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

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

Burtnieku novada teritorijā atrodas Latvijā ceturtais lielākais ezers – Burtnieks (platība
3840 ha). Liela daļa novada teritorijas iekļauta Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. Burtnieku
novada teritorijā esošie lielākie dabas resursi ir: kūdra, meži un lauksaimniecības zeme.
1.2. Iedzīvotāji, iedzīvotāju struktūra
Burtnieku novadā 2018. gada noslēgumā savu dzīvesvietu bija deklarējuši 7772
iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaita ziņā lielākais pagasts ir Valmieras ar 3205 iedzīvotājiem. Rencēnu
pagastā savu dzīvesvietu bija deklarējuši 1472 iedzīvotāji, Burtnieku pagastā – 1355, Matīšu
pagastā – 851, Ēveles pagastā – 484 un Vecates pagastā - 405 iedzīvotāji.
Šajā gadā, tāpat kā iepriekš, saglabājas tendence, ka samazinās kopējais iedzīvotāju
skaits. 2018. gadā iedzīvotāju skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājies par 35
cilvēkiem (no tiem 25 darbaspējas vecuma cilvēki un jaunieši). No pieejamajiem datiem var
secināt, ka samazinās gan dzimstība, gan mirstība visos pagastos. Turpinās arī novada iedzīvotāju
novecošanās, jo 2018. gadā pensionāru skaits ir 1578, bet bērni un jaunieši kopā ir 1534.
2018. gadā miruši par 37 cilvēkiem vairāk kā 2017. gadā. Pozitīvi, ka 2018. gadā piedzima
par 16 bērniem vairāk kā iepriekšējā gadā, bet tas neuzlabo kopējo demogrāfisko bilanci.
Darba spējas vecuma ļaužu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nedaudz palielinājies –
par 28 cilvēkiem. Pozitīvs rādītājs ir arī pirmsskolas vecuma bērnu skaita pieaugums - par 31
bērnu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Par 6 bērniem sarucis skolas vecuma bērnu un jauniešu
skaits.
2018. gadā Burtnieku novadā dzīvo 547 pirmsskolas vecuma bērni un 987 skolas vecuma
bērni un jaunieši līdz 18 gadiem, 4660 darba spējīgo vecuma cilvēku un 1578 pensijas vecuma
ļaudis. 2018. gadā nomiruši 109 novada iedzīvotāji un piedzimuši 96 “Latvijas simtgades” bērni.
Vislabākā demogrāfiskā situācija jau daudzus gadus ir novada lielākajā - Valmieras pagastā.
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1.tabula. Demogrāfiskā situācija Burtnieku novadā 2018. gadā
Pagasts
Valmieras pagastā
Burtnieku pagastā
Matīšu pagastā
Rencēnu pagastā
Vecates pagastā
Ēveles pagastā
Novadā kopā:

Dzimušo skaits
52
12
6
16
5
5
96

Mirušo skaits
37
23
13
26
3
7
109

2.tabula. Burtnieku novadā 2018. gada beigās deklarēto iedzīvotāju struktūra
Pagasts

Valmieras
Burtnieku
Matīšu
Rencēnu
Vecates
Ēveles
Kopā

Pirmskolas
vecuma
bērni
(0-6 gadi)
281
84
43
84
26
29
547

Pensijas
vecuma
ļaudis
(vecāki par
62)
575
329
161
312
81
120
1578

Skolas
vecuma
bērni
(7-18 g)

Darba
spējas
vecums
(19-62 g)

Kopējais
iedzīvotāju
skaits
novadā

427
162
96
197
49
56
987

1922
780
551
879
249
279
4660

3205
1355
851
1472
405
484
7772

Informācijas avots: Burtnieku novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa

1.3. Ekonomikas raksturojums
Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika Burtnieku novadā norāda uz
mainīgām tendencēm – 2011.-2015. gadam reģistrēto uzņēmumu skaits pārsniedza likvidētos,
savukārt pēc 2015. gada novērojama pretēja tendence. Kopumā vērojama reģistrēto un likvidēto
uzņēmumu skaita samazināšanās. Laikā kopš 2011. gada reģistrēti 250 uzņēmumi, savukārt
likvidēts – 201.
Populārākās uzņēmējdarbības nozares Burtnieku novadā:
1. Jauktā lauksaimniecība;
2. Mežizstrāde;
3. Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība;
4. Kravu pārvadājumi pa autoceļiem;
5. Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi.
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes publicētajiem datiem uz 1000 iedzīvotājiem
Burtnieku novadā ir 84 ekonomiski aktīvi uzņēmumi, kas, salīdzinot ar apkārtējiem novadiem un
Valmieras pilsētu, ir vidējs rādītājs. Savukārt, salīdzinot pēc ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaita,
Burtnieku novads ierindojas otrajā vietā starp robežojošām pašvaldībām.
Pēc Lursoft statistikas datiem - 2018. gada beigās Burtnieku novadā ir reģistrētas 367
zemnieku saimniecības, 321 sabiedrība ar ierobežoto atbildību, 119 biedrības, 49 individuālie
3

uzņēmumi, 35 individuālie komersanti. BLIS datu bāzē pieejamā informācija liecina, ka 2018. gadā
Burtnieku novadā reģistrēti 390 komersanti - pievienotās vērtības nodokļa maksātāji (PVN), no
kuriem 2018. gadā iemaksas valsts kopbudžetā – iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas – veikuši 236 nodokļu maksātāji, bet 28 izveidojies nodokļu
parāds.
Saskaņā ar BLIS datu bāzes informāciju, 26 uzņēmumi 2018. gadā Burtnieku novadā
nodarbina vairāk nekā 10 darbiniekus. Lielākie darba devēji – komersanti - (ar vairāk nekā 20
darbiniekiem) Burtnieki novadā ir:
SIA "SCO CENTRS";
SIA "VALMIERMUIŽAS ALUS";
SIA "Valmiermuižas pils";
A/s "Seda";
SIA "SANART";
SIA "SAPATA";
SIA "VĀRPAS N";
SIA "Successu";
SIA "CIEDRA PRO";
SIA "VALDEKO";
SIA "BN KOMFORTS";
SIA "KPR BŪVE";
SIA "BĒRTNE";
SIA "VIDZEMES DĪZEĻU REMONTA CENTRS".
1.4. Juridiskais statuss
Burtnieku novada pašvaldība – Burtnieku novada vietējā pārvalde, kas ir publisko tiesību
subjekts un realizē atvasinātas publiskas personas funkcijas Burtnieku novada administratīvajā
teritorijā. Burtnieku novada pašvaldība tika izveidota 2009. gada jūlijā administratīvi teritoriālās
reformas rezultātā. Burtnieku novada pašvaldības teritorija sastāv no šādām teritoriālām
vienībām:
• Burtnieku pagasts;
• Vecates pagasts;
• Matīšu pagasts;
• Ēveles pagasts;
• Rencēnu pagasts;
• Valmieras pagasts.
1.5. Domes sastāvs
Burtnieku novada pašvaldības dome (Turpmāk - Dome) ir Burtnieku novada iedzīvotāju
ievēlēta pašvaldības koleģiāla lēmējinstitūcija. Dome, atbilstoši Republikas pilsētas domes un
novada Domes vēlēšanu likumam, sastāv no 15 deputātiem. Domi vada domes priekšsēdētājs,
Domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks. Domes administrācijas darbu vada izpilddirektors.
Pārskata periodā Domes priekšsēdētāja amatu ieņēma Guntars Štrombergs (partija
“Valmierai un Vidzemei”). Domes deputāta pienākumus pildīja: Iluta Urbanoviča (partija
“Valmierai un Vidzemei”), Viesturs Karlivāns (partija “Valmierai un Vidzemei”), Edvīns Straume
(partija “Vienotība”), Gatis Cukmacis (partija “Vienotība”), Gunārs Laizāns (partija “Vienotība”),
Kārlis Greiškalns (partija „Latvijas Zemnieku savienība”), Igors Korņējevs (nacionālā apvienība
„Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK), Inese Gaumane (nacionālā apvienība „Visu Latvijai!Tēvzemei un Brīvībai/LNNK), Jānis Leitis (Latvijas Zaļā partija), Andris Ķibermanis (Latvijas Zaļā
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partija), Raimonds Indrāns (Vidzemes partija), Valērijs Pudenko (partija “Gods kalpot mūsu
Latvijai”), Solveiga Troiņikova (partija “Gods kalpot mūsu Latvijai”), Guntis Braslis (Latvijas
Reģionu apvienība”).
1.6. Pašvaldības struktūra
Domes darbības nodrošināšanai 2018. gadā darbojās šādas pastāvīgās komitejas:
•
•
•
•

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

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

Administratīvo komisiju;
Administratīvo aktu strīdus komisiju;
Ārpus meža zemēm augošu koku ciršanas izvērtēšanas komisiju;
Darba samaksas komisiju;
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisiju;
Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisiju;
Iepirkumu komisiju;
Interešu izglītības programmas izvērtēšanas komisiju;
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisiju;
Pašvaldības īpašuma izsoles komisiju;
Pirmsskolas izglītības iestāžu un pamatskolu pirmsskolas izglītības grupu brīvo
vietu sadales izvērtēšanas komisiju;
Vēlēšanu komisiju;
Vidi degradējošo būvju izvērtēšanas komisiju
Uzņēmējdarbības un vides attīstības komisiju
Zemes lietu komisiju;
Medību koordinācijas komisiju;
Simbolikas komisiju;
Ar novada lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības
komisiju;
Jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju.

Likums „Par pašvaldībām” nosaka, ka pašvaldībām, pildot savas funkcijas, ir tiesības
veidot pašvaldību iestādes, dibināt biedrības vai nodibinājumus un kapitālsabiedrības. Dome ir
izveidojusi šādas pašvaldības iestādes:
•
•
•
•
•

Burtnieku novada pašvaldība (turpmāk – Administrācija)
Burtnieku Ausekļa pamatskola;
Ēveles pamatskola;
Matīšu pamatskola;
Rencēnu pamatskola;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pirmsskolas izglītības iestāde „Sienāzītis”;
pirmsskolas izglītības iestāde „Namiņš”;
pirmsskolas izglītības iestāde „Burtiņš”;
Rencēnu pagasta 1.bibliotēka;
Rencēnu pagasta 2.bibliotēka;
Ēveles pagasta bibliotēka;
Burtnieku pagasta bibliotēka;
Matīšu pagasta bibliotēka;
Valmieras pagasta bibliotēka;
Vecates pagasta bibliotēka;
Burtnieku pagasta kultūras centrs;
Rencēnu pagasta kultūras nams;
Valmieras pagasta kultūras nams.
Vecates pagasta kultūras centrs;
Matīšu pagasta kultūras nams;
Ēveles pagasta kultūras centrs;
Burtnieku novada bāriņtiesa;
Burtnieku novada pašvaldības Sociālais dienests.

Administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā
arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu un tas sastāv no:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lietvedības nodaļas;
Finanšu nodaļas;
Attīstības nodaļas;
Saimnieciskās nodaļas;
Burtnieku novada Būvvaldes;
Burtnieku novada Dzimtsarakstu nodaļas;
Pašvaldības policijas;
Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu Centra;
speciālistiem un tehniskā personāla.

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
•
•
•
•

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BN KOMFORTS”;
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ZAAO”;
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VTU VALMIERA”;
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valmieras ūdens”.

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās un nodibinājumos:
•
•
•
•
•

biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”
biedrība “No Salacas līdz Rūjai”
biedrība “VALMIERAS–GITERSLO REĢIONU SADARBĪBAI”;
biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība”;
biedrība “Vidzemes Tūrisma asociācija”.
6

Lai nodrošinātu tiesību aktos noteikto funkciju izpildi un pakalpojumu pieejamību
iedzīvotājiem Burtnieku novada pagastos, darbojas šādas pagasta pārvaldes:
•
•
•
•
•

Ēveles pagasta pārvalde;
Matīšu pagasta pārvalde;
Rencēnu pagasta pārvalde;
Valmieras pagasta pārvalde;
Vecates pagasta pārvalde.
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2. IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI
2.1. Sociālās palīdzības nodrošināšana un sociālā aizsardzība
Burtnieku novada pašvaldības Sociālais dienests ir pašvaldības izveidota iestāde, kas
sniedz sociālo palīdzību, organizē vai nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu pieejamību novada teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem. Sociālā dienesta darba
mērķis ir sniegt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, lai palīdzētu personām, ģimenēm un
personu grupām noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas
resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.
Sociālā dienesta galvenie darbības virzieni 2018. gadā:
1) Sociālās palīdzības (pabalstu) nodrošināšana novada iedzīvotājiem;
2) Valsts apmaksāta asistenta pakalpojuma pieejamības nodrošināšana novada iedzīvotājiem;
3) Īslaicīgas un ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu institūcijās
pieejamības nodrošināšana novada iedzīvotājiem;
4) Individuālās psihologu konsultācijas dienesta klientiem un novada izglītības iestāžu
audzēkņiem;
5) Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma (psihologa konsultācijas) vardarbībā cietušām
personām nodrošināšana dzīves vietā;
6) Atbalsta grupas no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām tikšanās organizēšana vienā no
novada pagastiem;
7) Grupu nodarbību organizēšana personām ar invaliditāti un pensijas vecuma personām;
8) Starpprofesionāļu sadarbības organizēšana sociālo gadījumu risināšanai, piesaistot vairāku
nozaru pārstāvjus kopīgam darbam;
9) Sociālās dzīvojamās mājas Alejas iela 4a, Rencēnos, pārraudzība;
10) Valmieras novada fonda palīdzības (paciņas vientuļajiem pensionāriem, pieteikuma anketas
“Skolas soma”) nodošana novada iedzīvotājiem;
11) Pārtikas un higiēnas paku pieejamības nodrošināšana novada vistrūcīgākajām personām
sadarbībā ar biedrību “Latvijas Sarkanais krusts”;
12) Lietotu apģērbu, mēbeļu un sadzīves priekšmetu nodošana vistrūcīgākajiem novada
iedzīvotājiem.
13) Sociālais dienests turpina uzsākto sadarbību ar šādām institūcijām:
• Burtnieku novada Bāriņtiesu - bērnu interešu aizstāvība un nodrošināšana;
• Novada izglītības iestādes – bērnu uzvedības traucējumu un sadzīves apstākļu
izvērtēšana;
• Pašvaldības policija – klientu dzīvesvietu apsekošana krīzes situācijās;
• Valsts policija – nepilngadīgo likuma pārkāpēju sociālās korekcijas un uzvedības
programmu ieviešana;
• Citi sociālie dienesti – informācijas apmaiņa klienta dzīves vietas maiņas
gadījumā;
• Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas – ilgstošas
sociālās aprūpes pakalpojuma nodrošināšana novada iedzīvotājiem;
• Krīžu centri un atbalsta centri – bērnu un vecāku sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu saņemšana, ja personas ir cietušas no vardarbības;
• Medicīnas iestādes – informācijas saņemšana par veselības stāvokli pirms sociālā
pakalpojuma piešķiršanas.
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Ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās pakalpojumus saņēmuši 42 novada iedzīvotāji, no
tiem 41 bija pilngadīgas personas un 1 bērns. Grupu mājas pakalpojumu personām ar garīga
rakstura traucējumiem saņēma 2 novada iedzīvotāji. Minētos pakalpojumus nodrošināja
divpadsmit institūcijas - SIA „Mazsalacas slimnīca”, biedrība ”Rūjienas senioru māja”, Rūjienas
novada pašvaldības SAC „Lode”, Valmieras pilsētas pansionāts „Valmiera”, Camphill
nodibinājums „Rožkalni”, SIA Aprūpes nams “Urga”, Raunas pansija un SAC “Seda”, biedrība
“REACH”, senioru nams “Zilaiskalns”, Valkas novada Sociālās aprūpes nams, Latvijas SOS Bērnu
ciematu asociācija.
Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” sociālo pakalpojumu “Aprūpe mājās”
nodrošināja tiem novada iedzīvotājiem, kuri veselības problēmu vai vecuma dēļ nevar nodrošināt
savu aprūpi un pamatvajadzības. Aprūpes mājās pakalpojumu izmantoja 12 novada iedzīvotāji.
Sociālais dienests 2018. gadā sociālo palīdzību piešķīris 488 ģimenēm ar kopējo personu
skaitu 916 personas, no tām 136 bērni, tai skaitā 11 bērni ar invaliditāti, 245 pilngadīgas
darbspējīgas personas, 113 pilngadīgas personas ar invaliditāti un 422 pensijas vecuma personas.
Trūcīgās ģimenes statuss bija spēkā 148 ģimenei (275 personām), no kurām 46 ģimenei (94
personai t.sk. 21 bērniem) ienākumi bija līdz valsts iztikas noteiktajam garantētajam minimālo
ienākumu līmenim. Maznodrošinātas ģimenes statuss bija spēkā 150 ģimenēm (200 personām).
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksāts 27 ģimenēm
(39 personām), vidēji GMI vienai personai mēnesī sastādīja 40.32 EUR. Dzīvokļa pabalsts piešķirts
302 ģimenēm (422 personām t.sk. 213 personas, kurām spēkā trūcīgās personas statuss, 164
personas, kurām spēkā maznodrošinātas personas statuss). 297 ģimenes pabalstu izmantoja
komunālo maksājumu segšanai, bet 5 ģimenes kurināmā iegādei. Dienests ir piešķīris arī
pabalstus iedzīvotājiem pamatvajadzību nodrošināšanai, pabalstu ēdināšanai ir saņēmušas 20
trūcīgā ģimene, bet pabalstu veselības aprūpei ir saņēmušas 240 ģimenes. Vienreizējs pabalsts
ārkārtas situācijā piešķirts 11 ģimenēm. Pabalsts skolas piederumu iegādei piešķirts 15 ģimenēm
(30 personām).
3.tabula. Pašvaldības realizētā sociālā palīdzība 2018. gadā

Izlietotie finanšu līdzekļi sociālās palīdzības
nodrošināšanai
GMI pabalsts
Mājokļa pabalsts naudā
Mājokļa pabalsts natūrā
Vienreizējs pabalsts naudā ārkārtas situācijā
Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm
Pabalsti veselības aprūpei
Pabalsti ēdināšanai (brīvpusdienas)
Pabalsts izglītības veicināšanai
Pārējie pabalsti (100% atlaide daudzbērnu ģimenēm
un ģimenēm, kurās ir bērns ar īpašām vajadzībām,
ēdināšanas maksai bērnudārzos)

Apbedīšanas pabalsts
Izlietotie līdzekļi sociālo pakalpojumu
nodrošināšanai

Izlietotie finanšu līdzekļi 2018.
gadā EUR
141723
4922
41159
6176
2536
26394
25615
4091
900
28930
1000
163978
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Sociālie aprūpes pakalpojums institūcijā
pieaugušām personām
Sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā
bērniem
“Aprūpe mājās” sociālais pakalpojums

145679
7560
10739.00

Informācijas avots: Burtnieku novada pašvaldības Sociālais dienests

Sociālā dienesta plānotie darbības virzieni 2019. gadā:
1) Sadarbībā ar biedrību "Sarkanais Krusts" organizēt pārtikas paku, higiēnas paku, skolas
piederumu izdali novada trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem;
2) Ieviest ģimenes asistenta pakalpojumu novada ģimenēm:
3) Paplašināt sociālo darbu ar ilgstošajiem sociālās palīdzības saņēmējiem;
4) Nodrošināt valsts finansētā asistenta pakalpojuma pieejamību novada iedzīvotājiem;
5) Grupu nodarbību organizēšana personām ar invaliditāti;
6) Nodrošināt novada iedzīvotājiem saņemt atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, lai
pieteiktos valsts pabalsta saņemšanai;
7) Nodrošināt novada iedzīvotājiem iespēju saņemt sociālo pakalpojumu “Aprūpe mājās”;
8) Nodrošināt deinstitucionalizācijas procesa aktivitāšu ieviešanu Burtnieku novadā;
9) Sākt risināt jautājumu par jaunas sociālās dzīvojamās mājas un atsevišķu sociālo dzīvokļu
izveidošanu.
2.2. Bāriņtiesa
Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību
principiem. Prioritāri nodrošina bērna vai personas ar ierobežotu rīcībspēju personisko un
mantisko interešu un tiesību aizsardzību.
Pārskata gadā četrām personām (2 mātēm un 2 tēviem) pārtrauktas bērnu aizgādības
tiesības, tai skaitā 1 mātei un 1 tēvam, kuram jau iepriekš pārtrauktas tā paša vai cita bērna
aizgādības tiesības. 2018. gadā pieciem vecākiem (3 mātēm un 2 tēviem) atjaunotas iepriekš
pārtrauktās aizgādības tiesības.
Pārskata gadā četru (2 meitenes - 0-3 g.v., 2 meitenes - 4-12 g.v.) bērnu vecākiem
pārtrauktas aizgādības tiesības. 2018. gadā 1 personai ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības
tiesības (kopējais bērnu skaits - 1).
2018. gada 31. decembrī ārpusģimenes aprūpē atradās 24 Burtnieku novada bērni, no
tiem 5 ievietoti audžuģimenē, 18 ievietoti aizbildņa ģimenē, 1 bērns atradās ārpusģumenes
aprūpes institūcijā (Latvijas SOS Bērnu ciematā). Pārskata periodā četriem bērniem nodrošināta
ārpusģimenes aprūpe - bērni ievietoti audžuģimenē.
2018. gadā četri ārpusģimenē esošie bērni sasnieguši pilngadību, viens bērns adoptēts,
trīs bērni atgriezušies vecāku aprūpē, diviem bērniem bija nepieciešams meklēt citu audžuģimeni
Bāriņtiesa lēmusi par atļauju diviem ārpusģimenē esošiem bērniem uzturēties pie
vecvecākiem vai citiem tuviem radiniekiem, bāriņtiesa lēmusi par atļauju ārpusģimenē esošam
bērnam izceļot no valsts vienā gadījumā.
Kopumā bāriņtiesā 2018. gadā pieņemts 56 lēmums, tai skaitā 2 lēmumi par laulāto
atzīšanu adoptētājiem, 2 lēmumi par audžuģimenes statusa piešķiršanu, 8 lēmumi par
nepilngadīgo mantisko interešu nodrošināšanu vai aizstāvību, pēc tiesas pieprasījuma 1 gadījumā
sniegts atzinums par atsevišķas aizgādības un saskarsmes tiesības izmantošanas kārtības
noteikšanu. Neviens bāriņtiesas lēmums nav pārsūdzēts tiesā.
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Uz 2018. gada 31. decembri novadā ir 14 audžuģimenes, 15 personas ieceltas par
aizbildni, 4 personas atzītas par adoptētājiem, aizgādnībā atradās 4 personas ar ierobežotu
rīcībspēju.
Bāriņtiesas lietvedībā esošais kopējais aktīvo lietu skaits uz 2018. gada 31. decembri169 lietas, 2018. gadā no jauna ierosinātas 34 lietas.
2018. gadā bāriņtiesa informējusi pašvaldības Sociālo dienestu par 4 ģimenēm (kopējais
bērnu skaits šajās ģimenēs - 9), kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un
audzināšana.
Pārskata gadā bāriņtiesā veiktas 387 notariālās darbības, tajā skaitā veikti apliecinājumi
personu dzīvesvietā ārpus bāriņtiesas telpām pilnvarnieka veselības stāvokļa dēļ.
Bāriņtiesa 2018. gadā pārstāvējusi bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju intereses
un piedalījusies kā kompetentā iestāde atzinuma sniegšanai un kā nepilngadīgā pārstāvis
kriminālprocesā - 8 tiesas sēdēs.
2.3. Izglītība
2018. gadā Burtnieku novada pašvaldības teritorijā pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības
un speciālo izglītības programmu apguvi nodrošināja 8 izglītības iestādes, bet ar jauno
2018./2019.m.g. šo programmu apguvi turpināja nodrošināt 7 izglītības iestādes. Tika
reorganizēta pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks”, to pievienojot Rencēnu pamatskolai.
Reorganizācijas mērķis ir nodrošināt izglītojamo iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei,
ievērojot pēctecību, pilnveidot un īstenot dažādas sadarbības formas ar izglītojamo vecākiem,
veicināt pedagogu tālākizglītību un metodiskā darba nodrošināšana, ieviešot jauno kompetenču
pieejā balstīto izglītības modeli.
Burtnieku novada izglītības iestādēs licencētās izglītības programmas:
1) vispārējā pamatizglītības programma (kods 21011111) – Burtnieku Ausekļa pamatskolā,
Matīšu pamatskolā, Ēveles pamatskolā un Rencēnu pamatskolā,
2) speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods
21015611) – Matīšu pamatskolā, Ēveles pamatskolā un Rencēnu pamatskolā,
3) speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības
traucējumiem (kods 21015811) – Ēveles pamatskolā un Rencēnu pamatskolā,
4) speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem
(kods 21015311) – Rencēnu pamatskolā,
5) pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111) – Ēveles pamatskolā, Rencēnu
pamatskolā, pirmsskolas izglītības iestādēs “Burtiņš”, “Sienāzītis”, “Namiņš”,
6) speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods
01015511) - pirmsskolas izglītības iestādēs “Burtiņš” un “Namiņš”,
7) speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības
traucējumiem (kods 01015611) - pirmsskolas izglītības iestādē “Burtiņš”,
8) speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām
(kods 01015411) - pirmsskolas izglītības iestādē “Namiņš”.
2018. gada 1. janvārī Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādes apmeklēja 625
izglītojamie (skatīt 4. tabulu).
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4.tabula. Izglītojamo skaits Burtnieku novada izglītības iestādēs
Izglītības iestāde

Izglītojamo skaits
uz 01.01.2018.
Burtnieku novada pašvaldības 33
PII “Zīļuks”
Burtnieku novada pašvaldības 40
PII “Sienāzītis”
Burtnieku novada pašvaldības 49
PII “Namiņš”
Burtnieku novada pašvaldības 184
PII “Burtiņš”
Rencēnu pamatskola
85
Burtnieku Ausekļa pamatskola 88
Matīšu pamatskola
77
Ēveles pamatskola
69
Kopā
625

Izglītojamo skaits
uz 01.01.2019.
43
54
185
133
87
77
40
619

Informācijas avots: Burtnieku novada pašvaldība

Burtnieku novada pašvaldība deleģējusi īstenot Izglītības likumā noteiktos pārvaldes
uzdevumus Valmieras pilsētas pašvaldības padotībā esošajai Valmieras Izglītības pārvaldei.
Burtnieku novada izglītības iestādes piedāvāja izglītojamajiem apmeklēt dažādas interešu
izglītības programmas, kas tika finansētas gan no valsts piešķirtās mērķdotācijas, gan no
pašvaldības budžeta.
Burtnieku Ausekļa pamatskolā:
a) kultūrizglītībā - vokālais ansamblis, tautiskās dejas, koris, zvanu ansamblis, teātra pulciņš,
b) sporta interešu izglītībā – florbols, volejbols, vispārējā fiziskā sagatavotība, dambrete,
c) tehniskā jaunrade - modelēšanas pulciņš “Darini pats”,
d) citas jomas- ugunsdzēsības pulciņš, kokapstrādes pulciņš, mazpulki.
Matīšu pamatskolā:
a) kultūrizglītībā - koris (1.-5.kl.), vokālais ansamblis (5.–9.kl.), rokdarbu pulciņš (1.-4.kl.),
tautiskās dejas (1.–4.kl.), teātra pulciņš (1.–9.kl.),
b) sporta interešu izglītībā – futbols, volejbols (5.–9.kl.), florbols, vieglatlētika (1.–4.kl.),
hokejs,
c) citas jomas - ugunsdzēsības pulciņš.
Rencēnu pamatskolā:
a) kultūrizglītībā- ansamblis “Stariņi” (1.-4.kl.), ansamblis “Stīgas” (5.-9.kl.), tautas deju
kolektīvs (1.-4.kl.),
b) radošajā industrijā - vizuālā māksla “Raibais runcis”, metālapstrādes pamati,
c) sporta interešu izglītība - volejbols (5.-9.kl.), sporta spēles (1.-4.kl.),
d) citas jomas- vides izglītība “Pa zaļām pēdām”.
Ēveles pamatskolā:
a) kultūrizglītībā -vokālais ansamblis, tautas dejas, folklora,
b) sporta interešu izglītība- sporta spēles, volejbols,
c) citas jomas - mazpulki, vides pulciņš, kokapstrāde.
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Visās novada pamatizglītības iestādēs, sadarbībā ar LR Aizsardzības ministrijas padotībā
esošo Jaunsardzes un informācijas centru, aktīvi darbojas jaunsargi. Pirmsskolas izglītības
iestādē “Burtiņš” izglītojamajiem tiek nodrošināta peldēt prasmes apmācība, kas pieejama arī
pārējo novada pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem.
Turpinot tradīciju, maija nogalē tiek organizēti Burtnieku novada Bērnu svētki, kad
pirmsskolu un pamatizglītības iestāžu izglītojamie priecē vecākus un novada iedzīvotājus ar
mācību gada laikā apgūto interešu izglītības programmās.
Burtnieku novada organizētajā pasākumā “Skolu laureāts 2018” 43 izglītojamie saņēma
Pateicības un naudas balvas par izciliem sasniegumiem mācībās, mācību priekšmetu olimpiādēs
un konkursos.
Organizējot izglītojamo nodarbinātību Burtnieku novada pašvaldības iestādēs un
struktūrvienībās, 110 pusaudžiem bija iespēja lietderīgi pavadīt vasaras brīvdienas, iegūt pieredzi
un izpratni par dažādām profesijām un saņemt atalgojumu.
Turpināta sadarbība starp SIA ZAAO un pašvaldību par vides izglītības programmas
īstenošanu CSA poligonā “Daibe” vispārizglītojošās izglītības iestādēs.
Rencēnu, Matīšu un Burtnieku Ausekļa pamatskolas ir iesaistījušās Eiropas Sociālā fonda
8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādē ”.
Rencēnu un Matīšu pamatskolas turpina dalību Eiropas Savienības struktūrfondu projekta
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001
īstenošanā.
Turpinās skolēnu iesaiste novada vispārējās izglītības iestādēs SAM 9.2.4.2. projekta Nr.
9.2.4.2/16/I/084 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei
Burtnieku novadā”.
Novada izglītības iestāžu prioritātes 2018./2019. m.g.:
1) Attīstīt pedagogu sadarbību starpdisciplinārā mācību vidē, gatavojoties kompetencēs
balstītas izglītības satura ieviešanai.
2) Īstenot pedagogu profesionālo pilnveidi - kompetenču pieejai izglītībā.
3) Veicināt izglītojamo lasītprasmes individuālo spēju attīstīšanu.
4) Pilnveidot izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu.
5) Veicināt pirmsskolas vecuma izglītojamo daudzpusīgu un harmonisku attīstību,
veidojot apziņu, kas balstīta uz savas rīcības, darbības, jūtu, vēlmju un interešu
izzināšanu.
6) Sekmēt izglītības iestāžu vides labiekārtošanu.
7) Ietvert un izstrādāt izglītības koncepciju Burtnieku novada attīstības programmai
2019.-2025.
2.4. Kultūra
Burtnieku novadā darbojas divi kultūras nami, divi tautas nami un divi kultūras centri.
Kultūras darba prioritātes 2018. gadā bija turpināt sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām un
kultūrtūrisma veicināšana Burtnieku novadā; tautas mākslas kolektīvu dalības nodrošināšana
Dziesmu un deju svētkos, piedalīšanās koncertos, izrādēs un pasākumos ārpus novada;
nodrošināt koordinētu pašvaldības kultūras iestāžu un to sadarbības partneru (valsts, privāto un
nevalstisko organizāciju) darbību efektīvai kultūras piedāvājuma nodrošināšanai novada
iedzīvotājiem, un sekmīgai novada tēla veidošanai.
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2.4.1. Tautas mākslas un interešu kolektīvi
Pārskata gadā kultūras namos darbojas 47 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi un
pulciņi, kuros darbojās aptuveni 840 dalībnieki. Visos novada pagastos ir tautas deju kolektīvi un
vokālie ansambļi. Novadā darbojās divas bērnu POP grupas, meiteņu vokālā grupa - kvartets, trīs
bērnu vokālais ansambļi, trīs folkloras kopas, viena tautas lietišķās mākslas studija, divas mūziķu
un vokālās grupas, kā arī viens jauniešu jauktais koris. Aktīvi darbojas arī piecas mūsdienu deju
grupas un trīs amatierteātru kolektīvi. Atsevišķi tiek izdalīti trīs dāmu deju kolektīvi.
2.4.2. Nozīmīgākie 2018. gada kultūras pasākumi
Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi un pulciņi 2018. gadā gatavojās Latvijas valsts
simtgades zīmē notiekošajiem XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem, lai skatēs
gūtu augstus rezultātus un varētu piedalīties svētku pasākumos. Burtnieku novadu Dziesmu un
Deju svētkos pārstāvēja Valmieras pagasta kultūras nama jauniešu deju kolektīvs "Sadancis",
kura vadītāja Ieva Adāviča ir arī XVI Deju svētku Goda virsvadītāja un Valmieras deju apriņķa
virsvadītāja. Dziesmu un deju svētkos piedalījās arī: Valmieras pagasta kultūras nama jauniešu
koris "Konsonanse", Matīšu pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Līksme",
Ēveles pagasta kultūras centra senioru deju kopa "Ēvele", Rencēnu pagasta kultūras nama vidējās
paaudzes deju kolektīvs "Nakte", Valmieras pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju
kolektīvs "Solis", Rencēnu pagasta kultūras nama aušanas studija "Rencēni" un tautas muzikantu
kapela “Rotas muzikanti”.
2018. gadā Burtnieku centra laivu kanālā pirmo reizi tika organizēti Burtnieka ezera
svētki. Programmā tika iekļauts tirdziņš “Gardu muti” ar gardēžu tūrisma ceļa “Livonijas garša”
tirgotāju labumiem un degustācijām, sportiskas un radošas aktivitātes, iluzionisti Pecolli (Pezzoli)
un citi mākslinieki ļāva ieskatīties krāšņajā šovā “Bubblelandia”. Svētkos uz ezera svētku skatuves
uzstājās grupa “Notiņas”, duets “Mārtiņš&Laura”, dziedošā Reņģu ģimene, dziesminieks Mikus
Frišfelds, Juris Kaukulis no grupas “Dzelzs vilks” ar Jauno Jāņu orķestri. Izvērtējot pasākuma
apmeklētību un atsauksmes, ko daļēji ietekmēja sliktie laika apstākļi, tika nolemts svētkus
organizēt arī 2019.g. kā pašvaldības prioritāro, novada mēroga pasākumu, ar kuru piesaistīt
apmeklētājus no Valmieras pilsētas un apkārtējiem novadiem.
Burtnieku novadā 2018. gadā apmeklētākie pasākumi bija: Burtnieka ezera svētki, deju
uzvedums “Spēlēju, dancoju”, Latvijas vakara vadītāju festivāls, Latvijas valsts simtgades svinības
un novadnieku godināšanas pasākums “Burtnieku novada Lepnums”, Burtnieku novada Bērnu
svētki, tautas deju kolektīvu sadancošanas koncerts “Naktsputni”, sadraudzības koncerts “Ielūdz
dziesmu draugu kopa “Dedzieda”, Burtnieku novada pašvaldības mazo vokālistu konkurss
“Mincis”.
2.4.3. Latvijas valsts simtgades pasākumi Burtnieku novadā 2018. gadā
2018. gada 14. janvārī Valmieras pagasta kultūras namā ar dziesmu “Ģērbies, Saule,
sudrabota!” ansamblis “Dziesmotā senatne” iedziedāja Latvijas valsts simtgades gadu un Tautas
Saimes grāmatu Burtnieku novadā. Grāmata no 16. janvāra līdz 26. februārim ceļoja pa pagastu
bibliotēkām, lai novada iedzīvotāji tajā varētu ierakstīt savu vēlējumu Latvijai.
Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros deju skola “Dzirnas” ar māksliniecisko
vadītāju, horeogrāfu Agri Daņiļeviču un Burtnieku novada bērniem un jauniešiem projektā
“Dodot gūtais neatņemams” iestudēja deju uzvedumu „Spēlēju, dancoju”. Tas tika izrādīts 2018.
gada 11. augustā, Burtnieku pagasta estrādē. Deju uzvedumā muzicēja grupa „Iļģi”. Deju
meistarklasēs, kuras norisinājās astoņas dienas, 120 Burtnieku novada bērni un jaunieši kopā ar
astoņiem profesionāliem pedagogiem apguva deju soli. Kopā ar dalībniekiem no Burtnieku
novada dejoja arī 80 deju skolas „Dzirnas” audzēkņi.
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Latvijas valsts simtgades gadā apritēja 30 gadi kopš leģendārās rokoperas “Lāčplēsis”
pirmizrādes Burtniekos. Projekta “Lāčplēša stāsts Burtniekos” ietvaros biedrība "Burtnieku
kultūrvide" aizsāka saliņas atjaunošanu, lai tā veidojas gan par interesantu apskates objektu, gan
aktīvas atpūtas vietu. Sadarbībā ar dizaineri Lieni Kāpostu, amatnieku Jāni Brenci, SIA “Alejas 1”
un vietējiem iedzīvotājiem uz Lāčplēša saliņas tika izveidota aktivitāšu taka “Lāčplēša ceļš”. 2018.
gada 8. septembrī plkst. 19.00 Lāčplēša saliņā notika brīvdabas kino izrāde „Rokopera Lāčplēsis
(LTV, 1988)”. Tika skatāma arī fotoizstāde “Rokopera “Lāčplēsis” Burtniekos”.
Simts dienas pirms Latvijas valsts simtās dzimšanas dienas visā Latvijā un pasaulē pāri
pakalniem, jūru un upju krastos, pilsdrupu estrādēs, parkos un pļavās tika rīkota Zaļumballe lauku
kapelu, orķestru muzikantu, ziņģētāju vai tautas mūzikas ansambļu pavadībā. Visā Latvijā
norisinājās vairāk nekā 140 zaļumballes. Burtnieku novadā zaļumballi rīkojām Matīšu pagasta
estrādē kopā ar grupu “Vēja muzikanti”.
Latvijas Valsts simtgade ir vērienīgākais notikums mūsdienu Latvijas vēsturē. Burtnieku
novadā par godu Latvijas dzimšanas dienai tika organizēti vairāki svētkiem veltīti pasākumi.
Latvijas dzimšanas dienas rītā, saulei lecot, Burtnieka ezera krastā un pie atjaunotā Matīšu Tautas
nama tika celts godā karogs un dziedāta Latvijas himna. Latvijas valsts simtgades svinībās pirmo
reizi tika godināti nominācijas “Burtnieku novada Lepnums” ieguvēji. Pasākums norisinājās
Valmieras pagasta kultūras namā.
2.5. Bibliotēkas
Bibliotēkas ir Domes pārraudzībā esoša struktūrvienība, kas Bibliotēku likumā noteiktā
kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma –
iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu,
kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un
tās izmantošanu. Darbs tiek organizēts atbilstoši Domes apstiprinātajam bibliotēkas budžetam,
ievērojot akreditācijas komisijas ieteikumus bibliotēkas darba un darba vides, infrastruktūras
uzlabošanai.
Burtnieku novada prioritātes ir kvalitatīva krājuma komplektēšana, lasītāju piesaiste,
īpaši bērnu un jauniešu vidū, tāpēc tiek organizēti bērnu lasītprasmes veicinoši pasākumi (Bērnu
žūrija, Skaļās lasīšanas konkurss, Mana mazā bibliotēka u.c.), novadpētniecības krājuma
veidošana un popularizēšana (izstādes, veiktas intervijas ar cilvēkiem par pagastu un novadu
vēsturi, pierakstītas atmiņas), kā arī lietotāju konsultēšana e-pakalpojumu izmantošanā. Tāpat
bibliotēkas organizē informatīvi izklaidējošus pasākumus: tikšanās ar rakstniekiem, lasījumus
pirmsskolas izglītības iestādēs, līdzdarbojas reģiona un valsts organizētos konkursos u.c.
2018. gadā Burtnieku novada pašvaldības bibliotēkās reģistrēti 1093 bibliotēku lietotāji,
pārskata gadā pagastu bibliotēkas krājumus papildinājušas kopumā par vairāk nekā 1200
grāmatām. Tāpat bibliotēkās lasītāju vajadzībām tiek abonēti dažādi laikraksti un žurnāli.
Burtnieku novada pašvaldība bibliotēkās 2019. gadā izvirzītās prioritātes:
1) Bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana visiem iedzīvotājiem,
neskatoties uz viņu sociālo stāvokli, tautību vai rasi;
2) Piedalīties Burtnieku novada un Latvijas valsts simtgades nozīmes pasākumos;
3) Organizēt literatūras lasījumus dažāda vecuma un interešu iedzīvotāju
auditorijām;
4) Organizēt literārus pasākumus – tikšanās ar latviešu literatūras autoriem bērnu
un pieaugušo auditorijām;
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5) Celt bibliotēku vadītāju profesionālo kvalifikāciju, piedaloties Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Kompetenču attīstības centra un Valmieras bibliotēkas mācību centra
organizētos kursos, semināros, konferencēs un pieredzes apmaiņas braucienos;
6) Darbs VKKF projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, organizējot ar Latvijas
un Valmieras reģiona kultūrvēstures izzināšanu saistītus pasākumus
7) Risināt jautājumu par Rencēnu 1. bibliotēkas telpu paplašināšanu;
8) Nemateriālā kultūras mantojuma - stāstniecības tradīcijas popularizēšana,
saglabāšana un attīstīšana;
9) Līdzdalība lokālās kultūrvides veidošanā un novadpētniecības krājuma veidošanā
un popularizēšanā.
2.6. Veselība
2018. gadā turpināts īstenot projektā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā” (Nr. 9.2.4.2./16/I/084) paredzētās
aktivitātes (lekcijas, vingrošanas nodarbības), lai uzlabotu pieejamību veselības veicināšanas un
slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam
pakļautajiem iedzīvotājiem. Projekta īstenošanas laiks: no 2017. gada 23. augusta līdz 2019. gada
31. decembrim. Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas – 97148,00 EUR.
Burtnieku novada pašvaldība veselības jomā 2019. gadā izvirzījusi trīs prioritātes:
1) Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei
Burtnieku novadā” ietvaros realizēt plānotos pasākumus un aktivitātes noteiktajā projekta
īstenošanas laikā. 2019. gadā paredzēts īstenot nodarbības: kustību koordinācijas vingrošana
personām ar funkcionāliem traucējumiem, profilaktiskā vingrošana pensijas vecuma
personām, veselības vingrošana sākumskolas 1. - 4. klases vecuma bērniem, nūjošana
pensijas vecuma personām, nodarbība “Vingrošana jaunajām māmiņām”, kā arī jogas
nodarbības. Organizētas arī informatīvās nodarbības: lekcijas “Veselīgs uzturs – veselīgs
dzīvesveids”, “Veselīgs uzturs un tā ietekme uz sirds un asinsvadu slimību un cukura diabēta
profilaksi”, “Neveselīga uztura ieradumu atpazīšana un veselīga uztura nozīme onkoloģiskās
saslimšanas profilaksē” u.c.;
2) Turpināt sadarbību ar Slimību profilakses un kontroles centru un Nacionālā veselīgo
pašvaldību tīklu (NVPT), iespēju robežās piedalīties semināros un pieredzes apmaiņas
organizētajos pasākumos. Pašvaldības darbošanās šajā tīklā uzlabo veselības aprūpes
pieejamību novadā, kā arī veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību. Tāpat
Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā iesaistītajām pašvaldībām ir arī lielāka iespēja saņemt
valsts un Eiropas Savienības finansējumu iedzīvotāju veselības veicināšanas projektiem;
3) Izmantojot Burtnieku novada pašvaldības komunikācijas kanālus, izplatīt NVPT sagatavoto
informāciju un uzskates materiālus par veselības veicināšanu.
2.7.

Sports

Tradicionāli pašvaldība organizē Burtnieku novada vasaras sporta spēles, ziemas sporta
spēles un senioru sporta spēles, kuras pulcina lielu sportot gribētāju skaitu. Viens no Burtnieku
novada sporta attīstības koncepcijas galvenajiem vadmotīviem ir sporta biedrību pašiniciatīvas
veicināšana, atbalstot biedrību organizētos sporta pasākumus un sportistu dalību dažāda mēroga
sacensībās. Jāatzīmē, ka ar salīdzinoši nelielu pašvaldības līdzfinansējumu (~1,5% no pašvaldības
budžeta) ir gūti atzīstami panākumi sportā, veiksmīgi organizēti sporta pasākumi un veselīga
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dzīvesveida pieejamības nodrošināšana novada iedzīvotājiem. 2018. gadā Burtnieku novada
pašvaldībai finansiālu atbalstu pieprasījušas 17 biedrības, lai nodrošinātu sportistu dalību dažāda
mēroga sacensībās, gan organizētu sporta pasākumus.
Saskaņā ar Burtnieku novada 2017. gada 18. oktobra noteikumiem Nr. 7/2017
“Burtnieku novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtība biedrībām un nodibinājumiem,
kuru pamatdarbības joma ir sports, un kārtība, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem
sasniegumiem sportā”, Burtnieku novada pašvaldība jau no 2015. gada apbalvo novada
sportistus un viņu trenerus ar naudas balvām un atzinības rakstiem par augstiem sasniegumiem
sportā. Arī 2018. gada 3. februārī Valmieras pagasta kultūras namā tika sveikti Burtnieku novada
sportisti, treneri un sporta biedrības un veselīga dzīvesveida veicināšanā un par sportisko
neatlaidību, gribasspēku un cīņassparu.
2018. gada septembrī pēc rekonstrukcijas tika atklāts Rencēnu pamatskolas sporta
stadions. Ierīkots zāliena futbola laukums, kuram apkārt izveidots sintētiskā seguma skrejceļš.
Sporta laukuma galos izvietotas basketbola, klasiskā volejbola, tāllēkšanas, šķēpmešanas, diska
mešanas un lodes grūšanas sektori. Ierīkots arī pludmales volejbola laukums. Veikta teritorijas
apzaļumošana, labiekārtošana un daļēja iežogošana.
Vērtējot pēc definētiem sporta politikas virzieniem, kā tas ir noteikts MK 27.12.2013.
rīkojumā "Par Sporta politikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam, Burtnieku novada
prioritātes saskan ar valsts noteiktajām prioritātēm:
1) bērnu un jauniešu sports - dažādas interešu izglītības programmas, sporta sacensības
starp skolām, treniņzāļu nodrošināšana, sporta infrastruktūras sakārtošana, vasaras un ziemas
sporta spēles, kurās var piedalīties arī skolēni un jaunieši, novadā rīkotie sporta pasākumi;
2) sports visiem - vasaras un ziemas sporta spēles, novadā rīkotie sporta pasākumi,
finansiāls atbalsts sporta pasākumu rīkošanā, kā arī dalībai citu pašvaldību rīkotajos sporta
pasākumos, treniņzāļu nodrošināšana, sporta infrastruktūras sakārtošana.
3) augstu sasniegumu sports - finansiāls atbalsts sportistiem, finansiāls atbalsts
biedrībām gan sporta bāzes uzturēšanai, gan arī sacensību rīkošanai.
Burtnieku novada pašvaldības 2019. gadā izvirzītās prioritātes sportā:
1)

2)

3)

Turpināt organizēt sporta pasākumus dažādām vecuma grupām un celt novada prestižu,
veicinot tā atpazīstamību Latvijā un pasaulē, īstenojot un attīstot tradicionālos sporta un
masu pasākumus. Uzturēt sadarbību ar sporta federācijām, lai tās sacensību plānā kā
norises vietu iekļautu arī Burtnieku novadā esošās sporta bāzes;
Organizēt, sadarboties ar Burtnieku novada sporta biedrībām un atbalstīt dažāda mēroga
– novada, pagasta, Latvijas, arī Starptautiskus pasākumus, pulcējot lielu skaitu sportistu un
līdzjutēju;
Veicināt iedzīvotāju dažādās vecuma grupās piedalīšanos sporta un aktīva dzīvesveida
pasākumos ar mērķi iesaistīt pēc iespējas vairāk Burtnieku novada visu vecumu grupu
iedzīvotāju, kā arī piesaistīt pēc iespējas vairāk aktīva dzīvesveida piekritējus no tuvējām
pilsētām un novadiem.
2.8. Sabiedriskā kārtība un drošība

2018. gadā Burtnieku novada pašvaldības policija turpināja sadarbību ar pašvaldības
sociālo dienestu, bāriņtiesu, Valsts policiju, Zemessardzi, Valsts vides dienestu, Pārtikas un
veterināro dienestu. Regulāri tika plānotas un veiktas Burtnieku novada teritorijas apsekošanas,
nolūkā kontrolēt Burtnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu
ievērošanu, nekustamo īpašumu apsaimniekošanas, atkritumu apsaimniekošanas, sabiedriskās
kārtības un citās pašvaldības policijas kompetencē esošajās jomās.
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Sadarbībā ar pašvaldības Sociālo dienestu, bāriņtiesu un Valsts policijas nepilngadīgo
lietu inspektoriem tiek plānotas un veiktas sociāli nelabvēlīgo ģimeņu apsekošanas, kā arī
profilaktiskie reidi, kuru laikā tiek veikts preventīvais darbs, apsekojot vietas un teritorijas, kurās
iespējami sabiedriskās kārtības un drošības apdraudējumi.
Burtnieku novada pašvaldības policija sabiedrisko kārtību un drošību, kā arī Burtnieku
novada pašvaldības saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu ievērošanu nodrošinājusi arī
Burtnieka un Ķiruma ezeros, un Rencēnmuižas dzirnavezerā un tiem piegulošajā teritorijās. Gan
patstāvīgi, gan sadarbībā ar Valsts vides dienestu minētajās ūdenstilpnēs regulāri tiek veiktas
zvejnieku, makšķernieku un atpūtnieku pārbaudes.
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3. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN TERITORIJAS APSAIMNIEKOŠANA
3.1. Pašvaldības nekustamais īpašums
Pašvaldības bilancē ir uzskaitīti 6334,4039 hektāri zemes ar kopējo vērtību 2 347 029
EUR. No tā Zemesgrāmatā reģistrēti 1600,3075 hektāri zemes ar vērtību 1 511 534 EUR, kas
sastāda 64,4% no pašvaldības bilancē esošajā zemēm. Pārējos īpašumus Zemesgrāmatā plānots
ierakstīt 10 gadu laikā. Pašvaldība ir iznomājusi 282,0016 ha īpašumā un 344,7965 ha pašvaldībai
piekritīgos zemes gabalus.
5.tabula. Pašvaldības nekustamais īpašums
Rādītāji

Bilances vērtībā
uz 01.01.2018.
17 826 615
33 620
10 286 263
3 429 380
1 449 747
360 795
60 424
490 591
1 495 444
220 351

Zeme, ēkas un būves, tai skaitā:
Dzīvojamās ēkas
Nedzīvojamās ēkas
Transporta būves
Zeme zem ēkām un būvēm
Kultivētā zeme
Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme
Pārējā zeme
Inženierbūves
Pārējais nekustamais īpašums

Bilances vērtībā
uz 31.12.2018.
17 592 983
32 972
10 128 513
3 248 315
1 428 850
363 703
60 424
494 052
1 630 044
206 110

3.2. Ceļi un ielas
Burtnieku novada pašvaldības ceļu un ielu kopgarums (t.sk. servitūtu ceļi par kuru
uzturēšanu ar pašvaldību ir noslēgti līgumi) ir 238,35 kilometri, no tiem 27,011 kilometri ar
asfaltbetona segumu. Detalizēti par ceļu un ielu kopgarumu pa pagastiem skatīt 6. tabulā.
6.tabula Pašvaldības ceļu garums
Pagasts
Valmieras
Vecates
Matīšu
Rencēnu
Burtnieku
Ēveles

km
33,51
55,55
40,75
5,94
47,19
55,41

Kopā

238,35

Valsts piešķirtā mērķdotācija pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanai 2018. gadā bija
205268 eiro. Kopumā novada ceļu stāvoklis ir apmierinošs, taču to atjaunošanai nepieciešami
ievērojami lielāki finanšu līdzekļi. Šobrīd pieejamie līdzekļi ļauj plānot ceļu attīrīšanu no sniega
ziemā, vasarā veikt ceļu greiderēšanas darbus, lielākas intensitātes grants ceļiem veikt
pretputekļu absorbenta iestrādi, veikt asfaltseguma bedrīšu remontdarbus un veikt nelielus ceļu
seguma uzlabošanas, apauguma noņemšanas darbus.
Pārskata gadā ar valsts kases aizņēmumu veikti ceļu atjaunošanas remontdarbi uz
novada ceļiem un ielām 7,56 km garumā, kur Valmieras pagastā: veikti Dzirnavu un Lauku ielas
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seguma pārbūves darbi, grants ceļu posmiem “Valmiera – Jeri” (530 m) un “Valkas šos. - Vējiņi”
(420 m) veikti ceļa seguma uzlabošanas, sāngrāvju atjaunošanas darbi. Rencēnu pagastā –
“Rencēni – Gobas – Bērzkalni” (700 m) un Kronvalda iela (674 m) veikta ceļa seguma uzlabošana,
ceļa apauguma noņemšana. Burtnieku pagastā – “Burtnieki – Pintes” (1200 m), “Jaunkākari –
Ozolkāši - Tilcēni” (2000 m), “Taube - Jauri” (500 m) veikta ceļa seguma uzlabošana, ceļa
apauguma noņemšana un grāvju atjaunošana. Matīšu pagastā – “Upes iela” (560 m), “Parka iela”
(550 m) veikta ielu seguma atjaunošana. Ēveles pagastā – “Žagatas – Vecdīveļi – Jercēnu pag.rob.”
(150 m), “Vecdīveļi – Ķeiži – Bisītes – Smilgas” (280 m) veikta ceļa seguma uzlabošana, ceļa
apauguma noņemšana.
Pārskata gadā palielināts ikdienas uzturēšanas darbu apjoms – palielināta grantēto ielu
un ceļu apstrāde ar pretputekļu absorbentu Rencēnu, Burtnieku, Matīšu pagastos. Arī 2019. gadā
tiks turpināta ielu un ceļu apstrāde ar pretputekļu absorbentu. Veikta ceļa grāvju joslu
atbrīvošana no krūmiem un kokiem visā novada teritorijā.
2018. gadā veikta projektēšana ceļu posmiem “Graudiņi – Pučurgas - Matīši” 3,078 km
(Matīšu pag.), “Sauļi – Melluplūķi” 3,51 km (Rencēnu pag), “Glāznieki – Veitas – Šķiliņas” 1,7 km
(Ēveles pag.) pārbūvei. 2019. gada ietvaros ar ELFLA pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansējumu pārbūvēti tiks “Graudiņi – Pučurgas - Matīši” un
“Sauļi – Melluplūķi” ceļu posmi. Pārskata gadā uzsākta projektēšana grants ceļa pārbūvei “Taube
– Švākas – Labrenči” 9,2 km garumā (Burtnieku pag.).
2019. gadā paredzēts turpināt uzlabot pašvaldības grantētos autoceļus, atjaunojot ceļa
virskārtas segumu, noņemot ceļa apaugumu, profilējot grāvjus.
3.3. Teritorijas apsaimniekošana
Burtnieku novada pašvaldības īpašumā ir vairāki simti nekustamā īpašuma objektu (ēkas
un zemes īpašumi), kuru uzturēšanai un sakārtošanai nepieciešams finansiāls ieguldījumus.
Objektu apsaimniekošana tiek organizēta, izvērtējot to attīstības iespējas un balstoties uz
ekonomiskās un sociālās situācijas prognozēm. Mājokļi, kas nav nepieciešami pašvaldības
funkciju nodrošināšanai, tiek atsavināti. Pašvaldības īpašumā tiek atstāti tikai tie mājokļi, kas
nepieciešami saistošo noteikumu Nr.30/2013 “Par Pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā” prasību īstenošanai.
Pagastu teritorijas apsaimniekošana ir nodota pagasta pārvalžu uzraudzībai. Ikdienas
darbu veikšanai pagasta saimniekiem ir iegādāta atbilstoša tehnika, lai nodrošinātu teritoriju
apsaimniekošanu. Nepieciešamības gadījumā teritorijas apsaimniekošana notiek sadarbībā ar
SIA “BN Komforts” un novada uzņēmējiem. Pagasta pārvalžu vadītāji veic ceļu apsekošanu un
koordinē ikdienas ceļu uzturēšanas un uzlabošanas darbus.
SIA „BN Komforts” sniedz arī savu ieguldījumu pagastu teritoriju apsaimniekošanā. SIA
“BN Komforts” daļai novada iedzīvotājiem sniedz komunālos pakalpojumus, kā arī veic kapu
apsaimniekošanu. Teritorijas apsaimniekošana saistīta ar zāles pļaušanu, sauso koku un zaru
izzāģēšanu. Apsaimnieko un uztur pašvaldības apgaismojuma tīklus pagastos.
2018. gadā turpinājās Matīšu kultūra nama pārbūves darbi, pabeigta Rencēnu sporta
laukuma rekonstrukcija un Rencēnu brīvdabas estrādes skvēra būvniecība.
2018. gadā tika organizēta lielgabarīta atkritumu savākšanas akcijas visā novada
teritorijā. Sadarbībā ar SIA “ZAAO” visos novada pagastos tika izvietoti konteineri, dodot iespēju
iedzīvotājiem atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem. Šāda akcija turpināsies arī 2019. gadā.
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3.4. Vides aizsardzība
Burtnieka ezers ir ceturtais lielākais ezers, un tas pilnībā atrodas Burtnieku novada
teritorijā. Ezers ir bagāts ar zivju resursiem un ļoti iecienīts kā rūpnieciskās zvejas, makšķerēšanas,
aktīvās atpūtas un ūdenssporta vieta. Zemes ap Burtnieka ezeru pieder 90 īpašniekiem, tai skaitā
arī Burtnieku novada pašvaldībai un viena no pašvaldības prioritātēm ir nodrošinātu vides, jo īpaši
zivju krājumu saglabāšanu un ilgtspēju Burtnieka ezerā. 2018. gadā tika uzsākta saistošo
noteikumu izstrāde par sabiedrisko kārtību publiskajās atpūtas vietās pie Burtnieka ezera.
2018. gadā veikta krūmu pļaušana ezera krastos 39 hektāru platībā. Veikta mežu
jaunaudžu kopšana 13 hektāru platībā, kā arī meža atjaunošana 14 hektāru platībā.
2018. gadā tika turpināts iepriekš uzsāktais darbs, lai sakārtotu Burtnieku novada vidi,
padarot to interesantāku un ērtāku iedzīvotājiem. Liela uzmanība veltīta Burtnieka ezera un tā
apkārtnes labiekārtošanai un uzlabošanai.
4. BŪVNIECĪBA
Būvniecības pārzināšanu un kontroles nodrošināšanu Burtnieku novada teritorijā veic
Burtnieku novada būvvalde.
7. tabula. Informācija par būvniecību Burtnieku novadā:
Izdotas būvatļaujas
(BA) (skaits)
Būves

Pavisam kopā
(1+2 )
1. Ēkas
1.1 t.sk.
. dzīvojamās
mājas
1.2 t.sk.
. nedzīvojamās
ēkas
2. Inženierbūves

Kopā

t.sk.
jaunai
būvniecībai

t.sk.
pārbūvei

70

43

27

BA
BA
Pieņemti ekspluatācijā
atzīmes atzīmes
objekti (skaits)
Kopā t.sk.
t.sk.
par
par
jaunā
pārbūprojekt. būvd.
būvnievei
nosac.
uzsāk.
cība
izpildi
nosac.
(skaits)
izpildi
(skaits)
57
71
36
26
10

47
24

37
20

10
4

26
10

23
8

3
2

23

17

6

16

15

1

23

6

17

10

3

7

Informācijas avots: Burtnieku novada būvvalde

Atskaites gadā no jauna būvvaldē reģistrēti 203 objekti, kas ir par 33% vairāk nekā
iepriekšējā gadā, no kuriem 35 (17,2%) ir Burtnieku novada pašvaldības būvobjekti, 88 (43,4%)
privātpersonu, 80 (39,4%) citu juridisko personu būvobjekti, kuru skaitā 16 (7,8%) ir A/S “Sadales
tīkls” būvobjekti. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu palielinājies arī būvvaldē iesniegto un
izsniegto dokumentu skaits: izskatīti 450 (+11%) ienākušie dokumenti, pieņemti 272 (+21%)
lēmumi, izsniegtas 70 (+19%) jaunas būvatļaujas, pieņemti ekspluatācijā 36 (+33%) būvobjekti,
bet samazinājusies tikai saskaņotā būvniecība vienkāršotā kārtībā - 47 (-42%) objektiem. Būvju
ekspluatācijas un vidi degradējošu objektu pārbaužu dēļ par 75% ir palielinājies 147 būvobjektu
pārbaudes aktu skaits.
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Burtnieku novada pašvaldībai 2018. gadā tika izsniegtas būvatļaujas sešiem
objektiem:
1) Rencēnu pamatskolas stadiona pārbūve, Parka ielā 1, Rencēnos, Rencēnu pag.,
kur būvdarbi pabeigti un kopējās objekta izmaksas – 432 745,38 EUR, kas ir arī
izmaksu ziņā lielākais pagājušajā gadā ekspluatācijā pieņemtais būvobjekts
Burtnieku novadā;
2) Pirmskolas izglītības iestādes "Burtiņš" pārbūve, Ozolu iela 2A, Valmiermuiža,
Valmieras pag., kas, gadu noslēdzot, ir būvprojekta izstrādes stadijā;
3) Dzirnavu ielas pārbūve, posmā no Birzītes ielas līdz Pionieru ielai, Valmiermuižā,
Valmieras pag. – būvniecības stadijā;
4) pašvaldības autoceļa Graudiņi - Pučurga - Matīšu posms no 0.71-3.5 km pārbūve,
Matīšu pag. - izstrādāts būvprojekts, bet darbi nav uzsākti;
5) pašvaldības autoceļa Glāznieki - Veitas - Šķiliņas posms no 0-2.4 km pārbūve,
Ēveles pag. – būvprojekta izstrādes stadijā;
6) pašvaldības autoceļa pārbūve "Labrenči - Taube", Rencēnu pag. . – būvprojekta
izstrādes stadijā.
Šajā gadā ar Burtnieku novada būvvaldes sagatavotiem nodošanas aktiem ekspluatācijā
pieņemti trīs Burtnieku novada pašvaldības būvobjekti ar kopējām izmaksām 702 967,93 EUR. No
iepriekšējos gados uzsāktajiem būvniecības procesiem ir pabeigti darbi pašvaldības objektos Rencēnu estrādes teritorijas labiekārtošanas darbi ar kopējām būvobjekta izmaksām 165 924,93
EUR un Lauku ielas seguma pārbūve, Valmiermuižā, Valmieras pag. ar kopējām būvobjekta
izmaksām 104 297,62 EUR.
Kopumā atskaites gadā Burtnieku novada teritorijā ekspluatācijā nodoti objekti ar
kopējām izmaksām 3 079 792,23 EUR, bez pašvaldības objektiem ekspluatācijā ir nodotas astoņas
jaunas dzīvojamās mājas, vienas dzīvojamās mājas pārbūve, viena dzīvokļa pārbūve
daudzdzīvokļu mājā, 15 jaunas nedzīvojamās ēkas, viena pārbūvēta nedzīvojama ēka, trīs
atjaunoti meliorācijas objekti, viens ūdensvada izbūves posms, divu valsts sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” objektu valsts ūdensnoteku Brenguļupītes un Ostermaņu strauta atjaunošanas, bet gada noslēgumā ekspluatācijā tika
pieņemtas SIA “Valmiermuižas alus” notekūdeņu priekšattīrīšanas ietaises un pievadceļa
būvniecības 1.kārta ar kopējām izmaksām 299 490,37 EUR.
Gadu noslēdzot, būvniecības nobeiguma procesā ir viens no lielākiem 2017. gadā
uzsāktiem pašvaldības objektiem - Matīšu kultūras nama pārbūve, Valmieras ielā 16, Matīšos,
Matīšu pag.
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5. FINANŠU RESURSI
Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Burtnieku novada pašvaldības budžets
sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta. Tie apstiprināti
ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
5.1. Pamatbudžets
Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus (skatīt 1. attēlu) veido
nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi, transfertu ieņēmumi.
1.attēls. Pamatbudžeta 2018.g. ieņēmumu struktūra

Pašvaldības pamatbudžeta 2018.gada ieņēmumu struktūra
Transfertu ieņēmumi
2 384,835 EUR; 32,1%

Nodokļu ieņēmumi
4 753 089 EUR; 64%

Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi 30 111
EUR; 1,8%Nenodokļu ieņēmumi
156 064 EUR; 2,1%

Pašvaldības pamatbudžeta 2018.gada kopējie ieņēmumi ir 7 424 099 euro, tai skaitā:
1) nodokļu ieņēmumi 4 753 089 euro;
2) nenodokļu ieņēmumi 156 064 euro;
3) maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 130 111 euro;
4) transfertu ieņēmumi 2 384 835 euro.
2018. gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu
ir palielinājusies par 473 677 euro jeb 6,8% (skatīt 2.attēlu).
2.attēls.
2017., 2018.gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde un 2019.gada plānotie
pamatbudžeta ieņēmumi
5000000
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3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000

500000
0
Nodokļu ieņēmumi

Nenodokļu ieņēmumi

2017.gads

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi

2018.gads

Transferti

2019.gada plāns
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Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nodokļu ieņēmumi 2018. gadā palielinājušies par 327 129
euro, nenodokļu ieņēmumi samazinājušies par 72 268 euro, ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi palielinājušies par 7 903 euro, transfertu ieņēmumi
palielinājušies par 210 913 euro.
8.tabula. Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu rādītāji
Rādītāji

Budžeta
Budžeta
Apstiprinātais
izpilde
izpilde
budžets
2017.gadā; 2018.gadā; 2019.gadam;
EUR
EUR
EUR
KOPĀ IEŅĒMUMI
6 950 422 7 424 099
8 108 719
Nodokļu ieņēmumi
4 425 960 4 753 089
4 540 206
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
3 815 436 4 125 658
4 023 525
Nekustamā īpašuma nodoklis
610 524
627 431
516 681
Nenodokļu ieņēmumi
228 332
156 064
141 695
Ieņēmumi no dividentēm
2 317
0
0
Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu
1 188
828
590
Valsts nodevas
5 101
4 566
4 471
Naudas sodi un sankcijas
1 024
666
400
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
15 320
22 698
13 030
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas,
203 382
127 306
123 204
pārdošanas
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu
122 208
130 111
110 298
ieņēmumi
Ieņēmumi par nomu un īri
75 273
81 700
52 415
Citi maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi
46 935
48 411
57 883
Transfertu ieņēmumi:
2 173 922 2 384 835
3 316 520
Valsts budžeta transfertu ieņēmumi
2 038 121 2 228 919
3 154 820
Pašvaldību budžetu transfertu ieņēmumi
135 801
155 916
161 700

Pamatbudžeta izdevumus pēc funkcionālajām kategorijām veido: likumdošanas vara,
izpildvara; pašvaldību budžetu parāda procentu maksājumi; sabiedriskā kārtība un drošība,
tiesību aizsardzība; ekonomiskā darbība; vides aizsardzība; pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana; veselība; atpūta, kultūra un reliģija; izglītība; sociālā aizsardzība.
Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2018. gadā sastāda 8 440 462
euro. Salīdzinot ar 2017. gadu, izdevumi palielinājušies par 1 412 369 euro (skatīt 3. un 4. attēlu,
9. tabulu).
3.attēls.
Pašvaldības pamatbudžeta 2018.gada izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām
Sociālā aizsardzība; 7,7%
Izglītība; 40,8%
Atpūta, kultūra un reliģija; 20,6%
Veselība; 0,3%
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana; 17,8%
Ekonomiskā darbība; 2,0%
Sabiedriskā kārtība un drošība, tiesību aizsardzība; 0,8%
Pašvaldību budžetu parādu maksājumu procenti; 0,7%
Likumdošanas vara,izpildvara; 9,3%

0

1000000

2000000

3000000

4000000
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4.attēls. Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu rādītāji pēc funkcionālajām kategorijām
Pašvaldības pamatbudžeta 2017., 2018.gada izdevumi pēc funkcionālajām
kategorijām un 2019.gada plānotie izdevumi
Sociālā aizsardzība
Izglītība
Atpūta, kultūra un reliģija
Veselība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Ekonomiskā darbība
Sabiedriskā kārtība un drošība, tiesību aizsardzība
Pašvaldību budžetu parāda procentu maksājumi
Likumdošanas vara,izpildvara

0

500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000

2019.gada plāns

2018.gads

2017.gads

9.tabula. Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu pa vadības funkcijām
Rādītāji

KOPĀ IZDEVUMI PA VALDĪBAS FUNKCIJĀM
Likumdošanas vara, izpildvara
Pašvaldību budžetu parāda procentu maksājumi
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

Budžeta
izpilde
2017.gadā;
EUR
7 028 093
789 961
66 271
60 193
127 191
1 209 380
22 362
1 059 210
3 160 338
533 187

Budžeta
Apstiprinātais
izpilde
budžets
2018.gadā; 2019.gadam;
EUR
EUR
8 440 462
8 949 627
786 059
857 879
54 911
34 292
71 169
76 543
173 865
1 030 887
1 499 021
1 875 258
21 852
25 777
1 738 479
893 128
3 446 493
3 368 291
648 613
787 572
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Pamatbudžeta izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas veido (skatīt 5. un 6. attēlu):
kārtējie izdevumi; procentu izdevumi; subsīdijas un dotācijas; uzturēšanās izdevumu transferti;
kapitālie izdevumi.
5.attēls.
Pašvaldības pamatbudžeta 2018.gada izdevumi pēc ekonomiskās
klasifikācijas
Kapitālie izdevumi;
2 406 297 EUR; 28,5%
Kārtējie izdevumi;
4 790 098 EUR; 56,7%
Uzturēšanas izdevumu
transferti;
531 475 EUR; 6,3%

Subsīdijas,dotācijas un
sociālie pabalsti; Procentu izdevumi;
673 399 EUR; 8,0% 39 193 EUR; 0,5%

6.attēls
2017.,2018.gada pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas un
2019.gadā plānotie izdevumi
6000000
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4000000
3000000
2000000
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Kārtējie
izdevumi

Procentu
izdevumi
2017.gads

Subsīdijas un
dotācijas,
sociālie pabalsti
2018.gads

Uzturēšanas
izdevumu
transferti

Kapitālie
izdevumi

2019.gada plāns

Būtiskāko izdevumu daļu sastāda kārtējie izdevumi 4 790 098 euro (56,7% no kopējiem
izdevumiem). Tie ietver izdevumus atalgojumam, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām, darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām,
pakalpojumu apmaksai, komandējumu un dienesta braucienu, krājumu, materiālu,
energoresursu, biroja preču un inventāra, kā arī grāmatu iegādes izmaksu segšanai un nodokļu
maksājumiem. Kapitālie izdevumi ir 2 406 297 euro (28,5% no kopējiem izdevumiem), subsīdijas,
dotācijas un sociālie pabalsti ir 673 399 euro (8,0% no kopējiem izdevumiem), uzturēšanas
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izdevumu transferti citām pašvaldībām ir 531 475 euro (6,3% no izdevumiem), procentu izdevumi
ir 39 193 euro (0,5% no izdevumiem).
10.tabula. Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu rādītāji pēc ekonomiskās
klasifikācijas.
Rādītāji

KOPĀ IZDEVUMI PĒC EKONOMISKĀS
KLASIFIKĀCIJAS
1.Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atalgojums
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,
sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja
preces un inventārs
Periodikas iegādei
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Procentu izdevumi
Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei
Subsīdijas un dotācijas, sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un
nodibinājumiem
Sociālie pabalsti iedzīvotājiem
Uzturēšanas izdevumu transferti
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām
pašvaldībām
2.Kapitālie izdevumi
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi

Budžeta
Budžeta
Apstiprinātais
izpilde
izpilde
budžets
2017.gadā; 2018.gadā; 2019.gadam;
EUR
EUR
EUR
7 028 093 8 440 462
8 949 627
5 622 637
4 476 658
2 419 791
633 147

6 034 165
4 790 098
2 641 159
716 207

7 068 728
5 674 982
2 863 513
789 855

5 458
1 037 378
338 804

5 532
1 067 523
316 014

12 587
1 515 314
443 870

4 548
37 532
51 766
0
51766
534 494
144 573

4 883
38 780
39 193
0
39 193
673 399
224 332

5 030
44 813
17 438
0
17 438
826 116
310 873

389 921
559 719
559 719

449 067
531 475
531 475

515 243
550 192
550 192

1 405 456
1 972
1 403 484

2 406 297
4 364
2 401 933

1 880 899
12 220
1 868 679

5.2. Speciālais budžets
Burtnieku novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus veido valsts mērķdotācijas
autoceļu fondam, nodokļu ieņēmumi - dabas resursu nodoklis.
Speciālā budžeta ieņēmumi 2018. gadā sastāda 227 789 euro. Lielāko daļu no speciālā
budžeta ieņēmumiem veido valsts mērķdotācijas autoceļu fondam: 205 268 euro. Dabas resursu
nodoklis saņemts 22 521 euro apmērā. Burtnieku novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi
2018. gadā sastāda 106 321 euro. No Autoceļu fonda līdzekļiem ir iztērēti 97 683 euro novada
ielu un ceļu ikdienas uzturēšanai. No dabas resursu nodokļa līdzekļiem ir iztērēti 8 638 euro:
Burtnieku ezera infiofaunas izpētei, nārsta vietu atjaunošanai.
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11. tabula. Burtnieku novada pašvaldības speciālā budžeta rādītāji

Rādītāji
I KOPĀ IEŅĒMUMI
Dabas resursu nodoklis
Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem
II KOPA IZDEVUMI PA VALDĪBAS FUNKCIJĀM
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
III IZDEVUMI PĒC EKONOMISKĀS KLASIFIKĀCIJAS
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un
inventārs
Kapitālie izdevumi

Budžeta
Budžeta
izpilde
izpilde
2019.gada
2017.gadā; 2018.gadā;
plāns;
EUR
EUR
EUR
216 407
227 789
217 268
16 936
22 521
12 000
199 471
205 268
205 268
237 140
106 321
382 204
220 868
97 683
343 304
16 272
8 638
38 900
237 140
106 321
382 204
94 049
99 307
192 404
12 612
130 479

7 014
0

4000
185 800

5.3. Ziedojumu un dāvinājumu budžets
Burtnieku novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta rādītāji (EUR) skatāmi
12. tabulā. 2018.gadā no juridiskām personām ir saņemti ziedojumi 250 euro apmērā, no fiziskām
personām ir saņemti ziedojumi 10 euro apmērā. Ziedojumi ir izlietoti: 150 euro Matīšu
pamatskolai inventāra iegādei, 200 euro inventāra iegādei sociālo dzīvokļu, Alejas iela 4a,
Rencēnu pagasts, vajadzībām.
12. tabula.
Rādītāji
I KOPĀ IEŅĒMUMI
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
II KOPA IZDEVUMI PA VALDĪBAS FUNKCIJĀM
Atpūta, kultūra un reliģija
Sociālā aizsardzība

Budžeta izpilde
2017.gadā;
EUR
155
155
520
520
0

Budžeta izpilde
2018.gadā;
EUR
260
260
350
150
200

5.4. Pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi palielinājušies par
608 175 euro. Pašvaldības pārskata gadā uzrādītie ieguldījumi kapitālsabiedrībā SIA “BN
Komforts” pārvērtēti ar pašu kapitāla metodi, ņemot vērā 2018. gada auditēto gada pārskatu.
2018. gadā pašvaldība veica mantisko ieguldījumu pamatkapitālā 605 300 EUR apmērā.
Kapitālsabiedrības SIA “BN Komforts” 2018. gada peļņa 2 875 EUR.
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13. tabula. Burtnieku novada pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 2018. gadā
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

Līdzdalība (%)

Uz 01.01.2018. Uz 31.12.2018.

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā
Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību
kapitālā
SIA „BN Komforts”
Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā
SIA " ZAAO"
SIA " VTU Valmiera"
SIA “ Valmieras ūdens”

100
1,545
14,01
1,94

945 381
445 670

1 553 556
1 053 845

445 670
499 711
43 518
204 627
251 566

1 053 845
499 711
43 518
204 627
251 566

5.5. Pašvaldības aizņēmumi
Pašvaldībai uz 31.12.2018. ir 41 aizņēmums par kopējo summu 7 409 479 EUR, tai skaitā
ilgtermiņa daļa sastāda 6 706 601 EUR un īstermiņa daļa sastāda 702 878 EUR:
14. tabula. Burtnieku novada pašvaldības aizņēmumi
Aizdevējs
Valsts kase

Atmaksas
termiņš
20.04.2028

Mērķis
PII būvniecība – Valmieras pagasts

Valsts kase

20.05.2024. ELFLA projekts Vanagu ielas
rekonstrukcija – Valmieras pagasts

Valsts kase

20.11.2021

Valsts kase

20.09.2025

Valsts kase

20.04.2026

Valsts kase

20.05.2027

Valsts kase

20.12.2021

Valsts kase

20.12.2021

Rencēnu pagasta sporta zāles
būvniecība un ēdināšanas bloka
renovācija
ELFLA projekts Rencēnu pagasta
kultūras nama rekonstrukcija
ERAF projekts Rencēnu sociālās
dzīvojamās mājas vienkāršotā
renovācija
Kultūras centra rekonstrukcija
Burtniekos
ELFLA projekts Burtnieku pagasta
estrādes, parka un kultūras nama
stāvlaukuma vienkāršotā rekonstr.
ELFLA projekts Burtnieku Ausekļa
vidusskolas aktu zāles rekonstrukcija

Ilgtermiņa
daļa (EUR)
914 737

Īstermiņa daļa
(EUR)
110 870

88 334

19 624

103 841

51 923

18 880

9 435

40 079

2 607

248 963

33 204

10 136

5 060

10 512

5 253
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Valsts kase

20.12.2021

ELFLA projekts Burtnieku un Vecates
pagastnamu apkures sistēmu
rekonstrukcija

11 456

5 718

Valsts kase

20.11.2026

50 837

7 262

Valsts kase

20.06.2033

Latvijas – Šveices sadarbības
programmas projekts
Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu
centra izveide Burtniekos
Ēkas iegāde - Matīšu bērnudārzs

119 080

8 822

Valsts kase

20.05.2021

9 534

5 976

Valsts kase

20.07.2025

18 076

3 148

Valsts kase

20.04.2026

15 908

2 448

Valsts kase

20.12.2021

34 904

17 446

Valsts kase

20.12.2021

31 584

15 789

Valsts kase

20.08.2027

51 958

6 705

Valsts kase

20.10.2027

55 974

7 223

Valsts kase

20.11.2027

59 645

7 456

Valsts kase

20.01.2028

182 935

22 174

Valsts kase

20.02.2029

1 116 798

120 928

Valsts kase

20.11.2029

159 732

17 741

Valsts kase

20.11.2034

205 380

13 692

Valsts kase

20.11.2029

61 000

6 100

Valsts kase

20.07.2030

Kompleksie risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisijas samazināšanai
Burtnieku Ausekļa vidusskolas ēkā
Ozolu ielas rekonstrukcija
Valmiermuiža, Valmieras pagastā
Kompleksie risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisijas samazināšanai Rencēnu
pagasta 2.bibliotēkas ēkā
PII “Burtiņš” III kārtas būvniecība

266 385

24 780

Valsts kase

20.07.2035

74 970

4 760

Valsts kase

20.08.2022

13 860

5 040

Valsts kase

20.10.2030

30 140

2 740

Valsts kase

20.08.2036

Rencēnu internāta ēkas atjaunošana,
Valmieras iela 23, Rencēni
Automašīnu (2 gab) iegāde BNP
funkciju nodrošināšnai
Lauku ielas seguma pārbūves 1.kārta,
Valmieras pagasts
Nekustamā īpašuma “Ēveles klubs”
rekonstrukcija, Ēveles pagasts

334 062

19 944

Ūdenssaimniecības attīstība Vecates
pagasta Vecates ciemā
ELFLA projekts Matīšu pamatskolas
āra sporta laukuma vienkāršotā
rekonstrukcija
KPFI projekts Matīšu bērnudārza
vienkāršotā rekonstrukcija
ELFLA projekts Vecates pagasta
kultūras centra un bibliotēkas
rekonstrukcija
Ēku fosilo siltumenenerģijas ražošanas
iekārtu nomaiņa – Rencēnu pagasta
pārvalde, Matīšu pagasta PII
Burtnieku novada Burtnieku PII
rekonstrukcija
Matīšu pagasta PII vienkāršotā
rekonstrukcija
Dzirnavu un Ozolu ielu posmu
rekonstrukcija Valmiermuižā
Matīšu pagasta PII vienkāršotā
rekonstrukcija
Valmieras pagasta PII būvniecība
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Valsts kase

20.05.2042

Matīšu kultūras nama rekonstrukcija
(priorit.) Matīšu pagasts

253 350

11 260

Valsts kase

20.07.2032

PII Sienāzītis pārbūve

172 788

13 552

Valsts kase

20.07.2032

Viestura ciema ielu seguma pārbūve
Valmieras pagasts

92 565

7 260

Valsts kase

20.10.2032

Dzirnavu ielas pārbūve un gājēju
ietves izbūve Valmieras pagasts

80 496

6 192

Valsts kase

20.12.2042

Matīšu kultūras nama rekonstrukcija
Matīšu pagasts

768 108

33 378

Valsts kase

20.06.2043

Matīšu kultūras nama rekonstrukcija
Matīšu pagasts (priorit.)

247 972

10 498

Valsts kase

20.06.2038

Rencēnu pamatskolas stadiona
pārbūve

403 670

21 803

Valsts kase

20.07.2033

Lauku ielas seguma pārbūves 2.kārta
Valmiermuižā

72 930

5 293

Valsts kase

20.10.2033

Dzirnavu ielas seguma pārbūve
Valmieras pag.

116 088

8 262

Valsts kase

20.06.2023

Būvprojekta izstrāde - PII Burtiņš ēkas
piebūve

29 750

8 486

Valsts kase

20.09.2028

110 579

13 026

Valsts kase

20.11.2028

Burtnieku novada pašvaldības
autoceļu remontdarbi 2018.g. vasaras
periodā
Pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmas atjaunošana

18 605

0

Pavisam kopā

6 706 601

702 878

5.6. Izsniegtie galvojumi
2018. gada 31. oktobrī Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības
padome atbalstīja Burtnieku novada pašvaldības lēmumu sniegt galvojumu SIA „BN Komforts”
valsts aizdevumam projekta “Cietā kurināmā apkures katla ar granulu piegāde un uzstādīšana
Burtnieku ciema un Burtnieku skolas katlu mājās” īstenošanai. 2018. gada 20. novembrī noslēgts
galvojuma līguma Nr. G/18/813 starp Latvijas Republikas Valsis kasi un Burtnieku novada
pašvaldību. 2018. gadā aizdevuma izmaksa ir 89 924 EUR.
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6. TERITORIJAS ATTĪSTĪBA UN PRIORITĀRIE UZDEVUMI
Burtnieku novada izaugsme tiek plānota atbilstoši 2012. gadā izstrādātajai Burtnieku
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2012. - 2030. gadam, kurā noteikti stratēģiskie attīstības
mērķi, rīcības virzieni un šādi nozīmīgākie uzdevumi:
1) sociāli vienota un aktīvai ģimenes dzīvei pievilcīga teritorija, kas veidota, attīstot ģimenēm
piemērotu un pievilcīgu - sociāli vienotu, drošu un kvalitatīvu dzīves vidi, izglītības,
kultūras un aktīvās atpūtas telpu, sociālos pakalpojumus un teritoriālo pārvaldību. Mērķis
īstenojams:
• nodrošinot pirmskolas izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu pieejamību iespējami tuvu
dzīvesvietai;
• pilnveidojot iedzīvotāju pārvietošanās iespējas novada ietvaros un ārpus tā ar sabiedrisko
transportu;
• uzlabojot primāro veselības aizsardzības pakalpojumu (ģimenes ārsti) pieejamību novada
iedzīvotājiem;
• uzlabojot publisko pakalpojumu un pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību,
uzlabojot šo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo infrastruktūru;
• uzlabojot vispārējās izglītības pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo infrastruktūru un
materiāli tehnisko nodrošinājumu, uzlabojot pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanas
iespējas;
• paplašinot novada iedzīvotājiem pieejamo interešu un mūžizglītības programmu klāstu un
integrējot bibliotēkas kopējā novada izglītības telpā.
• pilnveidojot novada iedzīvotājiem un citiem klientiem pieejamo sociālo pakalpojumu
klāstu un kvalitāti;
• pilnveidojot un modernizējot sociālo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo
infrastruktūru;
• atjaunojot un attīstot sportam un aktīvai atpūtai nepieciešamo infrastruktūru un tehnisko
nodrošinājumu;
• atjaunojot un paplašinot kultūras pasākumu norisei nepieciešamo infrastruktūru un
materiāli tehnisko nodrošinājumu;
• paaugstinot iedzīvotājiem sniegto publisko un pašvaldības pakalpojumu kvalitāti un
pieejamību (tai skaitā e-vidē);
• veicinot uzņēmēju un pašvaldības un sabiedrisko organizāciju sadarbību un indivīdu
iesaistīšanos teritorijas pārvaldes lēmumu pieņemšanā;
• sekmējot novada tēla popularizēšanu un atpazīstamību.
2) pašpietiekama un Baltijas telpas mērogā konkurētspējīga novada vietējā ekonomika
sasaistē ar Valmieras pilsētu, kas balstīta uz esošās uzņēmējdarbības stiprināšanu,
nelauksaimnieciskā biznesa un tūrisma attīstību, un darbavietu radīšanu. Mērķis
īstenojams:
• saglabājot un dažādojot ienākumus nesošas nodarbinātības iespējas Burtnieku novada
iedzīvotājiem;
• izveidojot biznesa attīstības koordinācijas vienību pašvaldībā;
• veicinot novada bezdarbnieku, īpaši ilgstošo bezdarbnieku integrāciju darba tirgū;
• veicinot lauksaimnieciskās darbības un lauku tūrisma attīstību;
• veicinot novada uzņēmēju sadarbību un kopīgu piedāvājumu radīšanu un attīstību;
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• sekmējot neliela apjoma produkcijas ražotāju sadarbību un produkcijas noietu;
• izstrādājot un ieviešot tūrisma attīstības stratēģiju;
• iesaistot novada ietvaros esošos ūdens resursus tūrisma aktivitātēs.
3) vides resursu ilgtspējīga izmantošana un integrācija vietējā un reģionālā ikdienas dzīvē,
kāpinot energoresursu izmantošanas efektivitāti. Mērķis īstenojams:
• pilnveidojot novada ceļu tīklu atbilstīgi iedzīvotāju mobilitātes vajadzībām (novada
iekšienē un uz āru);
• uzlabojot autoceļu, tiltu un ielu stāvokli, nodrošinot pieejamību dzīves, atpūtas un
komercdarbības telpai;
• uzlabojot un paplašinot ūdenssaimniecības pakalpojumus un infrastruktūru;
• sekmējot energoefektīvas infrastruktūras attīstību;
• pilnveidojot Burtnieka ezera revitalizācijas procesu;
• veicinot aizsargājamo dabas teritoriju ilgtspējīgu attīstību;
• veicinot degradēto teritoriju rekultivāciju.
6.1. Pasākumi teritorijas attīstības programmas un plāna īstenošanai
Burtnieku novada attīstība tiek organizēta, izmantojot pašvaldības, Eiropas
Savienības (turpmāk – ES) un Latvijas valsts programmu finanšu resursus. Izpildot spēkā
esošajā novada attīstības programmā noteiktos uzdevumus, tiek sakārtota pašvaldības
infrastruktūra un tiek īstenoti projekti, kuru mērķis ir uzlabot pašvaldības sniegto
pakalpojumu kvalitāti.
Izvērtējot pieejamo informāciju un 2014.-2020. periodā pieejamo atbalsta
programmu piedāvājumu, izvērtējot pašvaldības rīcības plānā paveikto, 2018. gadā uzsākta
Burtnieku novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam izstrāde.
6.2. Investīcijas pašvaldības administratīvajā teritorijā
Saskaņā ar Burtnieku novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju par objektiem, kuri
pieņemti ekspluatācijā 2018. gadā, fiziskas un juridiskas personas, attīstot dažādus objektus, ir
īstenojušas būvdarbus 3 079 792 EUR apjomā. Informācija par Burtnieku novada administratīvajā
teritorijā īstenotajiem būvniecības projektiem pieejama Būvniecības informācijas sistēmā.
Savukārt Burtnieku novada pašvaldība veikusi kapitālieguldījumus pašvaldības īpašumā
esošo īpašumu atjaunošanas, renovācijas un būvdarbu veidā 702 968 EUR, bet ēku, telpu un
būvju remontā – 24 773 EUR apmērā.
6.3. Pašvaldības dalība ES un citu finanšu instrumentu sadarbības projektos
Burtnieku novada pašvaldība, izmantojot Latvijas, ES un citu finanšu instrumentu
finansējumu, 2018. gadā kopumā ir īstenojusi 23 projektus, no kuriem 6 projektu ieviešana 2018.
gadā pabeigta, pārējo - turpināsies 2019. gadā. Kopējā projektos apgūstamo finanšu līdzekļu
kopsumma ir 1289050 EUR, t.sk. no ārējiem finanšu avotiem piesaistītais finansējums 1130233
EUR un pašvaldības līdzfinansējums 158816 EUR (skatīt 15. tabulu).
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15.tabula. 2018. gadā īstenotie projekti:
N.p.k.

1
2
3
4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

Projekta nosaukums

Finansējuma/ līdzfinansējumā ārējais avots

Burtnieku ģimenēm vairāk kustēties un lustēties! Latvijas valsts budžeta mērķprogramma
"Ģimeņu atbalsta projektu konkurss
pašvaldībām sadarbībā ar NVO"
Zivju resursu aizsardzības pasākumi Burtnieka
Zivju fonds
ezerā
Burtnieku novada Burtnieka ezera zivju resursu
aizsardzības pasākumu īstenošanai
Zivju fonds
gadā.
2018.
aprīkojuma iegāde
nepieciešamā
īstenošana
pasākumu
Sabiedrības informēšanas
Zivju fonds
par Burtnieka ezeru 2018. gadā
ELFLA; LEADER
Burtnieka ezera dzīvā muzeja izveide
Pašvaldību savienības projekts “Pašvaldību labie
Tūju stādījumu atjaunošana Burtnieku muižas
darbi parkos Latvijas simtgadei"; Meža attīstības
parkā
fonds.
Projekti, kas turpināsies 2019.gadā
Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas Lauku attīstības programmas ietvara pasākums
sistēmas atjaunošana Burtnieku novada Vecates 4.3 "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"
pagastā (ŪSIK 54395:47)
Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas Lauku attīstības programmas ietvara pasākums
sistēmas atjaunošana Burtnieku novada Matīšu 4.3 "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"
pagastā (ŪSIK 545812:02)
Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas Lauku attīstības programmas ietvara pasākums
sistēmas atjaunošana Burtnieku novada Matīšu 4.3 "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"
pagastā (ŪSIK 545812:09; ŪSIK 545812:33)
Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas Lauku attīstības programmas ietvara pasākums
sistēmas atjaunošana Burtnieku novada Matīšu 4.3 "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"
pagastā (ŪSIK 545812:07)
Grants ceļa Sauļi - Melluplūķi pārbūve 3,51 km Lauku attīstības programmas ietvara pasākums
7.2 "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
garumā
lauku apvidos"
Lauku attīstības programmas ietvara pasākums
Grants ceļa "Graudiņi - Pučurga - Matīši"
7.2 "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
pārbūve 3,078 km garumā
lauku apvidos"
Burtnieka ezera piekrastes attīrīšanas un biotopu
apsaimniekošanas pasākumu īstenošana
Latvijas vides aizsardzības fonds
Dabas aizsardzības plāna īstenošana Burtnieku
ezera pļavās
Latvijas vides aizsardzības fonds

t.sk.
t.sk.
Kopsum
piesaistīt pašvaldī
ma
bas
ais
EUR
EUR
EUR

15501

12246

3255

4378

3029

1349

11504

9537

1967

3154
12790

2330
11511

824
1279

600

600

51549

44153

7396

47668

37993

9675

21160

15851

5309

25739

22920

2819

380545

330886

49659

378966

332753

46213

9044

8096

948

6035
54315
60350
Dārzu tūrisma piedāvājuma dažādošana Igaunijā
un Latvijā ("Diversifying Garden Tourism offer in
5180
20520
25700
Interreg Igaunijas -Latvijas programma (ESTLAT)
15 Estonia and Latvia")
Ūdens objekti bez robežām (WBWB)
5850
33150
39000
Interreg Igaunijas -Latvijas programma (ESTLAT)
16
11058
62663
73721
Centrālā Baltijas jūras reģiona programma
17 Ezeru mācība ("Lakesperiance")
Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
ESF SAM Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku
97148
97148
veicināšanai un slimību profilaksei
18 novadā
Vidzeme iekļauj
ESF SAM 9.2.2. pasākums
2305
2305
“Deinstitucionalizācija”
19
SAM 8.3.2.2. "Atbalsts izglītojamo individuālo
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
23285
23285
kompetenču attīstībai"
20 attīstībai
SAM 8.3.4.0. "Atbalsts priekšlaicīgas māčibu
"Pumpurs" Atbalsts priekšlaicīgas mācību
4943
4943
pārtraukšanas samazināšanai"
21 pārtraukšanas samazināšanai
Dalība programmā
Darbības programmas "Izaugsme un
Nodarbināto personu profesionālās
nodarbinātība" 8.4.1. specifiskais atbalsta
kompetences pilnveide
mērķis "Pilnveidot nodarbināto personu
profesionālo kompetenci"
22
Atbalsts programmas ieviešanā
Piens un augļi skolai
Valsts programma „Piens un augļi skolai”
23

14

34

Ir uzsākti priekšdarbi, lai 2019. gadā, saskaņā ar patlaban zināmo ELFLA, ZF un IgaunijasLatvijas pārrobežu sadarbības programmu konkursu norises laika grafiku, sagatavotu šādu
projektu pieteikumus:
1) Burtnieku novada pašvaldības publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana. Lauku
attīstības programmas ietvara pasākuma 7.2 "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos" ietvaros tiks sagatavots projekta pieteikums pašvaldības autoceļu "Taubes
- Švākas - Labrenči" pārbūvei 9,2 km garumā. Projekta iesnieguma apstiprināšanas
gadījumā būvdarbi tiks veikti 2021. gadā;
2) Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Burtnieku novadā.
Lauku attīstības programmas ietvara pasākums 4.3 "Atbalsts ieguldījumiem
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" (6.kārta) ietvaros tiks
sagatavoti projektu pieteikumi orientējoši 4 meliorācijas sistēmu pārbūvei Rencēnu un
Ēveles pagastos;
3) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER
vietējai attīstībai” ietvaros:
3.1. Ēveles Tautas nama teritoriju labiekārtošana, izveidojot celiņus, apstādījumus,
sakārtojot teritoriju,
3.2. Vecates pagasta sporta laukuma funkcionalitātes uzlabošana, paredzot sakārtot
sporta laukumu un iegādāties florbola aprīkojumu,
3.3. bērnu aktīvās atpūtas zonas izveide Valmieras pagasta Valmiermuižā,
3.4. rekreatīvās infrastruktūras pilnveidošana publiskajā peldvietā Burtnieku ciemā;
projekta iesniegumā tiks paredzēts iegādāties un uzstādīt pludmales un aktīvās
atpūtas aprīkojumu;
4) Zivju fonda izsludinātajos konkursos:
4.1
Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts
iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” –
iegādājoties aprīkojumu zivju resursu aizsardzības nodrošināšanai Burtnieka
ezerā,
4.2
ekspozīcijas papildināšana Burtnieka ezera muzejā, iegādājoties informatīvu
ekspozīciju par Burtnieka ezeru un tā iemītniekiem;
5) Interreg Igaunijas -Latvijas (ESTLAT) programmai (Burtnieku nov. pašvaldība kā projektu
partneris):
5.1. Dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana; projektā paredzēts iekļaut
pasākumus ūdenstūrisma attīstībai, Burtnieka muzeja ekspozīcijas pilnveidei un
vides izglītībai,
5.2. Rekreatīvā tūrisma attīstība Dienvidigaunijā un Ziemeļlatvijā. Projekta
finansēšanai iecerēts pieteikt publiskās peldvietas aprīkošanu ar pontoniem,
informatīvās un tūrismam paredzētās infrastruktūras uzstādīšanu Burtnieku
pludmalē un ezera krastā.
Papildus minētajiem projektiem, pašvaldība 2019. gadā izvērtēs iespējas un
nepieciešamību dalībai citu programmu izsludinātajos projektu konkursos.
2018. gadā virkne novada ekonomiku stimulējošu pasākumu tika organizēti sadarbībā ar
citām organizācijām un pašvaldībām. Tā, piemēram:
a) tika turpināta sadarbība tūrisma attīstības jomā ar Valmieras pilsētas un Kocēnu
un Beverīnas novadu pašvaldībām, īstenojot kopīgas iniciatīvas Valmieras un
apkārtējo novadu kā vienota tūrisma galamērķa attīstībai. Sadarbības ietvaros tika
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b)

c)

d)
2019.
turpināt.

sagatavoti un izplatīti tūrisma materiāli drukātā veidā, izvietota informācija
ceļvežos un interneta vortālā http://visit.valmiera.lv, organizēta akcija tūristiem;
Burtnieku novada pašvaldība līdzfinansēja Vidzemes plānošanas projekta “Attālo
teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu Via Hanseatica tūrisma
maršruta izstrādē” rezultātu uzturēšanu, t.sk. projekta mobilās aplikācijas un
interneta vietnes Facebook uzturēšanu un pilnveidošanu, organizēja tūrisma
plūsmu piesaistošu akciju, sekmējot tūrisma attīstību tā ietvertajās teritorijās
Igaunijā un Latvijā, t.sk Burtnieku novadā;
sadarbībā ar Valmieras Attīstības aģentūru, Valmieras, Beverīnas un Kocēnu
pašvaldībām tika organizēta uzņēmējdarbības inovāciju atbalsta programma
“ZĪLE”;
līdzdarbojoties ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru tika organizēts
ikgadējais biznesa ideju konkurss “Ideja Burtnieku novadam”.
gadā sadarbību ar partneriem augšminēto pasākumu organizēšanā plānots

7. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
7.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai
2018. gadā nozīmīgākie Burtnieku novada pašvaldības komunikācijas kanāli ir bezmaksas
informatīvais izdevums “Burtnieku novada vēstis” un tīmekļvietne www.burtniekunovads.lv.
2018. gadā izdevums tika izdots reizi mēnesī, 8.lpp. Informatīvā izdevuma tirāža bija 3300
eksemplāri (novadā reģistrēto pastkastīšu skaits) – pa vienam katrai mājsaimniecībai. 2018. gadā
mājas lapa tika skatīta 365 761 reizi un vidējais lapā pavadītais laiks bija 1,04 minūtes. Unikālo
mājas lapas lietotāju skaits bija 273 226, kas ir par 21,56% mazāk nekā 2017. gadā.
Burtnieku novada pašvaldības speciālistu veidotais orģinālsaturs tiek pielāgots dažādām
mērķauditorijām: informatīvā izdevuma prasībām, internetam, plašsaziņas līdzekļiem preses
relīžu veidā, kā arī sociālajiem tīkliem. 2018. gadā ievērojami pieaudzis ir lasītāju skaits
publicētajām ziņām Burtnieku novada lapā sociālajā tīklā Facebook.com, kas līdzsvaro
apmeklētāju skaita kritumu pašvaldības tīmekļvietnē. Pārskata gadā lapas sekotāju skaits pieauga
par 295.
Pašvaldība 2018. gadā aktīvi turpināja jau uzsākto sadarbību ar reģionālajiem un
nacionālajiem plašsaziņas līdzekļiem. Visciešākā sadarbība bija ar Vidzemes reģionālo laikrakstu
“Liesma”, ziņu aģentūru LETA. 2018. gadā par mediju pakalpojumiem noslēgti līgumi ar ziņu
portālu “Valmieras ziņas”, SIA “Vidzemes televīzija”, 3 mēnešus (jūlijs-septembris) tika pārraidītas
Burtnieku novada aktualitātes radio stacijā “Radio TEV”. Sadarbībā ar SIA “Vidzemes televīzija”
2018. gadā sagatavoti 36 informatīvi sižeti par aktualitātēm Burtnieku novadā, kuri pēc to
pārraides Re:TV kanālā pieejami Burtnieku novada pašvaldības tīmekļvietnē, Facebook.com lapā
un Youtube.com kanālā, lai sasniegtu pēc iespējas lielāku skatītāju auditoriju. Vienlaikus, lai
informētu iedzīvotājus par novada aktualitātēm un operatīvi sniegtu iedzīvotājiem atbildes uz
jautājumiem, pašvaldība turpināja uzturēt izveidotos profilus sociālajos tīklos (Facebook.com un
Twitter.com).
Burtnieku novada iedzīvotājiem 2017. gadā tika nodrošināta iespējas iesaistīties
pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā un iegūt atbildes uz interesējošiem jautājumiem.
Iedzīvotāji tika aicināti izteikt viedokli sabiedriskajās apspriešanās un aptaujās. 2018. gadā tika
organizētas tikšanās ar vēlētājiem, pa vienai katrā pagastā, lai pārrunātu paveikto, uzklausītu
iedzīvotāju priekšlikumus un diskutētu par novadam būtiskiem jautājumiem.
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Tāpat gan iedzīvotāji, gan vietējie uzņēmēji, gan dažādu jomu profesionāļi tika aicināti
uz Domes un komisiju sēdēm un dažādām apspriedēm. Uzņēmējdarbības un vides attīstības
komisijā, Jaunatnes lietu konsultatīvajā komisijā, Medību koordinācijas komisijā, Sporta attīstības
padomē un 2017. gadā izveidotajā Burtnieka ezera konsultatīvajā padomē ir, salīdzinoši ar citām
komisijām, visaktīvāk iesaistījušies novada iedzīvotāji, uzņēmēji un nevalstisko organizāciju
pārstāvji, lai sniegtu priekšlikumus Burtnieku novada attīstībai.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 37. pantā noteikto Domes sēdes tiek ierakstītas
audio formātā un ievietotas pašvaldības mājas lapā.
7.2. Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Burtnieku novada pašvaldība sniedz atbalstu biedrībām un nodibinājumiem, kuru
juridiskā adrese ir reģistrēta Burtnieku novada administratīvajā teritorijā un kuru aktivitāšu
īstenošana pamatā notiek Burtnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Arī 2018.
gadā biedrības un nodibinājumi varēja pieteikties pašvaldības finansējuma saņemšanai (skat. 10.
tabulu). Finansējuma piešķiršanas mērķi: atbalstīt finansējuma saņēmēja aktivitātes, sabiedriski
nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanu Burtnieku novada pašvaldības teritorijā; veicināt
iedzīvotāju aktivitātes attīstību novadā; veicināt Burtnieku novada atpazīstamību ārpus Burtnieku
novada administratīvās teritorijas; veicināt sadarbību starp pašvaldību un Finansējuma
saņēmējiem.
Ar pašvaldības atbalstu 2018. gadā gūti atzīstami panākumi sportā un organizētas
dažādas sacensības (skat. 18.lpp.). Rencēnu, Ēveles, Matīšu un Valmieras pagastos darbojas
pensionāru biedrības, kurās pensijas vecuma iedzīvotājiem ar pašvaldības atbalstu nodrošinātas
iespējas attīstīt sociālās prasmes, izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Vecates un Burtnieku
pagastos šo funkciju veic kultūras centri. Tiek atbalstītas arī dažādas ieceres kultūrā, sociālajā
jomā un citas ieceres dzīves kvalitātes uzlabošanai novadā, kā arī tiek sniegts līdzfinansējums
LEADER un citos fondos iesniegtajiem projektiem. Pašvaldība 2018. gadā jau ceturto reizi
organizēja arī Vides attīstības projektu konkursu, kurā varēja piedalīties vietējās nevalstiskās
organizācijas.
Nevalstiskās organizācijas Burtnieku novadā vērtējamas kā aktīvas, kā arī tās sniedz
Burtnieku novada iedzīvotājiem informāciju par savu darbību un pašvaldības finansējuma
lietderīgu izmantošanu. Ziņas par īstenotajiem projektiem, pasākumiem, sasniegumiem u.c. tiek
publicētas Burtnieku novada pašvaldības komunikācijas kanālos. Biedrībām un nodibinājumiem,
kuru pamatdarbības joma ir sports, noteikts, ka publikāciju sagatavošana un atsauces izvietošana
par Burtnieku novada pašvaldību kā finansējuma avotu ir obligāta. Lai atvieglotu to iespēju
publicēties, pašvaldībā izstrādātas publicitātes vadlīnijas Burtnieku novada pašvaldības
finansējuma saņēmējiem.

8. ZVĒRINĀTA REVIDENTA ZIŅOJUMS
Pašvaldības vadība ir izpildījusi likuma “Par pašvaldībām” 71. panta prasības – 2018.
gada finanšu pārskata pareizības pārbaudei tā uzaicinājusi komercsabiedrību SIA “A. Kursītes
auditorfirma” (sabiedrības licence Nr.20, valdes locekle, zvērinātā revidente Anita Kursīte,
sertifikāts Nr.14). Atbilstoši LR Revīzijas pakalpojumu likumam komercsabiedrība veica revīziju
saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem finanšu revīzijām piemērojamiem Starptautiskajiem
Augstāko revīzijas iestāžu standartiem un pēc revīzijas sniedza atzinumu (Pielikums Nr.1.).
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9. BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES LĒMUMS PAR 2018. GADA

PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANU
2019. gada 24. aprīlī Burtnieku novada pašvaldības dome ar sēdes lēmumu Nr. 145
(protokols Nr. 5, 20. punkts) apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības 2018. gada pārskatu.
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SIA “A.KURSĪTES AUDITORFIRMA”
Vienotais reģistrācijas Nr.45402005304

Raiņa iela 13-2, Madona, LV-4801, tālrunis: +371 29 48 38 13, fakss: 648-60497, e-pasts: anita.kursite@inbox.lv

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Madonā

Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas laiks

Nr. 1.1./2019

Burtnieku novada domei
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2018. gada
finanšu pārskata revīziju. Revidētais 2018. gada finanšu pārskats ietver:
▪

2018. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",

▪

2018. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,

▪

Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2018. gadu – veidlapa Nr.4-1,

▪

Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2018. gadu – veidlapa Nr.2-NP,

▪

finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra
noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites
pamatprincipu aprakstu, finanšu pārskata skaidrojumu.

Pašvaldības radniecīgās sabiedrības nav konsolidētas šajā finanšu pārskatā.
Mūsuprāt, pievienotais finansu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par BURTNIEKU NOVADA
PAŠVALDĪBAS finanšu stāvokli 2018. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas
plūsmu gadā, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem.

Atzinuma pamatojums
Atbilstoši LR Revīzijas pakalpojumu likumam (“Revīzijas pakalpojumu likums”) mēs veicām revīziju saskaņā
ar Latvijas Republikā atzītiem finanšu revīzijām piemērojamiem Starptautiskajiem Augstāko revīzijas iestāžu
standartiem (turpmāk ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu
ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju.
Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes
izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP kodekss) prasībām un Revīzijas pakalpojumu
likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai finanšu pārskata revīzijai
Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī SGĒSP kodeksā un LR Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos
pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības.
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu
atzinumam.

00000967101_ATZI_150419_00;Neatkarīgu revidentu ziņojums Burtnieku novada pašvaldībai

Ziņošana par citu informāciju
Par citu informāciju atbild Pašvaldības vadība. Cita informācija ietver Vadības ziņojumu, kas atspoguļots gada
pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO.
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, un mēs
nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā Citas
ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām.
Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, izvērtēt, vai šī
cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata informācijas vai no informācijas, kuru mēs ieguvām
revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības.
Ja balstoties uz veikto darbu, un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās
darbības vidi mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot par šo
apstākli.
Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo.

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām
Papildus tam, saskaņā ar LR revīzijas pakalpojumu likumu, mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai Vadības
ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr.
1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.
Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt:
•

Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā informācija
atbilst finanšu pārskatam, un

•

Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada
15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.

Turklāt, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās vidi, mūsu pienākums ir
ziņot, ja mēs vadības ziņojumā esam identificējuši būtiskas neatbilstības. Mūsu uzmanības lokā nav nonācis
nekas, par ko šajā sakarā būtu jāziņo.

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, atbildība par finanšu pārskatu
Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata sagatavošanu, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu
saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata
sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda
saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne
krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības.
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt darbību, pēc
nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju turpināt darbību un
darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno Pašvaldības likvidāciju vai tās darbības
izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā Pašvaldības likvidācija vai darbības izbeigšana.
Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildīgas par finanšu pārskata sagatavošanas
pārraudzību.

Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdu vai krāpšanas
izraisītas būtiskas neatbilstības, un izsniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība
ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka, revīzijā, kas veikta saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta
būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdu rezultātā, un tās ir
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uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt
saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo finanšu pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un
ievērojam profesionālo skepsi. Mēs arī:
•

identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdas dēļ izraisītās
būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī
iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam.
Risks, ka netiks atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, ka netiks
atklātas kļūdas izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu
viltošanu, informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās
kontroles pārkāpumus;

•

iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem
apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par Pašvaldības iekšējās
kontroles efektivitāti;

•

izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības
uzrādītās informācijas pamatotību;

•

izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un,
pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā
uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju turpināt
darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība
uz finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija nav sniegta,
mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas
iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Pašvaldība
savu darbību var pārtraukt;

•

izvērtējam vispārēju finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un
skaidrojumus pielikumā, un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata pamatā esošos
darījumus un notikumus;

•

iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības iestāžu finanšu
informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par Pašvaldības
revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu
atzinumu.

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam informāciju
par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem
iekšējās kontroles trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā.

SIA “A.Kursītes auditorfirmas”
(sabiedrības licence nr. 20.)
valdes locekle, zvērināta revidente

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar
drošu elektronisko parakstu un satur laika
zīmogu

Anita Kursīte (sertifikāts
nr.14.)

Anita Kursīte, tel.29483813
anita.kursite@inbox.lv
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