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BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

No 3. līdz 5. jūlijam notiks
Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiāde
Piedalās arī Burtnieku novada sportisti
No 3. līdz 5. jūlijam Valmierā, Cēsīs un apkārtējos
novados, tostarp Burtnieku novadā, norisināsies Latvijas
Jaunatnes vasaras olimpiāde. No Burtnieku novada pašvaldības olimpiādei pieteikti seši sportisti.
Burtnieku novada jaunie sportisti startēs piecos sporta
veidos: pludmales volejbolā, BMX riteņbraukšanā, MTB
riteņbraukšanā, jātnieku sportā un triatlonā. “Viena no
lielākajām cerībām uz zelta medaļu ir triatlonists Savēlijs
Suharževskis, kurš var lepoties ar izcilu panākumu –
2. vietu Eiropas čempionātā junioriem triatlonā,” stāsta
Burtnieku novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietnieks Raimonds Indrāns. Augsti sasniegumi ir arī
Edvardam Glāzeram, kurš 2012. gadā ieguva 3. vietu pasaules čempionātā BMX un ir bijis vairākkārtējs Eiropas
čempions.
Pludmales volejbolā Burtnieku novadu pārstāvēs
Ričards Eglītis un Guntars Gailītis, jātnieku sportā – Elīna
Kaimiņa, MTB – Pauls Lauznis un Savēlijs Suharževskis.
Kopumā dalībai Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādē
šogad pieteikts rekordliels dalībnieku skaits – 3064
sportisti no 86 pašvaldībām. Olimpiāde norisināsies 26
olimpiskajos sporta veidos, kā arī florbolā, kas šogad
izvēlēts kā papildu sporta veids.

Burtnieku novadā notiks sacensības golfā,
BMX un burāšanā
Līdz ar Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādi Burtnieka
ezerā atgriezīsies buras. No 3. līdz 5. jūlijam regates dalībnieki sacentīsies trīs klasēs: vējadēļu – Bic Techno 293OD
(one design) un jahtu – Optimist un Laser 4,7.
Burtnieka ezerā startēs labākie Latvijas jaunie burātāji
no Rīgas, Liepājas, Rojas, Jūrmalas, Kuivižiem (Salacgrīvas novads). “Burāšana ir aizraujošs sporta veids.
Šoreiz tās būs vairāk komandu sacensības, bet faktiski tas
ir individuālais sporta veids, kur jāsavalda dabas spēki –
vējš, ūdens un laika apstākļi. Ja tos un sevi pārvar, tad
ir labi rezultāti. Tie bērni, kas bērnībā ir burājuši, gūst
neatsveramu pieredzi turpmākajai dzīvei,” stāsta Latvijas
Zēģelētāju savienības pārstāvis Normunds Mačukāns. Lai
gan pats burājis Burtniekā nav, N. Mačukāns vērtē, ka
ezers tai ir ļoti piemērots: “Burāšanu Burtniekā vajadzētu
attīstīt. Šeit ir liela akvatorija un ir vieta, kur vējam
ieskrieties.”
Ne tik senā pagātnē Burtnieka ezerā rosījās burāšanas
sporta entuziasti. 1965. gadā Jānis Vītols kopā ar domubiedriem nodibināja buršanas sekciju, sagādāja vairākas
jahtas un uzbūvēja jahtkluba ēku. 1965. gadā tika sarīkotas
arī pirmās sacensības starp Burtniekiem un Jelgavu. Pēc

trīs gadiem jahtklubā darbojās jau 38 dalībnieki un liela
burinieku flote, kurā bija pat starptautiskas klases jahtas.
Savukārt 1969. gadā tika organizētas vērienīgas sacensības – PSRS jauniešu meistarsacīkstēs burāšanā. Šobrīd
Burtnieks vairāk asociējas ar vindsērfingu, jo vēl pirms
dažiem gadiem regulāri tika organizēta Burtnieka regate.
Burāšanas sacensības skatītāji var vērot no Burtnieku
laivu kanāla. 3. jūlijā plkst. 11:00 notiks regates atklāšana,
sacensību sākums 3.-5. jūlijā – plkst. 12:00, bet apbalvošana notiks 5. jūlijā plkst. 16:00. Darbosies arī bufete.
Atpūtas kompleksā “Avoti” notiks sacensības golfā
un BMX riteņbraukšanā. Sacensības golfā norisināsies
visu olimpiādes laiku, 3.-5.jūlijā no plkst. 9:00 līdz 14:30.
Savukārt sacensības BMX kluba “Tālava” velotrasē notiks
piektdien, 3. jūlijā, no plkst. 17:00. Nākamajā dienā tur
notiks Latvijas Čempionāta JM, EW, EM/Smscredit.lv
BMX čempionāta 5. posms, kura sākums ir plkst. 13:00,
bet fināli – plkst. 16:00. Svētdien no plkst. 13:00 “Avotos”
norisināsies arī Burtnieku novada kauss BMX.
Edīte Stērste, Burtnieku novada pašvaldība

Valmiermuižas stallī atkal mitinās zirgi
SIA “Valmiermuižas pils” zirgi un ponijs pārvākušies
uz Valmiermuižas stalli. Tagad tie mitinās daudz tuvāk
Valmiermuižas pils parkam, kur izjādēs zirga mugurā
var baudīt dabas tuvumu un lauku mieru. Var doties arī
apciemot zirgus viņu jaunajā mājvietā un uzzināt vairāk
par zirgu audzēšanu un kopšanu! Staļļa apkārtnē var
sarīkot arī pikniku vai pasākumu bērniem.
Valmiermuižas stallis jeb lielā lopu kūts Valmiermuižā
atradusies jau 19.gs. 1.pusē. Varena izmēra, no laukakmeņiem mūrētu trīs ēku komplekss veido pagalmu, ko
noslēdz akmens mūra žogs ar vārtiem. Saglabājusies arī
uzbrauktuve. Līdz šim stallis bija pamests, bet tagad ar
jaunu sparu atsācis darbību.
Par ciemošanos un zirgu izjādēm gan Valmiermuižas
stallī un pils parkā, gan Jūsu izvēlētā vietā, aicinām
pieteikties iepriekš, zvanot pa tālr. 26562703 vai rakstot
uz e-pastu: izjades@valmiermuiza.lv.
Edīte Stērste, Burtnieku novada pašvaldība
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Apstiprināti
ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifi
SIA “BN KOMFORTS” informē, ka 2015. gada 18.
jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
(turpmāk – Regulators) padome ir apstiprinājusi jaunus
uzņēmuma sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus (Padomes lēmums Nr. 91). Ar 2015. gada 1. augustu
visiem ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem
Burtnieku novadā (izņemot Viestura laukumu un
ciemu) tiks piemērots vienāds ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs.
Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs Burtnieku pagastā,
Matīšu pagastā, Vecates ciemā, Vecates pagastā, Rencēnu
un Lizdēnu ciemos, Rencēnu pagastā, Ēveles ciemā un
Ēveles pagastā palielināsies par 2,27%. Ja šobrīd spēkā
esošais tarifs (bez PVN, EUR) ir 0,88, tad no 1. augusta
būs 0,90.
Valmieras pagasta Vanagu, Valmiermuižas, Rūpnieku
un Jeru ciemā ūdensapgādes pakalpojumu tarifs palielināsies par 87,5%. Ja šobrīd spēkā esošais tarifs (bez
PVN, EUR) ir 0,48, tad no 1.augusta būs 0,90.
Kanalizācijas pakalpojumu tarifs Burtnieku pagastā,
Matīšu pagastā, Vecates ciemā, Vecates pagastā, Rencēnu
un Lizdēnu ciemos, Rencēnu pagastā, Ēveles ciemā un
Ēveles pagastā palielināsies par 36,89%. Ja šobrīd spēkā
esošais tarifs (bez PVN, EUR) ir 1,22, tad no 1. augusta
būs 1,67.
Valmieras pagasta Vanagu, Valmiermuižas, Rūpnieku
un Jeru ciemā kanalizācijas pakalpojumu tarifs palielināsies par 21,01%. Ja šobrīd spēkā esošais tarifs (bez
PVN, EUR) ir 1,38, tad no 1. augusta būs 1,67.
Kā informē Regulators, 2015. gada 30. martā Valmieras pagasta kultūras namā rīkoja uzklausīšanas sanāksmi
par iepriekš iesniegto tarifu projektu (informācija publicēta informatīvā izdevumā “Burtnieku novada vēstis”
Nr.5 (75)). Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās SIA “BN
KOMFORTS” pārstāvji un piecdesmit Burtnieku novada
iedzīvotāji. Tarifu projekta izvērtēšanas laikā Regulatorā
(gan mutiski uzklausīšanas sanāksmē, gan elektroniski
un rakstiski) tika saņemti šādi priekšlikumi: izskatīt
tarifu paaugstinājuma pamatotību; noteikt dažādiem
tīkliem dažādus tarifus; samazināt ūdens zudumus un
pārskatīt tarifu projektā iekļauto personāla izmaksu
attiecināmo izmaksu procentuālo sadalījumu, samazinot
uz ūdenssaimniecību attiecināto daļu.
Regulators ir izvērtējis jauno tarifu projektu un to
veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu
projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu
SIA “BN KOMFORTS” ūdenssaimniecības pakalpojumu
izmaksas.
Ar pilnu Regulatora padomes lēmuma Nr. 91 tekstu
iespējams iepazīties Burtnieku novada pašvaldības mājas
lapā www.burtniekunovads.lv
Edīte Stērste, Burtnieku novada pašvaldība

FK “Rota” piedalās
festivālā “Baltica 2015”
Starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica 2015”
folkloras kopu “Rotu” varēs sastapt ceturtdien, 16. jūlijā,
koncertā Dobelē, piektdien, 17. jūlijā, Vērmanes dārzā,
sestdien, 18. jūlijā, Viļānos, bet noslēguma dienā, 19.
jūlijā, Rēzeknē.
Latvijā starptautiskais folkloras festivāls “Baltica
2015” notiks no 15. līdz 19. jūlijam. Festivālā piedalīsies
etnogrāfiskie ansambļi, folkloras kopas, tautas mūzikas
grupas, stāstnieki un citi individuālie izpildītāji. Šogad
“Baltica” dalībnieku skaits būs lielākais festivāla vēsturē
– 3500. “Baltica 2015” tēma būs “Mantojums”. Plašāka
informācija mājas lapā: www.festivalbaltica.com
Edīte Stērste no Latvijas Nacionālais kultūras
centra sniegtās informācijas
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APSTIPRINĀTS ar Burtnieku novada pašvaldības domes
2015.gada 20.maija sēdes lēmumu Nr.130 (protokols Nr. 5, 12.punkts)

Saistošie noteikumi Nr. 5/2015
Grozījumi
Burtnieku novada pašvaldības 2012.gada 18.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6/2012
“Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Burtnieku novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs un pie skolām esošajās pirmsskolas grupās”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu, 43.panta trešo daļu,
15.panta pirmās daļas 4.punkts, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu
1. Izdarīt Burtnieku novada pašvaldības 2012.gada 18.aprīļa Saistošajos noteikumos Nr.6/2012 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas
kārtība Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un
pie skolām esošajās pirmsskolas grupās “(turpmāk – Noteikumi) šādus
grozījumus:
1.1. Izteikt 2.2.punktu šādā redakcijā:
“2.2. Vecāki, reģistrējot rindā Bērnu uzņemšanai Iestādē:
2.2.1. iesniedz iesniegumu (3.pielikums), norādot vēlamo izglītības iestādi;
2.2.2. uzrāda Bērna dzimšanas apliecības oriģinālu”.
1.2. Izteikt 3.8.punktu šādā redakcijā:
“3.8. Informācija par Bērnu rindu Iestādēs ir pieejama pašvaldības mājas
lapā un to uztur Burtnieku novada pašvaldības izpilddirektora norīkotājs
speciālists.”
1.3. Izteikt 4.2.punktu šādā redakcijā:
“4.2. Pamatojoties uz Komisijas lēmumu, Izglītības iestādes vadītājs izdod
rīkojumu par Bērna uzņemšanu izglītības Iestādē norādot programmu, kuru
bērns apgūs.”
1.4. Izteikt 4.3.punktu šādā redakcijā:
“4.3. Ja vecāki 10 (desmit) darba dienu laikā no rakstiskās informācijas
saņemšanas brīža nav iesnieguši šo saistošo noteikumu 4.5.punktā noteiktos
dokumentus, tiek uzskatīts, ka Vecāki atsakās no piešķirtās vietas Iestādē.”
1.5. Izslēgt 4.5.punktā 4.5.3. apakšpunktu.
1.6. Izslēgt Noteikumu 7.nodaļu “Noslēguma jautājumi”.
1.7. 1.pielikuma 2.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“2.2. Iestāde nodrošina Bērna sagatavošanu pamatizglītības ieguvei pēc
izglītības programmas kodiem: _____________________.”
1.8. Izslēgt 1.pielikuma 2.6.apakšpunktu.
1.9. 1.pielikuma 3.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“3.2. Par ēdināšanas izdevumiem bērnu vecākiem norēķināties ar komercsabiedrību, tās rēķinā noteiktajā termiņā un apmērā.”
1.10. Izslēgt 3.pielikuma atzīmi:
“Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk –
PII) vai pamatskolas pirmsskolas grupā, kuras īsteno pirmsskolas izglītības
programmu kods 01 011111.”

1.11. 3.pielikuma sadaļu “Īpašas atzīmes” izteikt šādā redakcijā:
|__| vēlamais mācību gads, ar kuru uzsākt apmācību
|__| dvīņi vai vairāki vienās dzemdībās dzimuši bērni
|__| kāds no bērniem jau apmeklē izvēlēto PII vai pamatskolas pirmsskolas grupu: bērna vārds, uzvārds _____________
_____________________
2. Grozījumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs K.Sedvalds

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Grozījumi saistošajos noteikumos izstrādāti, lai uzlabotu, pilnveidotu un papildinātu 2012.gada 18.aprīļa saistošos noteikumus Nr.6/2012 “Pirmsskolas vecuma
bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un pie skolām esošajās pirmskolas grupās”.

2. Īss projekta satura izklāsts

Grozījumos veikta redakcionālā noteikumu uzlabošana, tiek precizēts pieteikumu
reģistrācijas kārtība Pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī iesnieguma izskatīšanas
un paziņojuma paziņošanas kārtība.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi nerada izmaiņas pašvaldības budžetā.

4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Pirmsskolas izglītības iestāžu un pamatskolu pirmsskolas izglītības grupu brīvo vietu sadales izvērtēšanas komisija

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Veiktas konsultācijas ar Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, kā arī vecākiem.
Domes priekšsēdētājs K.Sedvalds
APSTIPRINĀTS ar Burtnieku novada pašvaldības domes
2015.gada 20.maija sēdes Lēmumu Nr.132 (protokols Nr.5, 14.punkts)

Saistošie noteikumi Nr. 7/2015
Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai Burtnieku novada būvvaldē

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu,
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 10.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 28.junija
noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kāda pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 15. un 23.punktu
1. Saistošie noteikumi “Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai Burtnieku novada būvvaldē”
(turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi) nosaka likmes, atvieglojumus un kārtību, kādā maksājama
pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu Burtnieku novada būvvaldē (turpmāk tekstā –
nodeva).
2. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību Burtnieku
novada administratīvajā teritorijā, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500
“Vispārīgie būvnoteikumi” (tālāk tekstā – Vispārīgie būvnoteikumi) noteiktajā kartībā, saņem no
Burtnieku novada būvvaldes būvatļauju.
3. Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu veidojas no izmaksām, kas saistītas ar būvniecības ieceres iesnieguma izskatīšanu, būvatļaujas izsniegšanu, būvprojekta izvērtēšanu atbilstoši
būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem, nepieciešamo tehnisko risinājumu esību un
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, būvprojekta izmaiņu saskaņošanu, atzīmju veikšanu
būvatļaujā par izvirzīto nosacījumu izpildi atbilstoši plānotās būvniecības ieceres iesniegumam.

4.1.

Viena dzīvokļa mājas, divu vai vairāku dzīvokļu mājas un šo māju
telpu grupas (1110, 1121)

4.2. Triju vai vairāk dzīvokļu mājas un šo māju telpu grupas (1122)
Viesnīcu ēkas, biroju ēkas, īslaicīgas apmešanās ēkas,
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas, sakaru ēkas, stacijas,
4.3.
termināļi un ar tiem saistītās ēkas, kā arī šo ēku telpu grupas (1211,
1212, 1220, 1230, 1241)
Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas un šo māju telpu grupas
4.4.
(1130)
4.5. Garāžu ēkas un garāžas telpu grupas (1242 )

Kopējā nodevas
likme (euro)
17,00
35,00
85,00

bez maksas
17,00

Rūpnieciskās ražošanas ēkas, rezervuāri, bunkuri, silosi, noliktavas un šo ēku telpu grupas
4.6. (1251, 1252), atkarībā no kopējās platības:
4.6.1. ja kopējā platība līdz 1000 m2

85,00

4.6.2. ja kopējo platība vairāk par 1000 m2

142,00

Ēkas plašizklaides pasākumiem, muzeji, bibliotēkas, skolas,
universitātes, zinātniskajai pētniecībai paredzētas ēkas, izglī-tības,
4.7.
ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas, sporta ēkas un šo ēku
telpu grupas (1261, 1262, 1263, 1264, 1265)

35,00

Inženierbūves (2111, 2112, 2121, 2122, 2130, 2141, 2142, 2151, 2152,
4.9. 2153, 2211, 2212, 2213, 2214, 2221, 2222, 2223, 2224, 2301, 2302,
2303, 2304, 2411, 2412, 2420)

35,00

5. Nodeva 50% apmērā maksājama pēc būvatļaujas saņemšanas būvvaldes noteiktajā termiņā.
Atlikušos 50% no nodevas samaksā pirms dokumentu iesniegšanas būvvaldē par būvatļaujā ietverto
projektēšanas nosacījumu izpildi.
6. Ja būvniecības process uzsākts pirms 2014.gada 1.oktobra, ir samaksāta daļa no nodevas
par būvatļaujas saņemšanu (40% apmērā) un pasūtītājam ir tiesības saņemt būvatļauju atbilstoši
būvniecības regulējumam, kas ir spēkā no 2014.gada 1.oktobra, pasūtītājs atlikušo nodevas daļu
(60 % apmērā no iepriekš noteiktās nodevas) samaksā:
6.1. pirms dokumentu iesniegšanas būvatļaujas saņemšanai, ja pasūtītājs lūdz izdot būvatļauju
un projektēšanas nosacījumus būvatļaujā atzīmē kā izpildītus;

4. Nodevu likmes par būvatļaujas saņemšanu:
Būves veids un kods, saskaņā ar 22.12.2009. MK noteikumiem
Nr.1620 “Noteikumi par būvju klasifikāciju” pielikumu.

Lauku saimniecību nedzīvojamas ēkas, kulta ēkas, citas, iepriekš
neklasificētas, ēkas un šo telpu grupas (1271, 1272, 1273, 1274)

4.8.

35,00

6.2. pirms dokumentu par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegšanas
būvvaldē, ja pasūtītājs lūdz izdot būvatļauju ar projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem.
7. Ja būvniecības saskaņošana netiek pabeigta un būvatļauju neizsniedz, iekasētā nodevas daļa
netiek atmaksāta.
8. Nodeva iemaksājama Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžetā.
9. Nodevu var samaksāt skaidrā naudā Burtnieku novada būvvaldē, par ko tiek izsniegts attiecīga
parauga kases ieņēmuma orderis, vai veicot pārskaitījumu Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžetā.
10. No nodevas samaksas tiek atbrīvoti būvatļaujas saņēmēji, kuri būvniecību veic par valsts vai
pašvaldības budžeta līdzekļiem, ka arī gadījumos, kad būvniecība nepieciešama pašvaldības funkciju
nodrošināšanai.
11. Ēku vai būvju īpašniekiem, kuras ir personas ar I vai II invaliditātes grupu, uzrādot invaliditāti
apliecinošus dokumentus, ir piemērojami nodevu maksāšanas atvieglojumi 50% apmērā.
12. Saņemtā nodeva par būvatļaujas izsniegšanu tiek izlietota būvvaldes tehniskā darba nodrošināšanai.
13. Nodevu aprēķina un kontroli par nodevas samaksu pilna apmēra veic Būvvalde.
14. Noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.
15. Ar šo Saistošo noteikumu spēkā stāšanos brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Burtnieku novada
2012.gada 18.aprīļa saistošos noteikumus Nr.4/2012 “Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai
Burtnieku novada būvvaldē”.
Domes priekšsēdētājs K.Sedvalds
Paskaidrojuma raksts Saistošie noteikumi Nr. 7/2015 - 3.lpp
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PASKAIDROJUMA RAKSTS Saistošie noteikumi Nr. 7/2015
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Šobrīd Burtnieku novadā ir spēkā Burtnieku novada pašvaldības 2012.gada 23.maija saistošie noteikumi Nr.4/2012 “Par pašvaldības nodevu būvatļaujas
saņemšanai Burtnieku novada būvvaldē”, kas neatbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Līdz ar to, ir nepieciešams pieņemt jaunos saistošos
noteikumus, kas noteiktu nodevas par būvatļaujas saņemšanu Burtnieku novadā.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai noteiktu Burtnieku novadā vienotus nosacījumus pašvaldības nodevai par būvatļaujas saņemšanu, kas ir šīs nodevas
maksātāji un kāda ir nodevas iekasēšanas un kontroles kārtība.
Saistošajos noteikumos ir noteiktas personu grupas, kas ir atbrīvotas no nodevas samaksas, kā arī noteikti gadījumi, kad ir piemērojama atlaide.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.1 panta otro daļu – netiek iekļauta informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir personas, kuras saņēmušas no Burtnieku novada būvvaldes akceptētu
būvprojektu un būvatļauju.
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums sniedz izpratni, kādā apmērā jāmaksā nodeva par būvatļaujas saņemšanu un par kāda veida būvēm.
Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

Burtnieku novada būvvalde ir institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā.
Nav būtiskas ietekmes uz administratīvajām procedūrām.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošie noteikumi izstrādāti pēc pašvaldības iniciatīvas un konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.
Domes priekšsēdētājs K.Sedvalds
APSTIPRINĀTS ar Burtnieku novada pašvaldības domes
2015.gada 20.maija sēdes Lēmumu Nr. 133 (protokols Nr. 5, 15. punkts)

Saistošie noteikumi Nr. 8/2015
Grozījumi
Burtnieku novada pašvaldības 2011.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 12/2011
“Ielu tirdzniecības un tirgus statusa piešķiršanas kārtība Burtnieku novadā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi par
tirdzniecības organizēšanas kārtību ar pašvaldību saskaņojamos tirdzniecības veidos” 8. un 9.punktu
1. Izdarīt Burtnieku novada pašvaldības 2011.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12/2011
“Ielu tirdzniecības un tirgus statusa piešķiršanas kārtība Burtnieku novadā” (turpmāk – Noteikumi)
šādus grozījumus:
1.1. svītrot Noteikumu 1.1.6.apakšpunktu.
1.2. Izteikt 1.3.punktu šādā redakcijā:
“1.3. Noteikumi ir saistoši personām, kuras vēlas saņemt Pašvaldības saskaņojumu ielu tirdzniecības vietu iekārtošanai publiskās vietās un atļauju ielu tirdzniecībai pašvaldības noteiktās ielu
tirdzniecības vietās (Pielikums Nr.1), publisku pasākumu organizēšanas vietās vai ielu tirdzniecības organizēšanai, kā arī vēlas izveidot tirgu Burtnieku novada administratīvajā teritorijā.”
1.3. svītrot Noteikumu 1.5.punktu.
1.4. Izteikt 2.3.punktu šādā redakcijā:
“2.3. Lēmumu par saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai un atļaujas ielu tirdzniecībai, publisku pasākumu organizēšanas vietās vai ielu tirdzniecības organizēšanai izsniegšanu
vai atteikumu izsniegt saskaņojumu un atļauju pieņem pašvaldības izpilddirektors.”
1.5. svītrot Noteikumu 2.4.punktu.
1.6. svītrot Noteikumu 2.5.punktu.
1.7. svītrot Noteikumu 2.6.punktu.
1.8. Izteikt 2.7.punktu šādā redakcijā:
“2.7. Atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai izsniedz uz laiku līdz vienam
gadam, bet atļauju publisku pasākumu organizēšanas vietās – uz pasākuma norises laiku.”
1.9. svītrot Noteikumu 6.3.punktu.
1.10. svītrot Noteikumu 7.4.punktu.
1.11. svītrot Noteikumu 8.1.punktu.
1.12. svītrot Noteikumu 8.2.punktu.
1.13. Izteikt 8.3.punktu šādā redakcijā:
“8.3. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Burtnieku novada domē,
bet Burtnieku novada domes pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko
rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”
1.14. 2.pielikumu izteikt šādā redakcijā:

1.15. 3.pielikumu izteikt šādā redakcijā:
IESNIEGUMS
ielu tirdzniecības organizēšanai

Uzņēmuma (uzņēmējdarbības) nosaukums vai saimnieciskās darbības veicēja vārds, uzvārds, adrese
Juridiskā personām

(personas kods/saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas kods)
1. Atbildīgā persona par tirdzniecības organizēšanu
(vārds, uzvārds)
(ieņemamais amats, tālrunis)

Lūdzu izsniegt atļauju organizēt ielu tirdzniecību un kļūt par tirdzniecības organizatoru.
2. Darbības vieta
3. Darbības laiks
4. Darba vietu skaits
5. Sortiments

6.Iesniegto dokumentu saraksts:



IESNIEGUMS
Ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai




Uzņēmuma (uzņēmējdarbības) nosaukums vai saimnieciskās darbības veicēja vārds, uzvārds, adrese
Juridiskā personām
Fiziskām personām
1. Atbildīgā persona par tirdzniecību

(reģistrācijas Nr.)

(reģistrācijas Nr.)

Fiziskām personām

201

pilnvara, ja iesniedzēju pārstāv pilnvarotā persona;
gadatirgu un masu pasākumu izbraukuma tirdzniecībai - saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai
tiesisko valdītāju;
saskaņojums ar pagasta pārvaldes vadītāju;
tirdzniecības dalībnieku saraksts uz ____ lp
g. “

”

Iesniedzēja paraksts

(personas kods/saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas kods)
(vārds, uzvārds)

2. Grozījumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs K.Sedvalds

(ieņemamais amats, tālrunis)

PASKAIDROJUMA RAKSTS

2.Lūdzu sniegt atļauju (atzīmēt)


Ielas tirdzniecībai no 201__.g. “_____________” līdz 201__.g. “_____________”



Tirdzniecībai tirgū no 201__.g. “_____________” līdz 201__.g. “______________”

3. Darbības vieta

Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Grozījumi saistošajos noteikumos izstrādāti, lai uzlabotu un pilnveidotu 2011.gada 19.oktobra saistošos
noteikumus Nr.12/2011 “Ielu tirdzniecības un tirgus
statusa piešķiršanas kārtība Burtnieku novadā”.

2. Īss projekta satura izklāsts

Grozījumos veikta redakcionāla noteikumu uzlabošana,
kā arī tika konstatētas pretrunas starp atsevišķiem saistošo
noteikumu punktiem, līdz ar to tika svītroti vai grozīti
saistošo noteikumu attiecīgie punkti.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi nerada izmaiņas pašvaldības
budžetā.

4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

Tirdzniecības dalībnieks var vērsties saistošo noteikumu
piemērošanā Burtnieku novada pašvaldībā.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

4.Darba vietu skaits
5. Darba laiks
6. Sortiments

7.Preces ražotas (atzīmēt):

Latvijā

Ārvalstīs

8.Iesniegto dokumentu saraksts:






201

pilnvara, ja iesniedzēju pārstāv pilnvarotā persona;
dokumenta, kas apliecina tirdzniecības dalībnieka tiesības iesaistīties pārtikas apritē, kopiju (uzrādot
oriģinālu), ja tirdzniecība paredzēta ar pārtikas precēm;
gadatirgu un masu pasākumu izbraukuma tirdzniecībai - saskaņojums ar tirdzniecības organizētāju;
saskaņojums ar pagasta pārvaldes vadītāju;
licences (speciālās atļaujas) kopija (uzrādot oriģinālu), ja, atbilstoši normatīvajiem aktiem, uzņēmējdarbības
veida veikšanai ir nepieciešama licence (speciālā atļauja)
g. “

”

Iesniedzēja paraksts

Norādāmā informācija

Domes priekšsēdētājs K.Sedvalds
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Apsveicam
jūlija jubilārus!
Šie ir gaismas gadi,
Katram vienreiz doti.
Viegli, grūti nodzīvoti.
Ar sāpēm, laimi savienoti,
Šie visi mūža gadi.
Dzidra Ezeriete Burtnieku pagasts
Jūlija Zambare Valmieras pagasts
Apolonija Krišāne Valmieras pagasts
Tekla Pizāne Valmieras pagasts
Raimonds Grundāns Matīšu pagasts
Emīlija Ozoliņa Matīšu pagasts
Antonija Enika Valmieras pagasts
Vizma Matesa Valmieras pagasts
Genita Lucāne Burtnieku pagasts
Valentīna Sočenko Burtnieku pagasts
Zenta Vasiļevska Burtnieku pagasts
Anatolijs Zimakovs Vecates pagasts

96 gadi
91 gads
90 gadi
90 gadi
85 gadi
85 gadi
85 gadi
85 gadi
85 gadi
80 gadi
80 gadi
80 gadi

Paziņojums

Matīšu pagasta pensionāru biedrība “Matīšu seniori”
organizē ekskursiju biedrības biedriem un Matīšu pagasta
pensionāriem uz Latgali trešdien, 22. jūlijā. Maršruts:
Krustpils pils – Preiļu “karaļvalsts” – Aglonas bazilika –
Aglonas maizes muzejs – Kristus karaļkalns. Par dalību
ekskursijā pieteikties līdz trešdienai, 15.jūlijam, pie
A. Grīnšteines pa tālr. 26529895 vai A. Priedītes pa
tālr. 28481941.

Pasākumu kalendārs JŪLIJAM
Laiks

Pasākums un norises vieta

Kultūras pasākumi
3. jūlijā
plkst.19:00

Vokālo ansambļu sadziedāšanās “Vasaras vidū …” un balle kopā ar Grupu “Vēja muzikanti”.
Ēveles pagasta tautas namā

10. jūlijā
plkst. 21:00

Dzīvās mūzikas vakars ar SUS DUNGO. Valmiermuižas alus dārzā

17. jūlijā
plkst. 21:00

Dzīvās mūzikas vakars ar Rolandu Ūdri un Ilonu Balodi. Valmiermuižas alus dārzā

18. jūlijā
plkst. 12:00

Bērnības svētki. Burtnieku pagasta kultūras namā

19. jūlijā
plkst. 15:00

Pasākums bērniem- rotaļu programma “Kukaiņu salidojums”. Valmiermuižas pils parkā

24. jūlijā
plkst. 21:00

Dzīvās mūzikas vakars ar Goran Gora un domubiedriem. Valmiermuižas alus dārzā

27. jūlijs līdz
1. augusts

Matīšu pagasta radošā nedēļa “Par prieku sev, par prieku tev”. Matīšu pagastā

31. jūlijā
plkst. 21:00

Dzīvās mūzikas vakars ar “Nepieradināto folka orķestri”. Valmiermuižas alus dārzā

Sporta notikumi
3. jūlijā no
plkst. 17:00

Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiāde, sacensības BMX. SK AVOTI

3.-5. jūlijā
no plkst. 9:00

Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiāde, sacensības golfā. SK AVOTI

3.-5. jūlijā
no plkst. 12:00

Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiāde, sacensības burāšanā. Burtnieku laivu kanāls

4. jūlijā
no plkst. 13:00

Latvijas Čempionāts JM, EW, EM/ SMScredit.lv BMX čempionāta 5. posms. SK AVOTI

4. jūlijā

Burtnieku novada kauss medību šaušanā un Latvijas kausa 7. posms SK-35. Rencēnu šautuvē

4. jūlijā
plkst. 15:00

Izturības skrējiens. Uz Rencēnu-Rencēnmuižas ceļa (ģeogrāfiskas koodinātes 57.732992,
25.449988)

4. jūlijā
plkst. 19:00

Valdeko bruģa balle (pārcelta no 20.06.). SK AVOTI

Vislielākā cieņa un pateicība “čaklajiem rūķīšiem”
Ivetai L., Aināram L., Albertam M., Gintam Ā. un visiem
citiem, kas veidoja skaistus Matīšus šajos svētkos!
Paldies par jauko koncertu visiem svētku dalībniekiem!

5. jūlijā no
plkst. 13:00

Burtnieku novada kauss BMX. SK AVOTI

18. jūlijā
plkst. 10:00

Burtnieku novada senioru sporta spēles. Ēveles muižas parkā

Matīšu pagasta iedzīvotāji un viesi

25. jūlijā
plkst. 10:00

Matīšu 33. futbola zibensturnīrs. Matīšu pamatskolas futbola laukums

Pateicības

Paldies svētku organizatoriem, Matīšu pagasta pārvaldes vadītājai Anitai Grīnšteinei, Burtnieku novada
kultūras darba koordinatorei Ligitai Jenčai un Burtnieku
novada pašvaldības domes deputātiem par skaistajiem
svētkiem – 150 gadi II Dziesmu svētkiem Jēkabkalnā!

♦♦♦♦♦
Paldies Matīšu pagasta pārvaldes vadītājai Anitai
Grīnšteinei un Burtnieku novada pašvaldības domes
deputātiem, kuri atbalstīja Matīšu kapličas telpu
remontu.
Sv. Mateja Matīšu draudze

Kapu svētki
tuvākajā apkārtnē:
25. jūlijā plkst. 15:00 Dikļu kapos,
26. jūlijā plkst. 12:00 Ēveles kapos,
plkst. 13:00 Burtnieku vecajos kapos,
plkst. 14:00 Burtnieku jaunajos kapos.
1. augustā plkst. 14:00 Dauguļu kapos,
plkst. 15:00 Sprēsliņu kapos,
2. augustā plkst. 11:00 Matīšu kapos,
8. augustā plkst. 15:00 Jaunburtnieku (Bērzaines) kapos,
9. augustā plkst. 16:00 Rencēnu kapos.

Dievkalpojumi Sv. Mateja
Matīšu draudzē

12. jūlijā plkst. 10:00 Dievkalpojums.
26. jūlijā plkst. 10:00 Dievkalpojums.

Kontaktinformācija (pagasts, vadītājs, tālr., mob. tālr.)
Burtnieku pagasts Lita Ozerinska - 64226332, 22017227
Ēveles pagasts Sarmīte Rodziņa - 64729420, 29353774
Matīšu pagasts Anita Grīnšteine - 64224167, 29457698
Rencēnu pagasts Inese Sippo - 64268431, 22016115
Valmieras pagasts Māra Vītola - 64238257, 26313154
Vecates pagasts Maija Kozlovska - 64230672, 29456970

Burtnieka ezerā ielaisti līdaku mazuļi
Otrdien, 16. jūnijā, Burtnieka ezerā notika šogad pirmā
līdaku mazuļu ielaišana. Līdz 2015. gada septembrim
plānots papildināt Burtnieka ezera zivju resursus ar kopumā 30 000 ataudzētu vienvasaras līdaku mazuļiem.
Otrdien ielaisto mazuļu vidējais svars bija 6,7 grami.
Tie iegādāti Valsts zivju fonda līdzfinansētā projekta
“Burtnieku novada Burtnieka ezera zivju resursu papildināšana” ietvaros.
Līdaku mazuļus piegādāja SIA “Dāmas zivju audzētava” no Liepājas puses. Neskatoties uz mēroto garo
ceļu, zivju mazuļi tika piegādāti ļoti labā stāvoklī un

nekavējoties ielaisti ezerā, veicot visas nepieciešamās
uzskaites procedūras saskaņā ar MK noteikumu prasībām.
Ielaišanas procesa atbilstību normatīvajiem aktiem
kontrolēja komisija, kuras sastāvā bija pārstāvji no Valsts
vides dienesta, Pārtikas un veterinārā dienesta, Burtnieku
novada pašvaldības un zivju audzētavas, kas veica līdaku
mazuļu piegādi.
Projekta kopējās izmaksas ir 6171,00 EUR, no tām
Valsts zivju fonda līdzfinansējums – 4080,00 EUR.
Edīte Stērste, Burtnieku novada pašvaldība

Dievkalpojumi Burtnieku un Ēveles ev. lut. draudzēs
Dieva miers, kas pārspēj jebkuru sapratni, lai pasargā jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū. /Filipiešiem 4:7/
5. jūlijā plkst.11:00 Dievkalpojums Bērzaines saiešanas namā,
12. jūlijā plkst.14:00 Dievkalpojums Ēveles baznīcā.
19. jūlijā plkst.11:00 Dievkalpojums Burtnieku baznīcā,
plkst.16:00 Dievkalpojums Bērzaines saiešanas namā.
25. jūlijā plkst. 20:00 Vakara dievkalpojums Burtnieku baznīcā.
26. jūlijā plkst.11:00 Dievkalpojums Burtnieku baznīcā, pēc tam ieplānots koncerts.
plkst.14:00 Dievkalpojums Ēveles baznīcā.
Mācītāja pieņemšanas laiki Ēveles draudzes mājā 23. jūlijā no plkst.14:00-18:00, Bībeles stunda.
Burtnieku Mācītājmuižā 17., 24., 31. jūlijā no plkst.10:00-19:00., tālr. 29124453.
Burtnieku novada pašvaldības informatīvais izdevums
“Burtnieku novada vēstis”, bezmaksas izdevums. Tiek izdots divas reizes mēnesī, tirāža – 3300 eksemplāru.
Izdevējs: Burtnieku novada pašvaldība, J. Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206.
Tālrunis 64226643, fakss 64238257. Reģ. Nr. 90009114148; e-pasts: info@burtniekunovads.lv
Kontaktinformācija: Burtnieku novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Edīte Stērste,
tālr. 20219631; e-pasts: prese@burtniekunovads.lv

