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Burtnieku novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ziņojums par
novada ekonomisko stāvokli un pašvaldības uzdevumiem
2020.gadā
Burtnieku novada pašvaldības 2020.gada budžets izstrādāts likumā noteikto pašvaldības
autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansētai
nodrošināšanai. Budžets izstrādāts, balstoties uz Burtnieku novada pašvaldības ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju 2012.-2030.gadam.
Par 2020.gada novada prioritātēm noteikta izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana, tai
skaitā vietu skaita palielināšana bērnudārzos, kur tas iespējams, mācību līdzekļu un aprīkojuma
iegāde, ceļu remonti un rekonstrukcija, tai skaitā palielināts finansējums ielu apgaismojuma
sistēmu rekonstrukcijai, tūrisma un rekreācijas objektu uzlabošana, kā arī attīstības projektu
realizācija ar ārējo finanšu līdzekļu piesaisti.
2020.gadā, tāpat kā pēdējos divos gados, ceļu remontdarbos ir plānots ieguldīt finanšu
līdzekļus arī no pašvaldības pamatbudžeta. Lielāks līdzekļu apjoms paredzēts arī ceļu un ielu
asfalta remonta un pretputekļu absorbenta uzklāšanai, kas ietilpst ikdienas uzturēšanas darbos.
Lai veicinātu ciematu attīstību un iedzīvotāju skaita palielināšanos novadā, 2020.gadā
turpināsies privātmāju apbūvei paredzēto zemes gabalu atsavināšana. Palielināts finansējums
“Par Burtnieku novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai”, lai uzlabotu
atbalsta pieejamību. Tāpat tiks vērtēta arī citu pašvaldībai piederošo īpašumu ekonomiski
izdevīga apsaimniekošana, tajā skaitā zemes un infrastruktūras objektu atsavināšana
uzņēmējdarbības vajadzībām. Turpināsies arī pašvaldībai piederošo mežu apsaimniekošana –
gan sanitārās kopšanas cirtes, gan mežu atjaunošanas pasākumi, kur tas nepieciešams saskaņā
ar mežu apsaimniekošanas plānu.
Paredzamie notikumi, kas ietekmē pašvaldības darbību, ir iespējamā Administratīvi
teritoriālā reforma, kas atstāj iespaidu gan uz plānošanas procesu, gan nelabvēlīgi ietekmē
pašvaldības kā stabila darba devēja statusu, kā rezultātā ir vērojama tendence darbinieku
aizplūšanā pie stabilākiem darba devējiem. Jau šobrīd netiek veikti vairāki plānoti ieguldījumi
infrastruktūras attīstībā Valsts kases aizdevumu nepieejamības dēļ. Joprojām izjūtams atbilstoši
pašvaldības vajadzībām kvalificēta darba spēka trūkums.
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Turpināsies darbs pie Burtnieka ezera rekreācijas zonu pilnveidošanas un paplašināšanas, kā
arī tūrisma objektu un maršrutu sakārtošanas. Stāsies spēkā precizēts Nolikums par licencēto
makšķerēšanu Burtnieka ezerā, kas atvieglos makšķerēšanas licences Burtniekā iegūšanu
karpveidīgo zivju makšķerēšanai. T.s. balto zivju zvejas limiti ir samazināti arī ezerā
zvejojošajām saimniecībām. Šo pasākumu nolūks – atbilstoši zinātniskiem ieteikumiem, mainīt
Burtnieka ezerā mītošo zivju sugu sastāvu, uzlabojot ezera ekoloģisko stāvokli.
Lai stiprinātu kontaktus ar novada uzņēmējiem, pašvaldībā darbojas Uzņēmējdarbības un
vides attīstības komisija (notikušas 6 sēdes) un Burtnieka ezera konsultatīvā padome (notikusi
1 sēde), kurās tiek izskatīti ar novada attīstību un Burtnieka ezera apsaimniekošanu saistīti
kārtējie un perspektīvās attīstības jautājumi, ar attiecīgajām jomām saistītu pašvaldības
normatīvo aktu projekti.
2019. gadā tika veikta 27 projekta ar kopējo finansējumu 1294573 EUR, t.sk. ES un citu
ārējo finanšu instrumentu finansējums 1137046 EUR, ieviešana, starp kuriem kā nozīmīgākos
var minēt:
• pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Burtnieku
novada Matīšu un Vecates pagastos, kopskaitā 4 projekti 146117 EUR apmērā;
projekti tiek līdzfinansēti ar Lauku attīstības programmas ietvara pasākuma 4.3
"Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras
attīstībā" atbalstu,
• “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei
Burtnieku novadā”, 91148 EUR (projekts tiek ieviests no 2017. līdz 2020.gadam),
valsts programmu un Eiropas sociālā fonda (turpmāk – ESF) finansējums
(specifiskais atbalsta mērķis (turpmāk – SAM) 9.2.4.2.),
• ar Zivju fonda atbalstu finansētos projektus, 4 projekti 23849 EUR kopsummā, t.sk.:
o “Ekspozīcija Burtnieka ezera ezera zivis”, papildinot Burtnieka ezera muzeja
ekspozīciju ar ezera raksturīgāko zivju mulāžām,
o 3 projekti Burtnieka ezera zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai
nepieciešamā aprīkojuma iegādei ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu
finansēto projektu 380545 EUR kopsummā : “Burtnieka ezera piekrastes
attīrīšanas un biotopu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana”,
• Igaunijas – Latvijas un Centrālbaltijas pārrobežu sadarbības programmu
līdzfinansētos projektus, 135521 EUR kopsummā (projekti tiek ieviesti no 2017. līdz
2020.gadam):
o “Dārzu tūrisma piedāvājuma dažādošana Igaunijā un Latvijā” ("Diversifying
Garden Tourism offer in Estonia and Latvia"),
o “Ūdens objekti bez robežām” (WBWB),
o “Ezeru mācība” ("Lakesperiance"),
• “Burtnieka ezera dzīvā muzeja izveide”, 12190 EUR, Eiropas Lauksaimniecības
Fonda lauku attīstībai līdzfinansējums, LEADER lauku partnerības projekts,
• Grants ceļa Sauļi - Melluplūķi pārbūve 3,51 km garumā (projekts tiek ieviests no
2017. līdz 2019.gadam), 380545 EUR, Lauku attīstības programmas ietvara
pasākuma 7.2 "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"
līdzfinansējums,
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•

Lauku attīstības programmas pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai"
(ELFLA fonds) finansētos projektus (tiek ieviesti 2019. – 2020.g.) 90079 EUR
kopsummā:
o “Burtnieka ezera dzīvā muzeja izveide” (projekts ieviešana pabeigta
2019.gadā),
o Vecates pagasta sporta laukuma funkcionalitātes uzlabošana,
o Ēveles Tautas nama teritorijas labiekārtošana,
o Burtnieku centra pludmales labiekārtošana,
o Bērnu aktīvās atpūtas zonas izveide Valmieras pagastā,
• projekti ar valsts programmu finansējumu, t.sk., projekti, kuros pašvaldība,
pamatojoties uz noslēgto līgumu, veic noteiktus uzdevumus bez finanšu līdzekļu
aprites (projekti tiek ieviesti no 2016. līdz 2021.gadam):
o “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, ESF
finansējums,
o “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, valsts programmas
(SAM 8.3.2.2) finansējums,
o “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, valsts
programmas (SAM 8.3.4.0.) finansējums,
o valsts programma „Piens un augļi skolai” (ikgadējs projekts),
o "Vidzeme iekļauj", ESF, valsts programmas “Deinstitucionalizācija” (SAM
9.2.2.) īstenošanai” finansējums.
2020. gadā:
• tiks uzsākti darbi grants ceļa "Taubes - Švākas - Labrenči" Burtnieku un Rencēnu
pag. atjaunošanai 9,2 km garumā (3 ceļa posmi), 781533 EUR, Lauku attīstības
programmas ietvara pasākuma 7.2 "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos" līdzfinansējums,
• tiks uzsākts Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas projekts DAML
(Development of Daily Allowable Maximum Loads of pollutants and fostering
agreements between stakeholders in pilot catchment areas on effective measures to
decrease nutrient load to the Gulf of Riga), pašvaldības kā projekta partnera budžets
37274 EU, (projekts tiek ieviests 2020. un 2021.g); projekta paredzēta lokālu
attīrīšanas iekārtu Dakstos Ēveles pag. izbūve, kā arī dalība pieļaujamā piesārņojuma
līmeņa noteikšanā ūdensobjektiem Burtnieku novadā un Ziemeļvidzemē,
tiks turpināti vairāki citi iepriekšējos gados uzsāktie projekti, kā arī tiks izvērtētas iespējas
sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskām organizācijām gatavot projekta
pieteikumus pieejamajās ES pārrobežu un nacionālajās attīstības programmās Burtnieku
novada Attīstības stratēģijā un Attīstības programmā minēto mērķu sasniegšanai un
uzdevumu izpildei, t.sk. ELFLA finansējuma piesaistei pašvaldības ceļu atjaunošanai un
pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pilnveidei, Salacas upes baseina un Burtnieka
ezera apsaimniekošanas un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai. Nepieciešamie finanšu
līdzekļi tiks noteikti pamatojoties uz izstrādājamām tehnisko projektu tāmēm un projektu
iesniegumos veiktajām aplēsēm, precīzs piesaistīto līdzekļu apjoms būs zināms pēc
iepirkumu veikšanas; līdzekļu piesaiste būs atkarīga no projektu iesniegumu akceptēšanas
projektu vadības institūcijās.
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Informācija par Burtnieku novada pašvaldības
budžetu 2020.gadam
Burtnieku novada pašvaldības budžets 2020.gadam izstrādāts, ievērojot likumā „Par
pašvaldību budžetiem”, likumā „Par pašvaldībām”, likumā „Par budžetu un finanšu vadību”,
likumā „Par valsts budžetu 2020.gadam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta
noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
Pašvaldības, veidojot savu budžetus, ļoti lielā mērā ir atkarīgas no valsts nodokļu
politikas, kā arī valsts noteiktajiem makroekonomiskajiem scenārijiem un veiktajiem
aprēķiniem pašvaldību finanšu izlīdzināšanai. Sastādot 2020.gada pašvaldības budžeta
projektu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze ir balstīta uz pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas aprēķiniem 2020.gadam.
Budžets izstrādāts euro.
Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, ziedojumiem un dāvinājumiem.
Skaitliskā informācija par pamatbudžeta ieņēmumiem, izdevumiem un kredītsaistībām
atbilstoši ieņēmumu un izdevumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai ir Burtnieku
novada pašvaldības saistošo noteikumu "Par Burtnieku novada pašvaldības budžetu
2020.gadam" 1., 3. un 4.pielikumā.
Skaitliskā informācija par ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem un izdevumiem
atbilstoši ieņēmumu un izdevumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai ir Burtnieku
novada pašvaldības saistošo noteikumu "Par Burtnieku novada pašvaldības budžetu
2020.gadam" 2. pielikumā.
1. Pamatbudžets
Burtnieku novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta projekts
Klasifikācijas
kods

Nosaukums

Gada plāns (euro)

I KOPĀ IEŅĒMUMI

9 220 464

II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi

4 948 030

III Nodokļu ieņēmumi

4 802 582

Tiešie nodokļi

4 797 582

01.1.1.2.

IIEN no pārskata gada ieņēmumiem

4 202 194

01.1.1.1.

Iepriekšējā gada IIN no Valsts kases sadales konta

67 259

04.1.1.1.

NĪN par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

391 424

04.1.1.2.

NĪN par zemi iepriekšējo gadu parādi

20 000

04.1.2.1.

NĪN par ēkām un būvēm kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

80 269

04.1.2.2.

NĪN par ēkām un būvēm iepriekšējo gadu parādi

04.1.3.1.

NĪN par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

05.5.3.1.

Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu
IV Nenodokļu ieņēmumi

4 000
32 436
5 000
145 448

08.0.0.0.

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

09.0.0.0.

Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas

10.0.0.0.

Naudas sodi un sankcijas

12.0.0.0.

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

13.0.0.0.

Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas

273
4 465
400
12 232

V Transfertu ieņēmumi

128 078
4 068 200
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17.2.0.0.
18.6.2.0.

18.6.3.0.
18.6.4.0.
18.6.4.0.
19.2.0.0.
21.0.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atsavinātām publiskām
personām un no budžeta nefinansētām iestādēm
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (tai skaitā pedagogu
darba algai un soc. nodoklim, 1.- 4. klašu brīvpusdienām, bezmaksas internetam
bibliotēkās, māksliniecisko kolektīvu atlīdzībai un u. t. t.)
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu finanšu palīdzības
projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm
Pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda

11 000
1 073 436

1 037 768
1 742 457

Pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
(iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no Valsts kases sadales konta)
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām

166 787

VI Budžeta iestāžu ieņēmumi

204 234

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

36 752

204 234
9 680 983

VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM
01.110

Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas

01.600

Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti

01.721

Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi

32 400

03.100

Policija

58 667

03.600

Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi

20 485

04.120

Vispārēji nodarbinātības jautājumi

04.230

Zivsaimniecība, mežsaimniecība, lauksiamniecība

04.400

Būvniecība

04.500

Autotransports

05.400

Bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzība

06.200

Teritoriju attīstība

06.400

Ielu apgaismošana

06.600

Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība

07.210

Ambulatorās ārstniecības iestādes

08.100

Atpūtas un sporta iestādes un pasākumi

123 087

08.210

Bibliotēkas

171 486

08.230

Kultūras centri, nami, klubi

09.110

Pirmsskolas izglītība

1 071 987

09.210
09.500

Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)
Interešu un profesionālās ievirzes izglītība

1 569 774
64 910

09.600

Izglītības papildu pakalpojumi

1 027 613

10.400

Atbalsts ģimenēm ar bērniem

10.700

Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām (sociālās nodrošināšanas
pabalsti)

10.910

Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība

1 034 337

134 327
1 372 447
69 419

632 000

87 906

Atlīdzība

413 440
374 863
9 680 983
3 977 074

Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti
un kompensācijas
PRECES UN PAKALPOJUMI

3 118 909

2100

Komandējumi un dienesta braucieni

2200

Pakalpojumi

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita
kodā 5000

2400

Izdevumi periodikas iegādei bibliotēkās

2500

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

4300

28 408
238 595

1200

858 165
2 434 013
20 858
1 887 882
463 798
5 030
56 445

3000

SUBSĪDIJAS UN DOTĀCIJAS

4000

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot
lauksaimniecības ražošanu
PROCENTU IZDEVUMI

3200

158 624
67 382

1100

2000

2 433

16 643

VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM
1000

909 750

276 876

Pārējie procentu maksājumi

276 876
13 500
13 500

5

5000

PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA

5100

Nemateriālie ieguldījumi

5200

Pamatlīdzekļi
6000

1 703 016
13 800
1 689 216

SOCIĀLIE PABALSTI

599 997

6200

Sociālie pabalsti naudā

6300

Sociālie pabalsti natūrā

6400

Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas
7000

7200

201 454
5 400

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI, DOTĀCIJAS UN MĒRĶDOTĀCIJAS

393 143
676 507

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

676 507

IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (–)

-460 519

FINANSĒŠANA:
F210

460 619

Naudas līdzekļi (Izmaiņas)

1 495 541

Naudas līdzekļi uz perioda sākumu

1 744 761

Naudas līdzekļi uz perioda beigām
F400

249 220

Aizņēmumi

-1 035 022

-Aizņēmumi (atmaksa)

-1 590 713

+Aizņēmumi (saņemtie)

55 691

1.1. Burtnieku novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta ieņēmumu prognoze
Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļa sastāv no nodokļu
ieņēmumiem, ieņēmumiem no uzņēmējdarbības un īpašuma, pašvaldību nodevām,
ieņēmumiem no naudas sodiem, pārējiem nenodokļu ieņēmumiem, ieņēmumiem no
pašvaldības īpašuma iznomāšanas un pārdošanas, valsts budžeta transfertiem, t.sk. Eiropas
Savienības fondu līdzekļiem un citas ārvalstu finanšu palīdzības, pašvaldību budžetu
transfertiem, kā arī budžeta iestāžu pašu ieņēmumiem.
Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta plānotie ieņēmumi 2020.gadā sastāda
9 220 464 euro. Kopā ar naudas atlikumu uz gada sākumu tie sastāda 10 965 225 euro.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) ir Burtnieku novada pašvaldības galvenais
ieņēmumu avots. 2020.gadā IIN sastāda 46.3% no plānotiem pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumiem. Ieņēmumi no IIN 2020.gadā ir plānoti 4 269 453 euro.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem ir vislielākais īpatsvars pašvaldības
pamatbudžetā –2020. gadā(plāns) – 46.3%, 2019.gadā (izpilde) – 49.5%, 2018.gadā (izpilde)
– 55.6%, 2017.gadā(izpilde) – 54.9%, 2016.gadā (izpilde) tā īpatsvars bija 55.7%.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus, galvenokārt, ietekmē tautsaimniecībā
nodarbināto skaits, darba samaksa, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma
un atvieglojumu apmērs, minimālā darba alga, kā arī mikrouzņēmuma nodokļa režīms.
2018.gadā valstī tika uzsākta īstenot pēdējo gadu laikā lielākā nodokļu reforma, kas
tika turpināta arī 2019.gadā, līdz ar to ir būtiskas izmaiņas nodokļu regulējamā, kas atstāj
ietekmi arī uz pašvaldības 2020.gada budžetu.
2020.gadā ir paredzēts turpināt nodokļu reformu, t.sk. ar pasākumiem, kam ir tieša
ietekme uz pašvaldību budžetiem: ienākumiem līdz 440 euro mēnesī tiek palielināts
neapliekamais diferencētais minimums no 230 euro mēnesī 2019.gadā uz 300 euro mēnesī
2020.gadā; palielināts atvieglojums par apgādībā esošu personu no 230 euro mēnesī
2019.gadā uz 250 euro mēnesī 20.gadā; palielināts pensionāra neapliekamais minimums no
270 euro mēnesī 2019.gadā uz 300 euro mēnesī 2020.gadā. Bez tam ir paplašināts to personu
loks, kuras var iekļaut kā apgādībā esošas.
6

2013. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme tika samazināta no 25% līdz 24%, ar
2015.gada 1.janvāri iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme ir noteikta 23% apmērā. No
2018.gada 1.janvāra iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme tiek noteikta atšķirīga un ir atkarīga
no nodokļa maksātāja gada ieņēmumiem, t.i., ienākumiem līdz 20 004 euro gadā – 20%,
gada ienākumu daļai, kas pārsniedz 20 004 euro gadā bet nepārsniedz 55 000 euro
2018.gadā, 62 800 euro 2019. gadā – 23%, gada ienākumu daļai, kas pārsniedz 55 000 euro
2018.gadā, 62 800 euro 2019. gadā - 31.4%, 2020. gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme
nemainās un ir vienāda ar 2019. gada likmi.
Jāatzīmē, ka 2020.gadā nav mainīts procentuālais sadalījums starp pašvaldību
budžetiem un valsts budžetu – attiecīgi 80% un 20%.
Pagaidu budžetā tiek plānots noteikt, ka pašvaldības iedzīvotāju ienākuma nodokli
saņems šādā procentuālajā sadalījumā: I ceturksnī – 22%, II ceturksnī – 24 %, III ceturksnī
– 26%, IV ceturksnī – 28%.
Burtnieku novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta
ieņēmumu struktūra (euro)
Pašvaldību budžetu
transferti (1.8%)

Iedzīvotāju
ienākuma nodoklis;
4 269 453 (46.3%)

Valsts budžetu
transferti;
3 901 413 (42.3%)

Maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi
204 234 (2.2%)

Nenodokļu ieņēmumi;
145 448 (1.6%)

Dabas resursu
nodoklis;
5 000 (0.1%)

Nekustamā
īpašuma nodoklis;
528 129 (5.7%)

Lielāko daļu no 2020.gadā plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido nodokļu
ieņēmumi – 4 802 582 euro vai 52.1% no pamatbudžeta ieņēmumiem, t.i., ieņēmumi no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 46.3% , ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 5.7% un
ieņēmumi no dabas resursu nodokļa 0.1%.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2020.gadā, ņemot vērā iepriekšējā gada nesadalīto
atlikumu no Valsts kases sadales konta, salīdzinot ar 2019.gada ieņēmumu izpildi,
samazinājies par 185 923 euro, t.i., 4.2%.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2020. gadā, ieskaitot pašvaldības finanšu
izlīdzināšanas fonda transfertus, un ņemot vērā iepriekšējā gada nesadalīto atlikumu no
Valsts kases sadales konta, salīdzinot ar 2019. gada izpildi, palielināts par 162 496 euro jeb
10.1%
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Ieņēmumu veids
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ņemot vērā
iepriekšējā gada nesadalīto atlikumu no Valsts
kases sadales konta
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
transferti pašvaldību budžetiem, ņemot vērā
iepriekšējā gada nesadalīto atlikumu no Valsts
kases sadales konta (t.sk. Valsts budžeta
speciālā dotācija 2019.gadā)
Kopā

2019.gada izpilde

2020.gada plāns

starpība

4 455 376

4 269 453

-185 923

1 616 713
6 072 089

1 779 209
6 048 662

162 496
-23 427

Nekustamā īpašuma nodoklis, salīdzinot ar 2019.gada ieņēmumu izpildi, plānots
ņemot vērā piesardzības principu un ir samazinājies par 132 558 euro, t.i., 20.1%.
Nenodokļu ieņēmumi ir plānoti 145 448 euro apmērā. Nenodokļu ieņēmumus veido
valsts nodevas, sodi un sankcijas, pārējie nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no pašvaldības
īpašuma pārdošanas un iznomāšanas.
Nenodokļu ieņēmumi
Nodevas, tai skaitā:

4465
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā

2400

Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu

700

Pārējās valsts nodevas (dzīvesvietas deklarēšana)
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu

265
1100

Administratīvie sodi

400

Procentu ieņēmumi par atlikušo maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma daļas
Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas
izmantošanas (licences), tai skaitā:

273
10360

Dienas rūpnieciskas zvejas licences

1760

Rūpnieciskas zvejas tiesību noma (gada)

2500

Zivju krājumu atražošanai un aizsardzības vajadzībām

6100

Ieņēmumi no dalības maksas pasākumos

1672

Kavējuma nauda

200

Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas

5760

Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas

122318

Kopā

145448

Pamatojoties uz pašvaldības struktūrvienību iesniegtajām prognozēm, ieņēmumi
2020.gadā no maksas pakalpojumiem un pašu ieņēmumi tiek plānoti 204 234 euro apmērā.
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
Ieņēmumi par nomu (telpu noma, nekustamo īpašumu noma, īres maksas…)
Ieņēmumi par zemes nomu
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
Ieņēmumi par laulības reģistrāciju
Ieņēmumi par sociālās aprūpes pakalpojumiem
Kopēšanas, drukāšanas ieņēmumi
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38603
25000
7575
800
1210
109

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem kapsētās
Makšķerēšanas licenču tirdzniecības ieņēmumi
Pārējie ieņēmumi
Kopā

80
36700
94157
204234

Mērķdotācijas no valsts budžeta 2020.gadā tiek prognozētas 3 890 413 euro apmērā.
Dotācijas un mērķdotācijas no valsts budžeta 2020. gadā
Mērķdotācija izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai
Mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai
Valsts mērķdotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti
Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2.,3. un 4. klašu izglītojamiem
Mērķdotācijas primārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai
Valsts mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu atlīdzībai
Valsts budžeta mērķdotācija autoceļu uzturēšanai
Valsts budžeta transferti noteiktam mērķim:
Valsts budžeta mērķdotācija Valsts budžeta mērķdotācija aktīvās nodarbinātības pasākumam
„Algotie sabiedriskie darbi”
Programma "Latvijas skolas soma"
Ieņēmumi no tekošā gada pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (PFIF)
Iepriekšējā pārskata gada pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda atlikuma sadale
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu finanšu palīdzības
projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm:
LAD projekts Nr.18-09-A00702-0000085 Grants ceļa Sauļi- Melluplūķi pārbūve 3,51km
garumā
LAD projekts Grants ceļa Taubes - Švākas - Labrenči pārbūve
ELFLA projekts "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana
Burtnieku novadā"
LAD projekts Nr. 19-09-AL29-A019.2201-00003 "Burtnieku centra pludmales
labiekārtošana"
Finansējums Burtnieku novada pašvaldības vēlēšanu komisijas darba nodrošināšanai
Projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"
ESF projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstība"
ESF projekts Nr.9.2.4.2/16/I/084 - Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
LM pilotprojekts Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībā
LEADER projekts Nr.19-09-AL12-A019.2201-000004 - Ēveles Tautas nama teritorijas
labiekārtošana
LAD projekts Nr.19-09-AL29-A019.2204-000004 Vecates pagasta sporta laukuma funkciju
uzlabošana
LAD projekts Nr.19-09-AL29-A019.2204-000003 Bērnu aktīvās atpūtas zonas izveide
Valmieras pagastā
Kopā

565515
205164
32331
15764
7745
6749
220324
19844
15770
4074
1742457
36752
1037768
271104
632879
34508
13456
2433
18353
10532
9714
2089
21070
9451
12179
3890413

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atsavinātām
publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm 2020.gadā plānoti 11 000 euro
(ESF projekts Nr.9.2.2.1./15/I/003 - Vidzeme iekļauj).
Ieņēmumi no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai 2020.gadā ir
plānoti 166 787 euro .
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1.2. Burtnieku novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta plānotie izdevumi
Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības
funkciju izpildes nodrošināšanai.
Kopējie Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi kopā ar aizdevumu
atmaksu 2020. gadā plānoti 11 271 696 euro apmērā, t.sk. aizdevumu atmaksa plānota
1590713 euro apmērā. Burtnieku novada pašvaldības plānotie pamatbudžeta izdevumi
2020.gadā, neieskaitot aizņēmumu atmaksu, sastāda 9 680 983 euro. Tālāk apskatīsim
valdības funkciju procentuālo sadalījumu pret kopējiem izdevumiem, ieskaitot transfertus un
projektu līdzekļus.

Burtnieku novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta izdevumi (euro)
Sociālā aizsardzība;
876 209 (9.1%)
Vides aizsardzība
28 408 (0.3%)
Atpūta, kultūra un
reliģija
926 573(9.6 %)

Veselība
69 419(0.7%)
Ekonomiskā darbība
1 276 986 (13.2%)
Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
1 745 369 (18.0%)

Likumdošanas vara,
izpildvara
944 583(9.7%)

Sabiedriskā kārtība
un drošība
79 152 (0.8%)

Izglītība;
3 734 284 (38.6%)

Kā redzams attēlā, lielākais īpatsvars 2020.gadā plānotos pamatbudžeta izdevumos ir
finansējums izglītībai – 38.6 %, kam seko teritoriju un mājokļu apsaimniekošana ar 18.0 %
īpatsvaru, ekonomiskā darbība – 13.2 %, likumdošanas varas un izpildvaras institūcijas ar
9.7 % īpatsvaru (t.sk. no kopējiem 2020.gada pamatbudžeta izdevumiem plānots 0.3%
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un 0.3% aizdevumu apkalpošanas un procentu
maksājumiem), atpūta, kultūra un reliģija - 9.6 % , sociālā aizsardzība – 9.1 %, sabiedriskā
kārtība un drošība - 0.8 %, veselība - 0.7 %, vides aizsardzība – 0.3 %.
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Likumdošanas varas un izpildvaras institūcijas
(vispārējās vadības dienests)
Kopējais vispārējais vadības dienesta 2020.gada budžets ir 944 583 euro jeb 9.7%
no kopējiem pašvaldības izdevumiem un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai,
finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:
•
domes pārvaldei 637501 euro;
•
neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds) 30000 euro;
•
sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai un laikraksta un
gada kalendāra publicēšanai, kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem 43515 euro;
•
aizņēmumu apkalpošanai un procentu maksājumiem Valsts kasei 32400 euro;
•
deputātu atlīdzībai un degvielas kompensācijai 184134 euro;
•
komisiju darba atalgojumam 17033 euro.
Klasifikācijas kods ietver pasākumus, kuri saistīti ar pašvaldības darbības
nodrošināšanu un klientu apkalpošanu, tai skaitā pārvalžu uzturēšana, finanšu un dokumentu
pārvaldības nodaļu uzturēšana, biedru naudu maksājumi, aizdevumu procentu un
apkalpošanas maksājumi, deputātu un komisiju darbinieku atalgojums.
Salīdzinot ar 2019.gada izpildes rezultātiem, plānotie izdevumi valdības dienestu
uzturēšanai palielinājušies par 166 569 euro. Tas saistīts ar šādiem plānotiem pasākumiem:
✓ darba algas palielinājumu,
✓ Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrs izveidošanu,
✓ administratīvo ēku uzturēšanas izdevumiem,
✓ inventāra un datortehnikas atjaunošanu,
✓ reprezentatīvo priekšmetu izgatavošanu.
Ekonomiskā darbība
Ekonomiskās darbības izdevumi paredzēti 1 276 986 euro jeb 13.2 % no kopējiem
pašvaldības izdevumiem. Lielākais īpatsvars ekonomiskā darbībā ir paredzēts projektu
realizācijai ekonomiskās darbības jomā 825 581 euro jeb 64.7 % no ekonomiskās darbības
izdevumiem (t.sk ESIF Centrālas Baltijas jūras reģ. progr. 2014-2020.g.projekts
"Lakespearance" (Ezera mācība) – 38 543 euro, Estonia-Latvia projekts - "Ūdenstilpnes
bez robežām" Nr.Est-Lat66 – 11 487 euro, LAD projekts Nr. 19-09-AL29-A019.220100003 "Burtnieku centra pludmales labiekārtošana" – 14 951 euro, LAD projekts Grants
ceļa Taubes - Švākas - Labrenči pārbūve – 760 600 euro), pašvaldības ceļu būvniecībai,
uzturēšanai un remontam plānots (valsts mērķdotācijas līdzekļi) izlietot 242 952 euro jeb
19.0% no ekonomiskās darbības izdevumiem, Burtnieku novada būvvaldes uzturēšanai
2020.gadā plānots izlietot 67 382 euro jeb 5.3% no ekonomiskās darbības izdevumiem,
dabas resursu uzraudzības pasākumiem – 92 683 euro t.i. 7.3% no ekonomiskās darbības
izdevumiem, ieplānota sabiedriskā transporta zaudējumu kompensācija Valmieras pilsētas
pašvaldībai – 30 785 euro, nodarbinātības pasākumiem – 16 643 euro un atbalsts
lauksaimniecības pasākumiem - 960 euro. Salīdzinot ar 2019. gada izpildes rezultātiem,
plānotie izdevumi ir samazināti par 12 821 euro, kaut arī ir palielināta atlīdzība, šo
samazinājumu veido plānoto projektu apjoma samazinājums pret iepriekšējā gadā
realizētajiem projektiem.
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Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Pašvaldības teritorija un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem paredzēts novirzīt
1 745 369 euro jeb 18.0% no kopējiem plānotiem izdevumiem. Salīdzinot ar 2019.gada
izpildi, plānotie izdevumi palielināti par 383 802 euro jeb 28.2%, kas saistīts ar atlīdzības
palielināšanos, plānoto darbu apjomu palielinājumu, tai skaitā ārējā finansējuma piesaisti
projektu realizācijai pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas jomā (LAD projekts
Bērnu aktīvās atpūtas zonas izveide Valmieras pagastā – 13 532 euro apmērā, LAD projekts
Vecates pagasta sporta laukuma funkcionalitātes uzlabošana - 13 127 euro apmērā, Estonia
- Latvija projekts "Dārza pērles" (Valmiermuižas parks) – 3 305 euro). 2020.gada budžetā
no pašvaldības līdzekļiem ir plānoti pašvaldības autoceļu remontdarbi 120 248 euro apmērā.
Veselības pasākumi
Veselības pasākumiem 2020.gadā ir plānoti 69 419 euro jeb 0.7% no kopējiem
plānotiem izdevumiem. Salīdzinot ar 2019.gada izpildi, plānotie izdevumi ir palielināti par
45 803 euro, kas saistīts ar atlīdzības palielināšanos un domes lēmumu par Matīšu
feldšerpunkta atvēršanu.
Atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi
Atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumiem 2020.gadā ir plānoti 926 573 euro jeb
9.6% no kopējiem pašvaldības plānotiem izdevumiem. Lielākais īpatsvars šajā jomā ir
paredzēts kultūras centru, namu un klubu darbības nodrošināšanai - 632 000 euro t.i. 68.2%
no kopējiem šīs sadaļas izdevumiem (t.sk. pašvaldības dotācija biedrībām un
nodibinājumiem (izņemot sportu) – 31 000 euro), tālāk seko bibliotēku darbības
nodrošināšana ar 171 486 euro t.i. 18.5 % no kultūrai, sportam un atpūtai plānotiem
izdevumiem, sporta pasākumu nodrošināšanai ir paredzēti 123 087 euro jeb 13.3% no šīs
sadaļas plānotiem izdevumiem (t.sk. pašvaldības dotācija sporta biedrībām un
nodibinājumiem 63 000 euro). Salīdzinot ar 2019.gada izpildi, plānotie izdevumi ir
palielinājušies par 112 514 euro. Palielinājums ir izskaidrojams ar atlīdzības palielināšanos
darbiniekiem kultūras un sporta jomā, tāpat ir plānoti līdzekļi skolēnu dziesmu svētkiem
Rīgā un kultūras namu remontiem.
Izglītība
Izglītībai, kas ir lielākā izdevumu sadaļa, 2020.gadā plānoti 3 734 284 euro jeb 38.6%
no pašvaldības kopējiem plānotiem izdevumiem. Salīdzinot ar 2019.gada izpildi, plānotie
izdevumi ir palielinājušies par 379 076 euro. Palielinājums ir izskaidrojams ar atlīdzības
pieaugumu, savstarpējiem norēķiniem starp pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem,
finansējuma palielinājumu privātajām izglītības iestādēm, pašvaldības līdzdalību 1.-4. klašu
brīvpusdienu nodrošināšanai.
Sociālās aizsardzības pasākumi
Sociālās aizsardzības pasākumiem 2020.gadā plānoti 876 209 euro jeb 9.1% no
pašvaldības kopējiem plānotiem izdevumiem. Salīdzinot ar 2019.gada izpildi, plānotie
izdevumi ir palielināti par 150 621 euro jeb 17.2 %., kas saistīts ar atlīdzības pieaugumu,
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savstarpējo norēķinu palielināšanos par sociālo pakalpojumu sniegšanu pansionātos, krīzes
centros un sociālās rehabilitācijas institūcijās.

Burtnieku novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta izdevumu
sadalījums pēc ekonomiskās klasifikācijas (euro)

Kapitālie izdevumi;
1 703 016 (17.6%)

Nodokļu maksājumi;
56 445 (0.6%)

Uzturēšanas izdevumu
transferti;
676 507 (7.0%)

Atalgojums;
3 118 909 (32.2%)

Krājumi, materiāli,
energoresursi, biroja
preces un inventārs,
periodika ;
468 828 (4.8%)

Subsīdijas,dotācijas un
sociālie pabalsti ;
876 873 (9.0%)

Pakalpojumi,
komandējumu izdevumi;
1 908 740 (19.7%)

Procentu izdevumi;
13 500 (0.2%)

Darba devēja VSAOI,
sociāla rakstura pabalsti
un kompensācijas;
858 165(8.9%)

Kapitālie izdevumi ir 1 703 016 euro jeb 17.6 % no pamatbudžeta kopējiem
izdevumiem.
Kapitālie izdevumi (5000)
Datorprogrammas
Attīstības programmas izstrāde
Zeme, ēkas un būves
Celtnes un būves (inženierbūves)
Saimniecības pamatlīdzekļi
Transportlīdzekļi
Bibliotēku krājumi
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
Pārējie bioloģiskie aktīvi
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība, kapitālais remonts,
rekonstrukcija

1703016
2800
11000
2
1200
31855
1500
13820
9955
1138
1629746

Pakalpojumiem un komandējumu izdevumiem ir plānoti 1 908 740 euro vai
19.7% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Tie ir izdevumi par remontdarbiem un
uzturēšanas pakalpojumiem, administratīvie izdevumi, aizdevuma apkalpošanas maksa,
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izdevumi par sakaru, komunāliem un citiem pakalpojumiem. No pašvaldības līdzekļiem
pašvaldības ēku, būvju un telpu remontiem ir paredzēti 127 120 euro. Ir plānoti līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem 30 000 euro apmērā.
Subsīdijām, dotācijām un pabalstiem ir plānots 876 873 euro (par 155 126 euro
vairāk, nekā izlietots 2019.gadā). 2020.gada plānotie izdevumi subsīdijām, dotācijām un
pabalstiem sastāda 9.0 % no pamatbudžeta izdevumiem.
Subsīdijas, dotācijas un pabalsti
Pašvaldības budžeta finansējums biedrībām, komersantiem un
nobinājumiem
Pabalsti, tai skaitā:
Maksājumi iedzīvotājiem natūrā (dāvanu kartes pensionāriem)
Piedzimšanas pabalsts
Apbedīšanas pabalsts
Stipendijas bezdarbniekiem
Naudas balvas (par sasniegumiem sportā, kultūra)
Naudas balva novada iedzīvotājam sasniedzot 100 gadu jubileju
Balvas skolēniem (par labām sekmēm skolā)
Naudas balvas ideju konkursam
Transporta izdevumu kompensācija skolēniem
Brīvpusdienas Burtnieku novada pašvaldības skolu audzēkņiem un Valmieras
pagasta 3.-9.klases skolēniem, kuri mācās Valmieras un Mazsalacas izglītības
iestādēs
Pabalsts mācību līdzekļu iegādei (1.klase)
Ikmēneša pabalsts – saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes
deputāta statusa likuma 15.1 punktu
Vērtētie pabalsti:
Pabalsti veselības aprūpei
Pabalsti ēdināšanai (brīvpusdienas)
Vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijās
Sociālās garantijas bāreņiem un audžu ģimenēm naudā
GMI pabalsti naudā
Dzīvokļa pabalsti naudā
Dzīvokļa pabalsts natūrā
Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju
sniegtajiem pakalpojumiem
Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem
Maksājumi iedzīvotājiem natūrā (dāvanu kartes skolas piederumiem)
Apbedīšanas pabalsts
Ēdināšanas pabalsts daudzbērnu ģimenēm
Pabalsts personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas
Pavisam kopā

276 876
599 997
11155
20000
15000
14020
23474
200
9000
4100
39060

92188
3000
7920
360880
30450
4940
3800
42012
8832
48420
5400
145800
19691
1350
800
47385
2000
876 873

Darbinieku atlīdzībai (atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātām iemaksām) 2020.gadā ir paredzēti 3 977 074 euro (3 118 909 + 858 165), kas
sastāda 41.1 % no pašvaldības pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Salīdzinot ar 2019.gada
izpildi, plānotie izdevumi ir palielinājušies par 437 222 euro.
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Atlīdzība 2020.gadā (euro)
Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
381 615 (9.6%)

Sabiedriskā
kārtība un
drošība
58 142 (1.5%)

Veselība
35 982 (0.9%)

Sociālā aizsardzība
308 511 (7.7%)

Vispārējie valdības
dienesti
664 542(16.7%)

Ekonomiskā darbība
68 969 (1.7%)

Atpūta, kultūra
un reliģija
277 869 (7.0%)

Izglītība
2 181 444 (54.9%)

Administrācijas un deputātu atlīdzība 2020. gadā sastāda 6.9% no pamatbudžeta
kopējiem izdevumiem.
Atlīdzība izglītības sfērā strādājošiem darbiniekiem (tie ir 2 181 444 euro) sastāda
lielāko daļu no pašvaldības plānotiem līdzekļiem atlīdzībai – 54.9 %, vai 22.5 % no
pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Pašvaldība vispārējās izglītības iestāžu pedagogu
atlīdzībai plāno saņemt mērķdotāciju 565 515 euro apmērā jeb 25.9% no kopējas plānotās
atlīdzības izglītībai un piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu
atlīdzībai plāno saņemt mērķdotāciju 205 164 euro apmērā jeb 9.4% no kopējās plānotās
atlīdzības pedagogiem. Pārējos naudas līdzekļus izglītības sfērā strādājošo darbinieku
atlīdzībai – 1 410 765 euro - nodrošinās pašvaldība, tas sastāda 64.7% no plānotās atlīdzības
izglītībai vai 35.5% no kopējās plānotās atlīdzības pašvaldībā. Skolēnu darbam vasarā ir
paredzēti 21 219 euro.
Sadaļā „Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja preces un inventārs,
periodika” ir plānoti 468 828 euro jeb 4.8% no 2020. gadā plānotajiem izdevumiem. Tie
ir izdevumi biroja precēm un inventāram, izdevumi kurināmā un degvielas iegādei, izdevumi
kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāliem, izdevumi mācību līdzekļiem un
materiāliem, izdevumi precēm kultūras un sporta pasākumiem.
Procentu izdevumiem ir plānoti 13 500 euro. Tie ir 2020.gadā maksājamie procenti
par pašvaldības aizņēmumiem.
Uzturēšanas izdevumu transfertiem ir plānoti 676 507 euro jeb 7.0% no 2020. gadā
plānotajiem izdevumiem. No tiem 570 000 euro ir paredzēti savstarpējiem norēķiniem ar
citām pašvaldībām izglītības funkcijas nodrošināšanai, 52 560 euro ir paredzēti
savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām par pansionātu pakalpojumiem, 30 785 euro
ir paredzēti sabiedriskā transporta zaudējumu kompensācijai, 16 812 euro ir paredzēti
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izglītības pārvaldes pakalpojumu apmaksai, 6 350 euro ir ieplānoti sadarbībai ar citām
pašvaldībām tūrisma jomā.
1.3. Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldībām" ir noteikts aizņēmuma apjoma
ierobežojums - 20% no pašvaldības budžeta apjoma, atskaitot valsts transfertus. Saskaņā ar
noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2020.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu
pamatsummas 778 797 euro apmērā. Burtnieku novada pašvaldības aizņēmumu portfelis ir
11.57% no pašvaldības 2020.gada budžeta. Aizņēmumu atmaksas apmēri norādīti saistošo
noteikumu 3.pielikumā. Ja pašvaldība veiksmīgi realizēs projektus, par kuriem ir saņemts
aizņēmums vai arī 2020.gadā ņems aizņēmumu un par kuriem pēc projektu realizēšanas
saņems finansējumu, tad ir plānots papildus dzēst aizņēmumu 811916 euro apmērā.
Uz 2020.gada 1.janvāri Burtnieku novada pašvaldībai ir viens galvojums SIA „BN
Komforts” projektam “Cietā kurināmā apkures katla ar granulu degli piegāde un uzstādīšana
Burtnieku ciema un Burtnieku skolas katlu mājās”. Galvotā aizņēmuma līguma summas
neatmaksātā daļa ir 97 798 euro.

Ziedojumi un dāvinājumi
Uz 2020.gada 1.janvāri ir naudas atlikums 3479 euro. To ir paredzēts izlietot Ēveles
kapsētas labiekārtošanai, Matīšu pagasta Tautas nama pasākumu organizēšanai, pirmsskolas
izglītības iestādes “Sienāzītis” inventāra iegādei, kā arī burāšanas inventāra iegādei
Burtnieku MJIC.

Domes priekšsēdētājs

Edvīns Straume
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