras pastāvīgās deputātu komitejas.
•
Finanšu komiteja 9 locekļu sastāvā:
Kārlis Sedvalds
Jānis Leitis
Inese Gaumane/Gatis Cukmacis
Kārlis Greiškalns
Raimonds Indrāns
Igors Korņējevs
Jānis Ķilpis
Jānis Matisons
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Raimonds Gorodņičijs/ Vladimirs Skļarskis
•
Veselības un sociālo lietu komiteja 7 locekļu sastāvā:
Valerijs Pudenko
Dace Čilipāne
Inese Gaumane/Gatis Cukmacis
Igors Korņējevs
Līga Stebere
Edvīns Straume
Aivars Zūlis
•
Izglītības, kultūras un sporta komiteja 7 locekļu sastāvā;
Dace Čilipāne
Inese Gaumane/Gatis Cukmacis
Kārlis Greiškalns
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
Gunārs Laizāns

Pašvaldības komisijas
Atsevišķu Burtnieku novadam nodoto funkciju pildīšanai dome no deputātiem,
pašvaldības administrācijas darbiniekiem, Burtnieku novada iedzīvotājiem un pieaicinātiem
speciālistiem izveido komisijas. Pārskata periodā tika veiktas izmaiņas Administratīvās
komisijas sastāvā, kas turpināja darboties šādā sastāvā – Edvīns Straume, Nērika Dubulte,
Daina Gustsone, Inga Pāže, Pēteris Rava, Uldis Millers. Izmaiņas notikušas arī Iepirkumu
komisijā. Ar 2012. gada 23. maija Burtnieku novada pašvaldības domes lēmumu nr. 192
(prot. nr. 6, 12. punkts) no komisijas sastāva izslēgta Vija Lāne, un viņas vietā apstiprināts
Pēteris Rava. Savukārt 2012. gada 20. jūnija sēdes lēmumu nr. 255 (prot. nr. 8, 5. punkts)
komisijas sastāvā iekļauts Edvīns Straume, kurš darbu turpina Ritvara Reisa vietā. Savukārt
2012. gada 21. novembrī ar domes lēmumu tika izveidota Zemes lietu komisija septiņu
locekļu sastāvā. Dome Zemes lietu komisijai deleģēja izskatīt un pieņemt galīgo lēmumu
administratīva akta formā jautājumos par zemes nomas līgumu termiņa pagarināšana un
nomas līguma slēgšana; zemes nomas tiesību piešķiršana un izbeigšana; zemes gabalu
7

sadalīšana, apvienošana, adrešu piešķiršana; nekustamo īpašumu sadalīšana, apvienošana;
nekustamo īpašumu nosaukuma piešķiršana, maiņa; nekustamo īpašumu adrešu maiņa;
nekustamo īpašumu lietošanas mērķu noteikšana un zemes vienību platību precizēšana.
2012. gadā Pašvaldībā darbojās šādas komisijas:
•

Administratīvā komisiju;

•

Pašvaldības īpašuma izsoles komisija;

•

Iepirkumu komisija;

•

Vēlēšanu komisija;

•

Ārpus meža zemēm augošu koku ciršanai saņemto iesniegumu izskatīšanas
komisija;

•

Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisiju;

•

Burtnieku novada pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisiju;

•

Interešu izglītības programmas izvērtēšanas komisija;

•

Zemes lietu komisija;

•

Burtnieku novada Sporta attīstības padome.

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
pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

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

Pašvaldības pamatbudžeta 2012.gada ieņēmumu struktūra

Transferti;
Ls 1,288,761 ; 35.3%

Nodokļu ieņēmumi;
Ls 2,225,491 ; 60.9%

Nenodokļu ieņēmumi;
Ls 62,451 ; 1.7%

Maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi;
Ls 75,307 ; 2.1%
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Pašvaldības pamatbudžeta 2012.gada kopējie ieņēmumi ir 3 652010 lati, tai skaitā:
-

nodokļu ieņēmumi 2 225 491 latu;
nenodokļu ieņēmumi 62 451 latu;
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 75 307 latu;
transferti 1 288 761 latu.

2012. gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu ir
samazinājusies par 8 292 latiem vai 0.2%.

2011., 2012.gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde un 2013.gadā plānotie
pamatbudžeta ieņēmumi
Ls 2,500,000
Ls 2,000,000
Ls 1,500,000
Ls 1,000,000
Ls 500,000
Ls Nodokļu ieņēmumi

Nenodokļu ieņēmumi

2011.gads

2012.gads

Transferti

Maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi

2013.gada plāns

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu nodokļu ieņēmumi 2012. gadā palielinājušies par 77
881 latiem, nenodokļu ieņēmumi samazinājušies par 93 638 latiem. Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2012.gadā palielinājušies par 3 265 latiem, transferti
palielinājušies par 4 200 latiem.
Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu rādītāji (latos):

Rādītāji

Budžeta
izpilde
2011.gadā

Budžeta
izpilde
2012.gadā

Apstiprinātais
budžets
2013.gadam

KOPĀ IEŅĒMUMI

3,660,302

3,652,010

3,631,052

Nodokļu ieņēmumi

2,147,610

2,225,491

2,201,882

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

1,860,914

1,928,837

1,913,657

286,696

296,654

288,225

Nekustamā īpašuma nodoklis
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Nenodokļu ieņēmumi

156,089

62,451

81,819

723

1,208

1,130

2,534

3,207

3,639

Naudas sodi un sankcijas

11,693

10,230

8,500

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

69,102

8,005

6,550

Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas

72,037

39,801

62,000

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

72,042

75,307

68,554

34

0

0

19,496

22,430

22,440

3,668

5,680

5,396

48,844

47,197

40,718

Transferti:

1,284,561

1,288,761

1,278,797

Valsts budžeta transferti

1,257,913

1,262,938

1,254,797

26,648

25,823

24,000

Bankas procenti
Valsts nodevas

Maksa par izglītības pakalpojumiem
Ieņēmumi par nomu un īri
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem
Citi maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi

Pašvaldību budžetu transferti

Pamatbudžeta izdevumi
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 2012.gadā sastāda 3 625 166 latus. Salīdzinot ar
2011.gadu izdevumi palielinājušies par 186 931 latiem.
Pašvaldības pamatbudžeta 2012.gada izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām
Sociālā aizsardzība;
Ls 393,079 ; 10.8%
Izglītība;
Ls 1,685,238 ; 46.5%

Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana;
Ls 460,233 ; 12.7%
Ekonomiskā darbība;
Ls 109,859 ; 3.0%

Likumdošanas vara,
izpildvara;
Ls 447,722 ; 12.4%

Veselība;
Ls 17,617 ; 0.5%
Atpūta, kultūra un reliģija;
Ls 372,835 ; 10.3%

Sabiedriskā kārtība un
drošība, tiesību aizsardzība;
Ls 12,913 ; 0.4%
Pašvaldību budžetu parāda
procentu maksājumi;
Ls 125,670 ; 3.5%
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2011., 2012.gada pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām un 2013.gadā
plānotie izdevumi
2,500,000

2,000,000
2011.gads

2012.gads

2013.gada plāns

1,500,000

1,000,000

500,000

0
Likumdošanas vara, Pašvaldību budžetu Sabiedriskā kārtība Ekonomiskā darbība
izpildvara
parāda procentu
un drošība
maksāj umi

Teritorij u un
mājokļu
apsaimniekošana

Veselība

Atpūta, kultūra un
reliģija

Izglītība

Sociālā aizsardzība

Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu rādītāji pēc funkcionālajām
kategorijām (latos):
Budžeta izpilde
2012.gadā

Apstiprinātais
budžets
2013.gadam

3,438,235

3,625,166

4,454,884

Likumdošanas vara, izpildvara

381,864

447,722

509,198

Pašvaldību budžetu parāda procentu maksājumi

158,546

125,670

120,341

3,494

12,913

17,930

Ekonomiskā darbība

142,002

109,859

146,119

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

443,545

460,233

720,587

17,447

17,617

18,596

475,546

372,835

348,699

1,364,698

1,685,238

2,137,932

451,093

393,079

435,482

Rādītāji
KOPĀ IZDEVUMI PA VALDĪBAS FUNKCIJĀM

Sabiedriskā kārtība un drošība

Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

Budžeta
izpilde
2011.gadā
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Pamatbudžeta izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas veido: kārtējie izdevumi;
procentu izdevumi; subsīdijas un dotācijas; uzturēšanās izdevumu transferti; kapitālie
izdevumi.
Pašvaldības pamatbudžeta 2012.gada izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas
Uzturēšanas izdevumu
transferti ;
Ls 311,001 ; 9%

Kapitālie izdevumi;
Ls 772,756 ; 21%

Kārtējie izdevumi;
Ls 2,034,201 ; 56%

Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti;
Ls 381,538 ; 11%

Procentu izdevumi;
Ls 125,670 ; 3%

Būtiskāko izdevumu daļu sastāda kārtējie izdevumi 2 034 201 LVL (56% 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 772 756 LVL (21% no
izdevumiem), subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti ir 381 538 LVL (11% no izdevumiem),
uzturēšanas izdevumu transferti ir 311 001 LVL (9% no izdevumiem), procentu izdevumi ir 125 670 LVL
(3% no izdevumiem).

2011, 2012.gada pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas un
2013.gadā plānotie izdevumi
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
Kārtējie izdevumi Procentu izdevumi

2011.gads

Subsīdijas un
dotācijas

2012.gads

Uzturēšanas
izdevumu
transferti

Kapitālie izdevumi

2013.gada plāns
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Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu rādītāji pēc ekonomiskās
klasifikācijas (latos):

Rādītāji

Budžeta
izpilde
2011.gadā

Budžeta
izpilde
2012.gadā

Apstiprinātais
budžets
2013.gadam

KOPĀ IZDEVUMI PĒC EKONOMISKĀS KLASIFIKĀCIJAS

3,438,235

3,625,166

4,454,884

1.Uzturēšanas izdevumi

2,711,604

2,852,410

3,330,587

Kārtējie izdevumi

1,866,539

2,034,201

2,439,665

Atalgojums

884,006

967,150

1,066,766

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un
kompensācijas

212,496

235,492

325,565

2,024

3,661

3,495

Pakalpojumi

559,270

590,420

764,045

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs

185,654

212,981

252,005

2,786

2,724

3,456

20,303

21,773

24,333

158,546

125,670

120,341

4,033

3,748

2,853

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei

154,513

121,922

117,488

Subsīdijas un dotācijas

382,939

381,538

442,081

43,407

47,226

57,918

Sociālie pabalsti iedzīvotājiem

339,532

334,312

384,163

Uzturēšanas izdevumu transferti

303,580

311,001

328,500

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām

289,013

311,001

328,500

14,567

0

0

726,631

772,756

1,124,297

5,948

24,612

6,228

720,683

748,144

1,118,069

Komandējumi un dienesta braucieni

Periodikas iegādei
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Procentu izdevumi
Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem

Pašvaldības budžeta uzturēšanas izdevumu transferts uz valsts budžetu
2.Kapitālie izdevumi
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
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Speciālais budžets
Burtnieku novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus veido valsts
mērķdotācijas autoceļu fondam, nenodokļu ieņēmumi un dabas resursu nodoklis.
Speciālā budžeta ieņēmumi 2012.gadā sastāda 90 971 latus. Lielāko daļu no speciālā
budžeta ieņēmumiem veido valsts mērķdotācijas autoceļu fondam. Tie ir 83 320 lati. Dabas
resursu nodoklis ir saņemts 7 651 latu apmērā. Burtnieku novada pašvaldības speciālā
budžeta izdevumi 2012. gadā sastāda 112 280 latu. No Autoceļu fonda līdzekļiem ir iztērēti
100 961 latu: novada ielu un ceļu uzturēšanai un remontam 100 609 latu, ceļazīmēm 352
latu. No dabas resursu nodokļa līdzekļiem ir iztērēti 11 319 latu Burtnieku novada ainavu
izpētei un ceļveža izstrādei, Burtnieku ezera izpētes plāna izstrādei, zivju resursu
atjaunošanai, savākto atkritumu izvešanai talkas laikā, Burtnieku ezera ezermalas kopšanai.
Burtnieku novada pašvaldības speciālā budžeta rādītāji (latos):
Budžeta
izpilde
2011.gadā

Rādītāji
I KOPĀ IEŅĒMUMI

Budžeta
izpilde
2012.gadā

2013.gada
plāns

104,364

90,971

82,174

6,997

7,651

7,000

Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem

97,367

83,320

75,174

II KOPA IZDEVUMI PA VALDĪBAS FUNKCIJĀM

87,421

112,280

98,610

Ekonomiskā darbība

85,840

100,961

76,510

1,581

11,319

22,100

III IZDEVUMI PĒC EKONOMISKĀS KLASIFIKĀCIJAS

87,421

112,280

98,610

Pakalpojumi

86,353

108,817

97,610

1,068

3,463

0

0

0

1,000

Dabas resursu nodoklis

Vides aizsardzība

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs
Kapitālie izdevumi

Ziedojumu un dāvinājumu budžets
Burtnieku novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta rādītāji(latos):
Rādītāji

Budžeta izpilde
2011.gadā

Budžeta izpilde
2012.gadā

I KOPĀ IEŅĒMUMI

10,887

5,871

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi

10,887

5,871

7,545

6,326

310

30

0

6,296

7,235

0

II KOPA IZDEVUMI PA VALDĪBAS FUNKCIJĀM
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
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2012. gadā no juridiskām personām ir saņemti ziedojumi 5 871 latu apmērā.
Ziedojumi ir izlietoti: 30 LVL ir izlietoti Matīšu pagasta kultūras pasākumiem, 2 926 LVL ir
izlietoti sociālā atbalsta centra „Rencēni” vadītājas atlīdzībai un 558 lati ir iztērēti preču un
inventāra iegādei atbalsta centram „Rencēni”, 2 812 LVL izlietoti preču un inventāra iegādei
multifunkcionālajam jauniešu centram Burtniekos.

Pašvaldības nekustamais īpašums
Bilances vērtībā uz
01.01.2012

Rādītāji
Zeme, ēkas un būves, tai skaitā:

Bilances vērtībā uz
31.12.2012

10 953 575

10 873 801

19 590

19 975

Nedzīvojamās ēkas

3 313 586

3 563 007

Transporta būves

4 610 323

4 040 969

Zeme zem ēkām un būvēm

1 226 921

1 251 911

272 088

267 577

42 987

42 987

Pārējā zeme

231 400

367 244

Inženierbūves

960 860

1 055 706

Pārējais nekustamais īpašums

275 820

264 425

Dzīvojamās ēkas

Kultivētā zeme
Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme

Pašvaldības bilancē ir uzskaitīti 6 549,26 hektāri zemes ar kopējo kadastrālo vērtību
1 929 719 LVL. Pašvaldība ir 309.64 ha īpašumā un 525.16 ha ha pašvaldībai piekritīgos
zemes gabalus.

Pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi samazinājušies
par LVL 35 141. 2012.gadā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā tika mainīts
komercsabiedrības nosaukums no Valmieras pagasta SIA „VP Komforts” uz SIA „BN
Komforts” un ierakstīta reorganizācija – apvienošana, pievienojot komercsabiedrībai SIA „BN
Komforts” komercsabiedrību SIA „Renete”.
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

Līdzdalība
(%)

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā

Uz 31.01.2011

Uz 31.12.2012

741,929

706 788

SIA "Renete"

100

178,795

0

Valmieras pagasta SIA "VP Komforts"

100

388,736

0

SIA „BN Komforts”

100

0

532,390

SIA " ZAAO"

2.297

30,585

30,585

SIA " VTU Valmiera"

14.01

143,813

143,813
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Pašvaldības aizņēmumi
Pašvaldībai uz 31.12.2012 ir ilgtermiņa aizņēmumi par kopējo summu 2 874 269 LVL:
Aizdevējs

Atmaksas
termiņš

Parāds uz
01.01.2012

Aizņēmuma
izmaksātā
daļa (+)

Aizņēmuma
atmaksātā
daļa (-)

Parāds uz
31.12.2012

Plānotās
pamatsummas
atmaksas
2013.gadā

Valsts kase

20.11.2021

10,900

0

0

10,900

0

Valsts kase

20.08.2013

3,180

0

-1,600

1,580

1,580

Valsts kase

20.02.2017

68,140

0

-12,980

55,160

12,980

Valsts kase

20.05.2021

21,115

0

-5

21,110

0

Valsts kase

20.06.2033

133,290

0

-6,200

127,090

6,200

Valsts kase

20.04.2028

1,266,240

0

-77,920

1,188,320

77,920

Valsts kase

20.05.2027

361,660

0

-23,336

338,324

23,336

Vides investīciju fonds

01.04.2026

57,843

0

-12,703

45,140

12,696

Valsts kase

20.11.2018

31,104

0

-4,448

26,656

4,448

Valsts kase

20.11.2021

364,916

0

-36,492

328,424

36,492

Vides investīciju fonds

01.07.2021

25,379

0

-5,719

19,660

5,716

Valsts kase

20.05.2024

116,000

0

0

116,000

0

Valsts kase

20.10.2024

6,971

0

0

6,971

0

Valsts kase

20.07.2025

30,401

0

-2,221

28,180

2,203

Valsts kase

20.07.2025

10,685

0

-5

10,680

0

Valsts kase

20.07.2025

6,795

0

-5

6,790

0

Valsts kase

20.09.2025

19,910

0

-10

19,900

0

Valsts kase

20.09.2025

12,073

0

-3

12,070

0

Valsts kase

20.10.2025

3,766

0

-6

3,760

0

Valsts kase

20.07.2025

11,084

0

-4

11,080

0

Valsts kase

20.07.2025

10,280

0

0

10,280

0

Valsts kase

20.04.2026

62,856

0

-32,856

30,000

0

Valsts kase

20.04.2026

21,929

0

-9

21,920

0

Valsts kase

20.04.2026

45,800

0

-37,580

8,220

3,160

Valsts kase

20.07.2026

119,700

0

-82,908

36,792

0

Valsts kase

20.11.2026

48,301

78,847

-1,828

125,320

336
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Valsts kase

20.07.2027

0

71,800

0

71,800

4,868

Valsts kase

20.08.2027

0

69,500

0

69,500

4,712

Valsts kase

20.10.2027

0

72,289

0

72,289

5,233

Valsts kase

20.11.2027

0

50,353

0

50,353

1,310

2,870,318

342,789

-338,838

2,874,269

203,190

Kopā

x

Izsniegtie galvojumi
2012. gada beigās izsniegtā galvojuma neatmaksātā summa ir LVL 25 000, kurai nav iestājies
maksāšanas termiņš:
Aizdevējs

Mērķis

Aizņēmējs

Līguma
parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

Galvojuma
summa

Neatmaksātā
summa uz
01.01.2012

Neatmaksātā
summa uz
31.12.2012

AS
"Swedbank"

kurināmā
iegādei

SIA "Renete"

12.09.2011

10.09.2012

15,000

15,000

0

AS
"Swedbank"

kurināmā
iegādei

SIA "BN Komforts"

10.09.2012

10.09.2013

25,000

0

25,000

15,000

25,000

Kopā

Pārbaudes atzinums
Pašvaldības vadība ir izpildījusi likuma „Par pašvaldībām” 71.panta prasības –
2012.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 2012.gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības
finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2012.gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumu Nr.777„Gada pārskata sagatavošanas kārtība”
nosacījumiem.”

Domes lēmums par 2012. gada pārskatu
2013.gada 24.aprīlī Burtnieku novada pašvaldības dome ar sēdes lēmumu Nr. 132 (protokols
Nr. 8, 42. punkts) apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības 2012. gada pārskatu.

Pašvaldības nekustamais īpašums
Pašvaldības bilancē ir uzskaitīti 2406.41 hektāri zemes ar kopējo kadastrālo vērtību
1 738 339 LVL. Pašvaldība ir iznomājusi 146.1 ha īpašumā un 95.3 ha pašvaldībai piekritīgos
zemes gabalus. 2010.gadā tika veikta pašvaldības ceļu un ielu datu salīdzināšana ar VAS
Latvijas Valsts ceļi datiem. Šīs salīdzināšanas rezultātā no pašvaldības bilances tika izslēgti
36.35 km servitūta ceļa posmi ar kopējo vērtību 744 412 LVL. 2011.gadā tiks veikta 20 ceļu
un 8 ielu posmu ar kopējo garumu 16.196 km novērtēšana un iekļaušana pašvaldības
bilancē.
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3. Burtnieku novada attīstības mērķi
Lai panāktu sekmīgu novada izaugsmi, ir nepieciešams risināt vairākus prioritāros
attīstības jautājumus, tiem atbilstošos virzienos veicot sekojošus uzdevumus:
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;
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3. vides resursu ilgtspējīga izmantošana un integrācija vietējā un reģionālā ikdienas
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;
sekmēt energoefektīvas infrastruktūras attīstību;
Burtnieka ezera un tās apkaimes integrēta apsaimniekošana;
dabas, ainavas resursu un kultūras vērtību ilgtspējīga un racionāla apsaimniekošana.

4. Burtnieku novada pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos
Burtnieku novada pašvaldība kopš tās izveides administratīvi teritoriālās reformas
rezultātā 2009. gada 1. jūlijā, izmantojot ES un citu finanšu instrumentu līdzfinansējumu, ir
īstenojusi 26 projektus, apgūstot 1 109 689,39 LVL publiskā finansējuma. Projektu
līdzfinansējums piesaistīts galvenokārt izmantojot Eiropas Savienības fondu finansējumu.
Finansējuma ziņā, lielākais īstenoto projektu īpatsvars līdzfinansēts no Eiropas Savienības
Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļiem, 54 % no kopējā apgūta
finansējuma uz 31.12.2012.

2010. un 2011. gadā apstiprinātie projekti, kuru īstenošana pabeigta 2012. gadā:
•

•
•

•

•
•

Latvijas – Šveices sadarbības programmas atbalstītais projekts „Multifunkcionāla
jaunatnes iniciatīvu centra izveide Burtniekos” īstenošana ar atbalsta intensitāti
48%;
Eiropas Sociālā fonda 100% finansēta projekta „Burtnieku novada attīstības
programmas un teritorijas plānojuma izstrāde” īstenošana;
Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalstītais projekts „Burtnieku ezera pieejamības
uzlabošana - Ezera ielas posma Burtniekos labiekārtošana” ar atbalsta intensitāti
90%;
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 Reģionālā fonda 100% finansētais projekta „Izglītības iestāžu
informatizācija” īstenošana;
Burtnieku novada Vecates pagasta Kultūras centra un bibliotēkas rekonstrukcija
ar 90% atbalsta intensitāti.
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2010., 2011. un 2012. gadā apstiprinātie projekti, kuru īstenošana tiks pabeigta 2013.
gadā:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eiropas Sociālā fonda 100% finansētais projekts „Projekta vadītāja piesaiste
Burtnieku novada pašvaldībā”;
Eiropas Sociālā fonda 100% finansētais projekts „Burtnieku novada pašvaldības
darbinieku izglītošana ES un citu finanšu instrumentu piesaistei sociālo
uzņēmumu veidošanai”;
Silzemnieku pludmales paplašināšana un labiekārtošana Burtnieku ezera krastā;
Publiskās ūdenstūrisma atpūtas vietas izveidošana Burtnieku ciemā pie
Burtnieka ezera,
Laivu piestātnes izbūve ar tai pieguļošu infrastruktūru Matīšu pagastā, Burtnieka
ezerā;
Atkritumu izgāztuves „Kulpji” rekultivācija;
Aktīva brīvā laika pavadīšanas vietas izveide Valmiermuižā;
Dzirnavu un Ozolu ielu posmu rekonstrukcija Valmiermuižas ciemā;
Eiropas Sociālā fonda 100% finansētais projekts Projektu vadītāja piesaiste
Burtnieku novada pašvaldībā;
Burtnieku novada pašvaldības darbinieku izglītošana ES un citu finanšu
instrumentu piesaistei sociālo uzņēmumu veidošanai;
Eiropas Sociālā fonda 100% finansētais projekts „Sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu nodrošināšana Burtnieku novadā”;
Aktīva brīvā laika pavadīšanas vietas izveide Ēveles pagastā;
Saietu telpas izveide Ēveles muižas klētī.
Burtnieku novada Burtnieku pagasta mežu ekonomiskās vērtības
paaugstināšana.
Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma elements (Riverways) – laivu laišanas
un atpūtas vietas labiekārtošana Vecates pagastā.

5. Paveiktais būvniecībā
Būvniecības pārzināšanu un kontroles nodrošināšanu Burtnieku novada teritorijā veic
Burtnieku novada būvvalde.

1.

Informācija par būvniecību Burtnieku novadā:
Izdotas būvatļaujas (skaits)
Būves
t.sk.
t.sk.
jaunai
Kopā
rekonstr.,
būvnierenovācija
cībai
Pavisam kopā ( 1+ 2 )
59
31
28
Ēkas
39
24
15

11.

t.sk. dzīvojamās mājas

14

9

12.

t.sk. nedzīvojamās ēkas

25

2.

Inženierbūves

20

Pieņemts ekspluatācijā (skaits)
t.sk.
t.sk.
jaunā
Kopā
rekonstr.,
būvnierenovācija
cība
43
27
16
31

23

8

5

12

9

3

15

10

19

14

5

7

13

12

4

8
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2012. gadā Burtnieku novada būvvaldē reģistrēti 113 jauni būvobjekti, salīdzinājumam
ar pagājušo gadu reģistrēto būvobjektu skaits ir samazinājies, 19 no visiem reģistrētiem
būvobjektiem ir Burtnieku novada pašvaldības būvobjekti (17%), 40 (49%) – privātpersonu,
54 (48%) citu juridisko personu būvobjekti. Gada laikā būvvalde izsniegusi 62 plānošanas un
arhitektūras uzdevumus, izskatījusi un pieņēmusi lēmumus par 53 tehnisko projektu
akceptu, saskaņojusi 3 fasāžu vienkāršotās renovācijas un 30 vienkāršotas būvju
rekonstrukcijas vai renovācijas, sastādījusi 71 būvobjektu pārbaudes aktus, izsniegusi 43
jaunas būvatļaujas, pagarinājusi 29 būvatļaujas, pieņēmusi ekspluatācijā 43 būvobjektus ar
kopējām būvniecības izmaksām 2 148 672 lati.
2012.gadā Burtnieku novada pašvaldībai izsniegti 13 plānošanas un arhitektūras
uzdevumi, izsniegtas 8 būvatļaujas, akceptēti 12 būvprojekti, ekspluatācijā nodoti 8
būvobjekti.
Lielākie rekonstrukcijas objekti, kas tika nodoti ekspluatācijā 2012.gadā:
Rencēnu pagasta pārvaldes ēkai izbūvēta horizontālā siltumsūkņu apkures sistēma;
Matīšu pagasta bērnu dārza ēkai izbūvēta vertikālā siltumsūkņu apkures sistēma
(līdz 2013.gada 1.jūnijam objektā jāpabeidz atliktie būvdarbi, kurus ziemas periodā
nebija iespējams pabeigt).;
• Matīšu pamatskolas ēkai veikta daļēja otrā stāva pārseguma rekonstrukcija un klašu
remonts;
• Rencēnu pagasta Parka ielā izbūvēts ielas apgaismojums;
• Burtnieku bērnu dārza rekonstrukcijai nodota ekspluatācijā 1.kārta, kur izbūvēta
horizontālā siltumsūkņu apkures sistēma, veikta ēkas fasādes siltināšana, sanitāro
mezglu rekonstrukcija un daļējs iekštelpu kosmētiskais remonts;
• Valmieras pagastā Valmiermuižas parkā veikti labiekārtošanas darbi, kurā atjaunoti
vārti, izbūvēts bruģēts laukums un grants celiņi (līdz 2013.gada 1.jūnijam objektā
jāpabeidz atliktie būvdarbi, kurus ziemas periodā nebija iespējams pabeigt).
Veikti vienkāršotās rekonstrukcijas darbi objektos:
• Rencēnu pamatskolai nomainīti logi;
• Burtnieku sporta laukumam ierīkota drenāža;
• Ēveles pamatskolā veikta bērnu dārza telpu un darbmācības kabineta rekonstrukcija;
• Burtnieku Ausekļu vidusskolā ēdnīcas korpusā nomainīti logi, veikts daļējs telpu
kosmētiskais remonts.
Būvniecības procesā uz gada beigām ir:
• Valmieras pagasta Dzirnavu un Ozolu ielas posmu rekonstrukcija;
• Valmieras pagasta Viestura ciema ielu izbūve;
• Matīšu bērnu dārza ēkas iekštelpu vienkāršotas rekonstrukcijas darbi.
•
•

2012. gadā Eiropas Sociālā fonda projekta „Burtnieku novada attīstības programmas
un teritorijas plānojuma izstrāde” ietvaros tika pabeigta un apstiprināta Burtnieku novada
attīstības programmas 2012.-2018. gadam un Burtnieku novada teritorijas plānojums 2012.2024. gadam, kuru izstrādāja SIA „GEO KONSULTANTS”. Ar Burtnieku novada pašvaldības
2012.gada 19.septembra domes sēdes lēmumu Nr.411 (protokols Nr.12, 1.punkts) izdoti
Burtnieku novada saistošie noteikumi Nr.10/2012 „Burtnieku novada teritorijas plānojuma
2012.2024.gadam grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

21

6. Paveiktais ceļu, ielu stāvokļa uzlabošanā
2012. gadā pašvaldības ceļu un ielu kopgarums ir 260 kilometru, no tiem 30 kilometru –
ar asfaltbetona segumu. Valsts mērķdotācija pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanai 2012.
gadā bija Ls 83 320, bet 2013. gadam piešķirti 95 659 lati. Papildus tam pašvaldība no
pamatbudžeta ceļu un ielu uzturēšanai 2013. gadam iedalīja Ls 10 000 sniega attīrīšanai no
servitūtu ceļiem un Ls 18 000 caurteku un ceļu remontiem. Jāsecina, ka ceļu un ielu stāvoklis
ir ļoti slikts un to atjaunošanai nepieciešami ievērojami lielāki finanšu līdzekļi. Ar šobrīd
pieejamiem ir iespējams ziemā attīrīt ceļus no sniega , bet vasarā vienu reizi mēnesī
nogreiderēt.
Lielākie remontdarbi ceļu un ielu stāvokļa uzlabošanā 2012. gadā veikti Tālivalža ielā,
Valmiermuižā, lai pašvaldības pamatbudžeta 63 000 latu veiktu rekonstrukciju minētajā
posmā. Darbi iesākti 2012. gadā un tos pabeigs 2013. gadā. Paredzēts uz Tālivalža ielas uzklāt
asfalta segumu.
Pozitīva tendence saglabāta attiecībā uz publisko iepirkumu procedūrām, kad gan ziemas,
gan vasaras ceļu uzturēšanai iepirkumos ar saviem piedāvājumiem piedalās arī vietējie
uzņēmēji.

7. Paveiktie pasākumi pašvaldības vadības uzlabošanai
2012. gadā Burtnieku novada pašvaldībā tika izveidota jauna struktūrvienība –
multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs Burtniekos, kura darbības mērķis vērsts uz
vietējo bērnu un jauniešu brīvā laika aktivitāšu, kā arī plašākas attīstības iespēju
nodrošināšanu Burtnieku novadā.
2012. gadā izveidota jauna štata vieta – izpilddirektora vietnieks, kura kompetencē
ietilpst izglītības budžeta pārvaldīšana, pašvaldības autobusu kustības organizēšana,
kultūras, sporta un bibliotēku darba pārraudzīšana.
Tāpat arī 2012. gadā pašvaldības domes deputāti atbalstīja jaunas štata vietas izveidi –
sociālā dienesta vadītāja vietnieks. Minētā darbinieka pienākumi lielākoties vērsti uz projekta
realizēšanu, kas saistīti ar novada sociālo jomu. Savukārt gada nogalē tika izveidota Zemes
lietu komisija, kas būtiski atvieglo Burtnieku novada pašvaldības domes darbu. Turpmāk lielu
daļu ar zemes lietām saistītos jautājumus izskata atsevišķā komisijas sēdē, kas ļauj
operatīvāk un kvalitatīvāk izskatīt iedzīvotāju iesniegumus.
Domē tika pieņemti svarīgi saistošie noteikumi Nr. 6/2012 „Par pirmskolas vecuma
bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Burtnieku novada PII”, kas paredz kārtību, kādā
turpmāk novadā notiks bērnu reģistrēšanai apmācībām pirmsskolas izglītības iestādēs. Tāpat
arī pieņemti iedzīvotājiem svarīgi saistošie noteikumi Nr.1/2012 „Par nekustamā īpašuma
nodokli 2012. gadā”, kas nosaka nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu un
saistošie noteikumi Nr. 14/2012 „Par nodokļu atbalsts pasākuma piemērošanu nekustamā
īpašuma nodoklim”.
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8. Sadarbības nodrošināšana ar iedzīvotājiem
2012. 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. Tika
izvērtēta un turpināta iepriekš uzsāktā sadarbība ar „Radio SWH” reģionālo studiju, kas
paredzēja veidot novada ziņu izlaidumu katras nedēļas ceturtdienā plkst. 12:00. Uz nelielām
intervijām tika aicināti arī pašvaldības pārstāvji, kuri klātienē stāstīja par aktualitātēm novadā
vai skaidroja būtiskākos lēmumus attiecībā pret novada iedzīvotājiem.
Tāpat arī sadarbības līgums tika pagarināts 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”, tāpat arī valsts lielākās ziņu aģentūras –
LETA, BNS, BNA.
Interneta vidē visbiežākais izziņas avots iedzīvotājiem bijusi pašvaldības mājas lapa
www.burtniekunovads.lv. Taču veiktā iedzīvotāju aptauja apliecinājusi, ka nepieciešami
uzlabojumi interneta vietnes lietošanā un struktūrā, tāpēc 2012. gadā pašvaldība pieņēma
lēmumu par jaunas mājas lapas izveides uzsākšanu. Ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju
vajadzības un vēlmes attiecībā uz jaunās interneta vietnes veidolu, tika veikta sabiedriskā
aptauja, precizējot vajadzības un ērtāko lietošanas veidu.
Interneta vidē iedzīvotāji arī pieraduši pie ziņu saņemšanas portālā
www.valmiera24.lv, kurā Burtnieku novada aktualitātes 2012. gadā bijušas vienas no
lasītākajām uz pārējo apkārtējo pašvaldību fona, kas izmanto šī portāla pakalpojumu. Tāpat
arī noslēgts sadarbības līgums par īpašu informatīvo reklāmas laukumu jeb baneru
izvietošanu www.pilseta24.lv portālos, kas informē valsts iedzīvotājus par aktualitātēm
Burtnieku novada tūrisma, kultūras un sporta jomā.
Arī 2012. 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. 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 un bibliotēkās. 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.
2012. gadā turpināts iesāktais darbs Burtnieku novada pašvaldības tēla un
popularitātes paaugstināšanai sociālajos tīklos. Arvien lielāku atsaucību ieguvis pašvaldības
konts Twitter vietnē ar nosaukumu @burtniekunovads.lv. Twitter vietnē aktīvi tiek publicēta
informācija par jaunākajām ziņām un aktualitātēm pašvaldības mājaslapā. Burtnieku novada
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pašvaldība 2012. gadā sāka veidot videomateriālus par dažādiem novada pasākumiem. 2011.
gadā tika turpināta arhīva veidošana. Pašvaldības interneta vietnē www.burtniekunovads.lv
sadaļā „Arhīvs” ir pieejami visi vietnē publicētie raksti.
2013. gadā pašvaldība plāno pabeigt jaunās mājas lapas versijas izstrādi, kas būtu
ērta lietošanā. Tāpat arī tiks turpināta sadarbība ar vietējiem un nacionālajiem medijiem, lai
atvieglotu iedzīvotāju saskarsmi ar pašvaldību un iedzīvotāji aktīvi tiktu informēti par
notiekošo novadā.

9. Sabiedriskā kārtība un drošība
2012. gadā tika izveidota Burtnieku novada pašvaldības policija, kas sekmīgi darbojās
un nodrošināja sabiedrisko kārtību novada rīkotajos kultūras un sporta pasākumos.
Veiksmīgi tiek kontrolēta 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” izpilde novada teritorijā.
Burtnieku novadā turpinās stabila sadarbība ar Valsts policiju. 2012. gadā notika
tikšanās starp Burtnieku novada administrācijas darbiniekiem un policijas pārstāvjiem. Par
kārtības nodrošināšanu novada teritorijā rūpējās trīs Valsts policijas iecirkņu pilnvarotie.
Tāpat veiksmīga sadarbība turpinājās ar nepilngadīgo lietu inspektori. Valsts policija kopā ar
pašvaldības policijas vecāko inspektoru rīkoja regulārus satiksmes drošības kontroles reidus
un piedalījās Burtnieku ezera zivju resursu aizsardzības un nelikumīgas zvejas novēršanas
pasākumos.
Turpinās veiksmīga sadarbība ar Zemessardzes 22 . kājnieku bataljonu, kas regulāri
nodrošina kārtību novada kultūras un sporta pasākumos. Pārskata gadā Burtnieku novada
skolās notika ugunsgrēka trauksmes simulācija ar mērķi pārbaudīt audzēkņu un pedagogu
gatavību ugunsgrēka gadījumā.

10. Paveiktais bāriņtiesas darbā
Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību
principiem. Tā prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko
interešu aizsardzību.
2012. gadā bāriņtiesā pieņemti 64 lēmumi, tajā skaitā astoņām personām atņemtas
bērnu aprūpes tiesības, vienai personai bērnu aprūpes tiesības atjaunotas, par desmit
personām pieņemts lēmums par prasības sniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai. 11
bērniem ar bāriņtiesas lēmumu nodrošināta ārpusģimenes aprūpe: divi bērni ievietoti
audžuģimenē, seši aizbildņa ģimenē, četri bērni ievietoti aprūpes institūcijā. 2012. gadā ar
bāriņtiesas lēmumu piecas personas ieceltas par aizbildni bērniem, 1persona atcelta no
aizbildņa pienākumu pildīšanas, divas personas atzītas par adoptētājiem, 4 nepilngadīgo
interesēs bāriņtiesa lēmusi par sociālo pabalstu un pensiju izmaksu personai, kura faktiski
audzina bērnu, pieņemti seši lēmumi par nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu mantisko
interešu nodrošināšanu.
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Audžuģimenes statusu 2012. gadā ieguvušas divas ģimenes, vienai ģimenei
audžuģimenes statuss atņemts. Novadā ir 12 audžuģimenes, kas ir par vienu vairāk, nekā
2011. gadā fiksēts. Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits 2012. gada 31. decembrī – 44,
no tiem septiņi bērni ievietoti audžuģimenē, 32 ievietoti aizbildņa ģimenē (t. sk. divi bērni
atrodas aizbildnībā ārzemēs), pieci ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijās. Aizgādībā atradās piecas rīcībnespējīgās personas. Salīdzinoši –
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.
Bāriņtiesas lietvedībā esošais kopējais lietu skaits uz 2012. gada 31. decembri – 149
lietas (2011. gadā – 136) , 2012. gadā no jauna ierosinātas 39 lietas (2011. gadā to skaits bija
tikpat – 39).
2012. gadā bāriņtiesā veiktas 517 notariālās darbības (2011. gadā – 539), tajā skaitā
veikti apliecinājumi personu dzīvesvietā ārpus bāriņtiesas telpām pilnvarnieka veselības
stāvokļa dēļ, kā arī nodrošināti notariālie pakalpojumi ieslodzītajām personām Valmieras
cietumā.

11. Paveiktais teritorijas apsaimniekošanā
Novada pašvaldības īpašumā ir vairāki simti nekustamā īpašuma objekti (ēkas un zemes
īpašumi), kuri prasa finansiālus ieguldījumus, lai uzturētu un sakārtotu šos īpašumus.
Sākot ar tieši ar 2012. gadu, visas teritorijas apsaimniekošana nodota pagastu pārvalžu
vadītāju uzraudzībā. Kā liels ieguvums Burtnieku novada pašvaldībā minama iesaistīšanās
NVA un pašvaldību kopēji realizētajā projektā „Darba praktizēšana ar stipendiju
pašvaldībās”. Programmā iesaistītie bezdarbnieki kļuvuši par lielu ieguvumu pagastu
pārvaldniekiem, veicot ikdienas teritoriju uzkopšanas darbus.
Līdz ar SIA „BN Komforts” izveidi, novada pagastu teritorijas apsaimniekošana tika
nodota šīs pašvaldības kapitālsabiedrības pārraudzībā un izpildē. Taču 2012. gada gaitā tika
pārskatīti sekmīgākie pakalpojumu nodrošināšanas sistēmu varianti, lai varētu operatīvi un
par iedzīvotājiem pieņemamiem izcenojumiem nodrošināt teritorijas apsaimniekošanu. Šis
uzdevums arī izvirzīts par vienu no galvenajiem veicamajiem darbiem 2013. gadā.

Arī 2012. gadā aktīvi tika izmantoti pašvaldības 2010. gadā pieņemtie saistošie noteikumi
Nr.32/2010
„Burtnieku
novada
pašvaldības
palīdzības
piešķiršanas
kārtība
energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”, kas paredz sniegt
finansiālu atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku biedrībām un
apsaimniekotājiem māju siltināšanas darbos. Interese no dzīvokļu īpašniekiem joprojām ir,
un lielākoties visi iesniegumi par līdzfinansējuma pieprasījumi tikuši apmierināti.
Teritorijas apsaimniekošana saistīta ar zāles pļaušanu, sauso koku un zaru izzāģēšanu,
lielgabarīta atkritumu izvešanu. 2011. gadā tika organizēta lielgabarīta atkritumu savākšanas
akcija visos novada pagastos, dodot iespēju iedzīvotājiem atbrīvoties no lielgabarīta
atkritumiem. Šī akcija notika arī 2012. gadā, un šo iespēju novadnieki atsaucīgi izmantojuši.
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Teritorijas un kapu ikdienas apsaimniekošana nodota pašvaldības kapitālsabiedrību SIA
„Renete” un SIA „VP Komforts” ziņā, kas vēlāk kļuvis par apvienotu kapitālsabiedrību – SIA
„BN Komforts”.
Lai uzlabotu pašvaldības nekustamos īpašumus, 2013. gadā plānos pašvaldības
budžetā 61 518 latu, un šis finansējums tiks izmantots pašvaldības daudzdzīvokļu māju
“Lazdas” un “Martiņas” renovācijai.

12. Paveiktais vides aizsardzībā
2012. gadā tika turpināts iepriekš uzsāktais darbs, lai sakārtotu Burtnieku novada
vidi, padarot to labvēlīgāku un ērtāku iedzīvotājiem. Nenoliedzami, lielākā uzmanība veltīta
Burtnieka ezera un tā apkārtnes labiekārtošanai un uzlabošanai. 2012. gada 13. aprīlī tika
oficiāli noslēgts līgums par Burtnieka ezera un zemes zem tā nodošanu Burtnieku novada
pašvaldības valdījumā. Dokumentu parakstīja Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas
Valsts sekretāre Dace Lucaua un Burtnieku novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis
Leitis. 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. Tāpat arī plānots
palielināt ezera piekrastes un blakus esošo novadu iedzīvotāju labklājību, kā arī nodrošinātu
vides, jo īpaši zivju krājumu saglabāšanu un ilgtspēju. Pašvaldības uzdevums turpmāk būs
nodrošināt teritorijas labiekārtošanu, zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, kā arī noteikt
kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie ūdeņi tajās jomās, kuras nav regulētas ar
normatīvajiem aktiem.
Burtnieka ezers ir ceturtais lielākais ezers, un tas pilnībā atrodas Burtnieku novada
teritorijā. Tajā ir bagātīgi zivju resursiem un ļoti iecienīta rūpnieciskās zvejas, makšķerēšanas,
aktīvās atpūtas un ūdenssporta vieta. Zemes ap Burtnieka ezeru pieder 90 īpašniekiem, tai
skaitā arī Burtnieku novada pašvaldībai.
Viens no vērienīgākajiem labiekārtošanas projektiem 2012. gadā realizēts sadarbībā
ar Eiropas Zivsaimniecības fondu, kura ietvaros sadarbībā ar biedrību „Burtnieku kultūrvide”
restaurēta un labiekārtota Burtnieku pludmale.
Veiktas arī aktivitātes, kas vērstas uz ezera zivju resursu atjaunošanu. Tika ielaisti 15
000 līdaku mazuļu, savukārt kā jaunums bija Burtnieka ezera papildināšana ar 400 600 zušu
mazuļiem.
Ezera apkārtnes uzlabošanas darbus plānots turpināt arī turpmāk. 2013. Gadā
pašvaldība plāno veikt Silzemnieku pludmales labiekārtošanu un Matīšu kanāla
padziļināšana, labiekārtošana. Vecatē plānots izveidot atpūtas vietu un laivu ielaišanas
punktu, kas papildus piesaistītu tūristus un aktīvās atpūtas cienītājus Salacas upes iztekā.
Tāpat arī domāts par ceļa sakārtošanu no Silzemnieku sūknētavas uz pludmali, kā arī plānots
izstrādāt velomaršrutu apkārt Burtnieka ezeram, bet projekta realizācija notiks 2014. gadā.
2012. gadā veikta mežu atjaunošana 15 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.
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2013. gadā Burtnieku novada pašvaldība sadarbībā ar Vides risinājumu institūtu
uzsāks arī projektu „Burtnieka ezera apsaimniekošanas stratēģijas izstrāde.” Projekta mērķis
ir uz zinātniskiem pamatiem radīt ilgtspējīgu ezera apsaimniekošanas stratēģiju, kas būtu
dabai un cilvēkiem draudzīga. Šī projekta ietvaros plānots veikt visaptverošu Burtnieku ezera
ekoloģijas pētījumu, lai izstrādātu izstrādāt veiksmīgu zivju resursu apsaimniekošanas un
aizsardzības plānu.

13. Paveiktais izglītības jomā
Pašvaldība novada teritorijā 2012. gadā nodrošināja iespēju iegūt pirmsskolas,
pamata, speciālās izglītības un vispārējās vidējās vispārizglītojošā virziena programmu apguvi
pēc iespējas tuvāk bērna dzīvesvietai.
Pašvaldībā pirmsskolas izglītības programmu apguve tiek organizēta 2 pirmsskolas
izglītības iestādēs – pirmsskolas izglītības iestāde „Zīļuks” un Burtnieku pagasta pirmsskolas
izglītības iestādē un divu pamatskolu Ēveles un Matīšu pamatskolu pirmsskolas izglītības
grupās. Novada pirmsskolas izglītības iestādēs mācās 126 bērni. Pirmsskolas izglītības
iestādēs strādā pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību, labi koordinēts iestāžu
metodiskais darbs, iestādēs ir atbilstoša materiālā bāze izglītības procesa nodrošināšanai,
pirmsskolas izglītības nodrošinājums atbilst novada pieprasījumam pašreizējā ekonomiskajā
situācijā. Ārpus pašvaldības pirmsskolas izglītības programmās mācās 143 bērni no tiem
Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs 116. Pašvaldībā tika 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 būs vienota bērnu reģistrācijas kārtība bērnudārzos. Turpmāk bērnus
rindā uz bērnudārzu reģistrēs centralizēti pašvaldībā, nevis bērnudārzā atsevišķi vai pagasta
pārvaldē. Pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai tiek piešķirti 125 092 LS no pašvaldības
budžeta.
Pašvaldībā 2012.gadā ir četras izglītības iestādes – Burtnieku Ausekļa vidusskola un
Ēveles, Matīšu, Rencēnu pamatskolas ,kurās 2012./2013. gadā mācās 337 izglītojamie no
tiem pamatizglītības programmu apgūst 314 izglītojamie, speciālās izglītības programmu
apgūst 13 izglītojamie un vispārējās vidējās izglītības programmu apgūst 13 izglītojamie.
Skolām ir labi koordinēta metodiskā darba vadība un materiāli tehniskā bāze izglītības
procesa nodrošināšanai. Skolās ir sakārtota fiziskā vide un labestīga, attīstoša atmosfēra
izglītojamiem. Izglītības iestādēs darbojās atbalsta personāls – logopēds, psihologs un katrai
izglītības iestādei tiek nodrošināta medicīniskā aprūpe. Rencēnu pamatskolā tiek piemērota
mācību vide izglītojamiem ar īpašām vajadzībām.
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu realizē Burtnieku Ausekļa
vidusskola. Vispārējā vidējās izglītības iestādē mācās 13 izglītojamie. Vispārējās vidējās izglītības
iestādē 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. Skolai ir laba
materiāli tehniskā bāze izglītības procesa nodrošināšanai. Vidusskolā īstenota komerczinību
programma sadarbībā ar Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmiju.
Pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu uzturēšanai no pašvaldības budžeta
tiek izdalīti 732 564 Ls.
Pašvaldībā novada izglītības iestādēs, kā viena no brīvā laika pavadīšanas iespējām
izglītojamiem, tiek piedāvāta interešu izglītība. Burtnieku novada pašvaldība, lai veicinātu
izglītojamo fizisko sagatavotību un amata prasmes 2012./2013.mācību gadā izvirzījusi galvenās
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prioritātes volejbols un galdniecība zēniem un meitenēm mājsaimniecības pulciņi. Pašvaldībā
interešu izglītībā, tiek piedāvātas dažādas interešu izglītojošās programmas :
• Kultūrizglītības ( dejas māksla, mūzika, vizuālā un lietišķā māksla, teātra māksla u.c.),
• Vides izglītības ( mazpulki, ekoloģija u. c),
• Sporta (volejbols, basketbols, u.c.),
• Citas ( mājsaimniecības, skolas avīze, 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. Interešu izglītības
programmu finansēšanai valsts mērķdotācija tiek iedalīti 3121 LVL Burtnieku Ausekļa vidusskolai
922 LVL, Ēveles pamatskolai – 424 LVL, Matīšu pamatskolai 918 LVL, Rencēnu pamatskolai 857 LVL.
Novadā deklarētie izglītojamie mācās ne tikai Burtnieku novada pašvaldības izglītības
iestādēs, bet arī iegūst izglītību ārpus pašvaldības. No 822 izglītojamiem, kuri iegūst izglītību
pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs ārpus pašvaldības izglītojas 521 – Valmieras pilsētas
pašvaldības izglītības iestādēs 428 izglītojamie.
Izglītības iestāžu metodisko vadību nodrošina Kocēnu novada pašvaldības izglītības
pārvalde.
Novadā tiek uzlabota un joprojām modernizēta izglītības infrastruktūra., piesaistot Eiropas
Savienības struktūrfonda līdzekļus. Ēveles, Matīsu pamatskolās un Burtnieku Ausekļa vidusskolā
tika realizēts „Izglītības iestāžu informatizācijas” projekts. Šajā budžeta gadā pašvaldība finansiāli
nodrošināja peldētapmācību visu skolu 3.-4. klašu skolēniem, vasarā bērniem tika piedāvātas
nometnes, radošās dienas ,vasaras skola.
Pašvaldība ir izvērtējusi skolēnu pārvadājumu maršrutus. Saskaņā ar domē pieņemtajiem
saistošiem noteikumiem izglītojamiem tika izmaksātas transporta kompensācijas izglītojamo
nokļūšanai uz vidējās, profesionālās izglītības iestādēm un mūzikas, mākslas, sporta skolām un
interešu izglītības pulciņiem.
Par vienu no lielākajiem ieguvumiem minams fakts, ka ar 2012./2013. mācību gadu
izglītojamiem tiek piešķirtas brīvpusdienas novada skolās un izglītojamiem, kuri ir deklarēti
Valmieras pagastā un mācās Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.
Novadā tiek veidoti pasākumi – olimpiāžu uzvarētājiem „Burtnieku novada skolu laureāts
2012”un Skolotāju diena. Turklāt pašvaldība sveica izcilākos izglītojamos, kuriem vidējais sekmju
līmenis sasniedz astoņas balles. Balvas pasniegšanas mērķis ir novērtēt izglītojamo paveikto
mācību darbā, ārpusstundu un ārpusskolas darbā, interešu izglītībā, sportā.
2012. gadā pašvaldībā tika izstrādāta izglītības koncepcija un optimizācijas plāns, kas
nosaka tendences un perspektīvas izglītības nodrošināšanai visiem novadā deklarētajiem
izglītojamiem.

14. Paveiktais sociālajā aizsardzībā
2012. gadā Burtnieku novada pašvaldības Sociālajā dienestā strādā septiņi sociālie
darbinieki, divi psihologi un divi uz laiku līdz 2013. gada 31. decembrim pieaicināti speciālisti
– smilšu spēļu terapeits un sociālais rehabilitētājs. Salīdzināšanai - uz 2011. gadā Burtnieku
novada pašvaldības Sociālajā dienestā strādāja septiņi sociālie darbinieki, divi psihologi,
savukārt 45 personas (klienti) bija izgājušas darba praktizēšanu pašvaldībā ar stipendiju.
Ņemot vērā nepieciešamību veicinātu novada iedzīvotāju sociālā riska grupu iekļaušanos
darba tirgū un integrāciju sabiedrībā, Sociālais dienests 2012. gadā piesaistīja Eiropas Sociālā
fonda finansējumu, lai nodrošinātu jaunu sociālo pakalpojumu ieviešanu. Sociālais dienests
kopš 2012. gada 1.janvāra sniedz ESF projekta finansētus sekojošus pakalpojumus:
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atbalsta un pašpalīdzības grupas pakalpojums;
sociālās rehabilitācijas programmas pakalpojums personām ar funkcionāliem
traucējumiem un prognozējamu invaliditāti;
• sociālās rehabilitācijas programmas pakalpojums daudzbērnu un nepilnajām
ģimenēm;
• motivācijas programmas pakalpojums sociālo iemaņu un darba pamat prasmju
apgūšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem un prognozējamu invaliditāti;
• motivācijas programmas pakalpojums konkurētspējas paaugstināšanai personām ar
funkcionāliem traucējumiem vai prognozējamu invaliditāti;
2012. gadā Sociālās rehabilitācijas programmā daudzbērnu un nepilnām ģimenēm no
plānotajām 220 personām, nodarbībās iesaistījušās 153 personas. Sociālās rehabilitācijas
programmā personām ar funkcionāliem traucējumiem, prognozējamu invaliditāti un
personām, kas kopj slimu ģimenes locekli, no plānotajām 45 personām, nodarbībās
iesaistījušās 33 personas. 2012. gadā sociālo rehabilitācijas programmu un motivācijas
programmu pakalpojumu pilnīgi ir saņēmušas 110 personas, lai aktīvāk iesaistītos darba tirgū
2012. gadā Sociālais dienests pieņēma 1993 lēmumus par sociālās palīdzības un sociālo
pakalpojumu piešķiršanu novada iedzīvotājiem.
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi pirkti no vairākiem sociālo
pakalpojumu sniedzējiem - SIA „Mazsalacas slimnīca”, SIA”Amicus PRO”, Valmieras pilsētas
pašvaldība, Bērnu sociālās aprūpes centrs „Gaujiena”, Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un
rehabilitācijas centrs „Zīles”, Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centrs, Camphill
nodibinājums „Rožkalni”, kā arī RO Pestīšanas armija.
Ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās pakalpojumus saņēmuši 36 novada iedzīvotāji
no kuriem 19 bijuši pensijas vecuma personas, 2 bērni, bet 10 personas bijušas ar invaliditāti.
Īslaicīgus sociālos pakalpojumus institūcijā ir saņēmuši 4 bērni, bet īslaicīgas sociālās aprūpes
gultas vietu 1 pilngadīga persona. Aprūpes mājās pakalpojumu sniegušas 1 personas un to
saņēmušas 3 pensijas vecuma personas. Pabalstu aprūpei mājās nodrošināšanai saņēmušas
20 personas. Grupu mājas pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem
pakalpojumu saņēmis 1 novada iedzīvotājs.
Burtnieku novadā ir 12 audžuģimenes, kurās ievietoti 20 citu pašvaldību un 3
mūsu pašvaldības bērni. Citu pašvaldību audžuģimenēs ievietoti 4 mūsu novada bērni.
Sociālais dienests 2012. gadā Sociālo palīdzību piešķīris 734 ģimenēm ar kopējo personu
skaitu 1566 personas, no tām 472 bērni, 5 bērni ar invaliditāti, 659 personas darbaspējīgā
vecumā, 86 pilngadīgas personas ar invaliditāti un 344 pensijas vecuma personas.
Trūcīgās ģimenes statuss bija spēkā 458 ģimenēm (1150 personām), no kurām 280
ģimenēm (704 personām t.sk. 291 bērni) ienākumi bija līdz valsts iztikas noteiktajam
garantētajam minimālo ienākumu līmenim.
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts 218
ģimenēm (527 personām), bet vidēji GMI vienai personai mēnesī sastādīja LVL 25.91.
Mājokļa pabalsts piešķirts 604 ģimenēm (1254 personām t.sk. 1033 personas, kurām spēkā
trūcīgās personas statuss), no kurām 88 ģimenes pabalstu izmantoja komunālo maksājumu
segšanai, bet 516 ģimenes kurināmā iegādei.
Sociālais dienests ir piešķīris arī pabalstus iedzīvotājiem pamatvajadzību
nodrošināšanai, pabalstu ēdināšanai ir saņēmusi 201 ģimene, bet pabalstu veselības aprūpei
ir saņēmusi 161 ģimene.
Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā piešķirts 14 ģimenēm (32 personas), no kurām
7 ģimenēm stihiskas nelaimes gadījumā, bet 7 ģimenēm citos iepriekš neparedzamu apstākļu
gadījumos.
•
•
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Sociālais dienests ir izmaksājis pabalstus bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem
bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves
uzsākšanai izmaksāts 4 personām, vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā
inventāra iegādei izmaksāts 4 personām, bet pabalsts dzīvojamās telpas ikmēneša īres
izdevumu segšanai 3 personām. Tāpat ir izmaksāti pabalsti audžuģimenēm (8 ģimenes)
bērnu ikmēneša uzturam un apģērba un mīkstā inventāra iegādei.
Pašvaldības realizētā sociālā palīdzība 2012. gadā
Izlietotie finanšu
2012. gadā LVL
PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀ
PALĪDZĪBA KOPĀ

līdzekļi Plānotie finanšu
2012. gadam LVL

248496.10

264021.00

Pabalsti veselības aprūpei

5878.38

5900.00

Pabalsti ēdināšanai
(brīvpusdienas)

35739.49

36300.00

Pabalsts sociālajai
rehabilitācijai

1115.00

1120.00

Vienreizējs pabalsts naudā
ārkārtas situācijā

1610.00

3500.00

Sociālās garantijas bāreņiem
un audžuģimenēm

18053.76

18061.00

Sociālā aprūpe mājās

5130.00

5130.00

Sociālie pakalpojumi

43415.06

43680.00

GMI pabalsts

75237.77

87620.00

Mājokļa pabalsts naudā

56610.00

56610.00

Pārējie pabalsti

5706.64

6100.00

līdzekļi

(krīzes centri, pansionāti,
aprūpes nodaļas)

15. Paveiktais veselības aprūpes nodrošināšanā
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
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beidza ģimenes ārsts Vadims Serafimovs, viņu šajā laikā aizvietoja ģimenes ārsti no
Valmieras un Mazsalacas.
Pārskata gadā darbu Matīšu pagastā uzsāka ģimenes ārsts Maija Zālīte.
Noslēgti līgumi ar ģimenes ārstiem par skolēnu medicīniskās aprūpes organizēšanu
novada skolās. Darbu Burtniekos turpina SIA „Ilmas aptieka”. Saskaņā ar tehnisko projektu
2012. gadā uzsākti Matīšu bērnudārza ēkas iekštelpu rekonstrukcijas darbi un tika ierīkota
zemes siltumsūkņu apkures sistēma. 2013. gadā renovētajā ēkā tiks izvietots Matīšu pagasta
doktorāts.

16. Paveiktais sporta dzīvē
2012 gadā no sporta budžeta dotācijām piešķirti 31 487,49 Ls. Kopējais sporta budžets
2012. gadā veidoja 49 645 Ls.
Par pašvaldības finansējumu 2012. gadā iegādātas sporta formas visiem pagastiem,
kuras tika izmantotas Burtnieku novada sporta spēlēs. Tās bija viens no lielākajiem sporta
notikumiem Burtnieku novadā pārskata apskatāmajā periodā. Vēl tika turpināts izkopt
volejbola tradīcijas Burtnieku novadā, rīkojot turnīrus vietējo skolu komandām divas reizes
gadā. Tāpat arī notika tradicionālie sporta pasākumi – velobrauciens „Apkārt Burtnieka
ezeram”, Nakts sprints slēpošanā, rudens kross un florbola turnīrs skolēniem, vindsērfinga
regate Burtnieka ezerā un citi. Pozitīvi, ka četros pagastos notika vēl savas sporta spēles,
kurās aktīvi piedalījās vietējie iedzīvotāji.
Tāpat arī tika rīkots tradicionālais „Sporta laureāts”, kurā ar īpašām balvām tika
izteikta pateicība sportistiem, viņu treneriem, lielāko sporta pasākumu rīkotājiem par
paveikto darbu sporta jomas popularizēšanā un veicināšanā Burtnieku novadā. Balvas tiek
pasniegtas par iepriekšējā kalendārā gadā gūtajiem sasniegumiem.

17. Paveiktais kultūras nozarē
Burtnieku novadā 2012. gadā katrā no sešiem pagastiem aktīvi strādājuši kultūras darba
koordinatori.
Liels pagodinājums Burtnieku novadam bija 2012. gada jūnijā, kad ar vērienīgu
pasākumu un kultūras programmu tieši šeit tika atzīmēta bijušā Valmieras rajona un Giterslo
apriņķa (Vācija) 20. gadu sadraudzības jubileja. Pasākuma organizēšanu nodrošināja
Burtnieku novada pašvaldība, uzņemot kopumā vairāk nekā 100 viesu no Vācijas un tuvējām
vietējām pašvaldībām, kurām iepriekš bijusi sadarbība ar Giterslo. Saviesīgā pasākuma
dalībnieki bija gandarīti ar sirsnīgo vakaru, savukārt pārstāvji no Burtnieku novada jūlijā
devās atbildes vizītē uz Vāciju.
Burtnieku pagastā 2012. gadā jau trešo reizi notika tradicionālie Burtnieku novada
dziesmu un deju svētki, kuros piedalījās pašvaldībā esošie pašdarbības kolektīvi un viesi.
Runājot par Burtnieku kultūras centru, tajā dejošanu visām vecuma grupām, sākot no 2 gadu
vecuma līdz pat cienījamām kundzēm, māca Vēsma Felhere. Regulāri kultūras centrā notiek
dažādām sabiedrības grupām un interesēm radīti kultūras pasākumi, ieskaitot mākslas
izstādes. Savukārt par tradicionālu kļuvušas dzejas dienas, kurās sadarbībā ar mākslinieci
Anitu Jansoni-Zirnīti notiek starpnovadu literārs pasākums „BURULIS”ar pasaules mēroga
mākslas darbinieku piedalīšanos.
Valmieras pagastā lepojas ar A grupas jauniešu deju kolektīvu „Sadancis”, kuru vada
Ieva Adāviča. Kolektīvs guvis starptautisku atzinību Dānijā, Vācijā, Anglijā, Grieķijā, Spānijā,
Bulgārijā. Otrs –vidējās paaudzes deju kolektīvs „Solis” – aktīvi gatavojas 2013. gadā
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paredzētajiem republikas dziesmu un deju svētkiem, jo visās starpskatēs vienmēr saņēmis 1.
pakāpes novērtējumu. Valmieras pagastā darbojas viens no Latvijā labākajiem senioru
jauktajiem ansambļiem „Dziesmotā senatne”, kuru kopš 2012. gada vada Inese Reinfelde.
Vispopulārākais pasākums 2012. gadā Valmieras pagastā notika notika 7.martā – 11.
Vislatvijas pasākumu vadītāju festivāls „Caur smiekliem pilnīgi nopietni..”, kuru organizējusi
pagasta kultūras nama vadītāja Līga Stebere. Tajā piedalās gan vadītāji, gan skatītāji no visas
republikas, jo tiek parādīta meistarība, kuri tiek aktīvi iesaistīti 15 minūšu garās pasākumu
programmās. Veiksmīgi muzicē šlāgergrupa „Pagrabs”, kurā dzied Gints Ristamecs.
Rencēnu pagastā atzīmējama ir republikas nozīmes folkloras kopa „Rota” ar vadītāju
Irēnu Garais, kura sapulcinājusi vienuviet vīru ansambli, dejotājus un tautas mūzikas
spēlmaņus. Darbojas arī labs vidējās paaudzes deju kolektīvs „Rencēni”, par kura vadītāju
2012. gadā kļuva Ilona Migla. Vidzemē slavena ir tautas lietišķās mākslas studija, ko vada
Gaļina Birkava. Par mazo dziedātāju „Knīpuči” vokālo izaugsmi rūpējas komponists Guntis
Lapers. Februārī notiek tradicionālie tautas muzikantu svētki, kurus tradicionāli rīko kultūras
nama vadītāja Ilona Kalniņa.
Ēveles pagastā turpina darboties novada vienīgais senioru deju kolektīvs „Ēvele”,
kura vadītāja ir Irīda Jukāme. Savukārt pagasta kultūras koordinatore Anda Jukāme ievieš
dažādas jaunas idejas un pasākumus. Sekmīgi 2012. gadā risinājās dziedāšanas pasākums
„Ēvelvīzija”, bet Ēveles brīvdabas estrādē notika tradicionālie Burtnieku novada bērnu
dziesmu un deju svētki.
Matīšos kultūras dzīve notiek pamatskolas telpās, kurās sekmīgi darbojas divi vokālie
ansambļi, vidējās paaudzes deju kolektīvs „Līksme”, modes deju studiju „Nezāles” un novada
labākais dramatiskais pulciņš, kuru vada Nelda Bailīte. Jūlija sākumā Matīši ir vieni no
aktīvākajiem tradicionālo pagalma teātru svētku organizatori, bet augusta sākumā visi šie
kolektīvi veido muzikālu uzvedumu „Mēs Matīšiem”.
Vecates pagastā savā jaunajā kultūas namā aktīvi darbojas jauktais vokālais
ansamblis , bērnu popgrupa un deju pulciņš. Vasarā, pateicoties skaistajai apkārtnei,
pasākumi tiek organizēts Vecates parkā esošajā estrādē, kur 2012. gadā notika novada
senioru svētki, kā arī makšķerēšanas festivāls.

18. Paveiktais bibliotēku darbā
Par vienu no mērķiem 2011. gadā tika izvirzīti profesionālā līmeņa paaugstināšana,
piedaloties Valmieras bibliotēkas kursos un semināros, kā arī vismaz reizi gadā piedalīties
Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētajos bibliotekāru profesionālās pilnveides kursos.
2012. gadā Burtnieku novada bibliotekārus apmeklēja Rīgas Dekoratīvās mākslas un dizaina
muzeju, lai papildinātu savas zināšanas un iedvesmotos izstāžu rīkošanai. Tika apskatīta
modes vēsturnieka Aleksandra Vasiļjeva kolekcijas izstāde „ Jūgendstila mode”.
Agita Zalte (Matīši), Gunta Daļecka (Burtnieki), Aelita Punkstiņa (Ēvele) un Ilga
Ratniece (Vecate) 22. un 23. augustā piedalījās pašvaldību publisko bibliotēku darbinieku
pieredzes apmaiņas braucienā uz Latgales pusi. Bibliotekāres iepazinās ar Līvānu novada
Centrālās bibliotēkas, Preiļu galvenās bibliotēkas un Riebiņu novada Kastīres bibliotēkas
darbu, apmeklēja Līvānu stikla fabrikas muzeju, Aglonas baziliku, Karaļa kalnu un Preiļu leļļu
muzeju.
8. augustā Burtnieku novada bibliotekāres un aktīvākie lasītāji devās pieredzes
apmaiņas braucienā uz Jelgavas pusi. Brauciena dalībnieki iepazinās ar Jelgavas LLU
fundamentālās bibliotēkas darbu, apmeklēja Zaļenieku pagasta bibliotēku , izstaigāja
Tērvetes dabas parku.
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11. un 12. jūlijā Ogres rajona atpūtas kompleksā „Turbas” notika Latvijas
Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 15. Saiets – konference „Sadarbība, zināšanas,
radošums – mūsdienu bibliotekāra izaicinājums” .Burtnieku novadu pārstāvēja Gunta
Daļecka (Burtnieku pagasta bibliotēka) un Agita Zalte (Matīšu pagasta bibliotēka). Saieta –
konferences laikā bibliotēku darbiniekiem bija iespēja noklausīties interesantas lekcijas,
pārrunāt dažādus darba jautājumus, dalīties pieredzē.
Lai labāk iepazītu Valmieras reģiona bibliotēku darbu, dalītos pieredzē un paskatītos
kur un kā strādā kolēģi, bibliotēku darbinieki vasaras sākumā dodas izbraukuma seminārā .
Šogad kolēģi ciemojās Burtnieku novadā. Apskatīja Valmieras pagasta bibliotēku, Burtnieku
pagasta bibliotēku un muzeju, iepazinās ar nesen atvērto jauniešu centru. Apmeklēja
Rencēnu un Ēveles bibliotēkas.
Projekta „Trešais tēva dēls” Valmieras bibliotēkas mācību centrā notika apmācības
par „Bibliotēku interešu pārstāvniecība” pamatjautājumiem, interešu pārstāvniecības darba
plānošanu un īstenošanu. Kursos piedalījās un jaunas, vērtīgas zināšanas ieguva arī visu
septiņu Burtnieku novada bibliotēku darbinieces. Līdzdalību ņēma arī pašvaldības pārstāvji
un bibliotēku atbalstītāji.
Ēveles pagasta bibliotekāre Aelita Punkstiņa projekta „Stāstnieks” ietvaros pabija
Grieķijā.
Kā otrs nozīmīgākais mērķis 2012. gadam tika izvirzīta sociāli mazaizsargāto un riska
grupu bibliotekāru apkalpošana. Aktīvi tika rīkotas datoru prasmju apmācības senioriem
Burtnieku novada bibliotēkās. Tāpat arī tika sniegtas individuālas konsultācijas datora un
interneta lietošanā jaunajām māmiņām, bezdarbniekiem un jaunākā skolas vecuma bērniem.
Tāpat arī sniegta palīdzība pensionāriem un bezdarbniekiem rēķinu apmaksā, izmantojot
internetbanku. Bibliotekāri iespēju robežās arī ik dienu uzklausījuši cilvēkus ar savām
problēmām.
Tāpat arī viens no uzdevumiem 2012. gadā bijis kvalitatīva krājuma komplektēšanas
turpināšana. Burtnieku novada bibliotēkā krājums tiek komplektēts vadoties pēc lasītāju
pieprasījuma un pašvaldības piešķirtā budžeta iespējām ar mērķi apmierināt dažādu
bibliotēkas lietotāju intereses. 2012. gada pašvaldības budžets grāmatu iegādei bija
piešķirti Ls 700.00. Katrā bibliotēkā nopirktas aptuveni150 grāmatas. Tās iegādātas „Zvaigzne
ABC” veikalā Valmierā un uzņēmumā IK „Virja”. Saņemtas dāvinājumu veidā no KKF.
2012. gadā abonēti vairāki preses izdevumi. Piem. – „Latvijas Avīze” ar pielikumiem „Mājas
viesis” un „Praktiskais Latvietis”, „Liesma”, „Ilustrētā pasaules vēsture”, „Ieva”, „Dārza
pasaule”, ”Ilustrētā junioriem” un citi.
Prioritātes 2013. gadam:
•
•
•

Bibliotēkas fonda pārbaude un dokumentācijas sagatavošana 2014.gada
akreditācijai.
Jaunākā vecuma bērnu lasītprasmes veicināšana.
Jaunākā vecuma bērnu ģimeņu iesaistīšana bērnu lasītprasmju veicināšanai.

Domes priekšsēdētājs

K. Sedvalds
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