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Ievads 

Burtnieku novada Attīstības programma 2019.–2025. gadam ir 
pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteiktas 
novada attīstības prioritātes nākamajiem septiņiem gadiem, 
izvirzīti rīcības virzieni un tam pakārtotie uzdevumi, kurus 
pašvaldība sadarbībā ar iesaistītajām pusēm ir apņēmusies 
īstenot novada un tā iedzīvotāju labā. 

Attīstības programma sastāv no vairākām daļām. Stratēģiskajā 
daļā tiek noteiktas Burtnieku novada vidēja termiņa prioritātes, 
rīcību virzieni un veicamie uzdevumi, lai nospraustie mērķi tiktu 
sasniegti.  

 ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 

SASTĀVDAĻAS 

Attīstības programmas izstrādes ietvaros tika organizētas piecas 
tematiskās darba grupas, kuru mērķis bija izvērtēt pašreizējo 
situāciju dažādās jomās, kas ticis īstenots pēdējo septiņu gadu 
laikā, kā arī, kas un kā būtu jāmaina tuvākajā nākotnē, kā arī 
tiešsaistē tika organizēta iedzīvotāju aptauja. Sabiedrības 
iesaistes pasākumos apkopotais jomu vērtējums iekļauts 
pašreizējās situācijas raksturojumā. Tematiskajās darba grupās 
izvirzītie priekšlikumi ņemti vērā, izstrādājot Burtnieku novada 
vidēja termiņa prioritātes un plānojot veicamās rīcības.  

Ievērojot plānošanas dokumentu pēctecības principu, Burtnieku 
novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam Stratēģiskās 
daļas vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi izstrādāti, 
pamatojoties uz Burtnieku novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju 2012.-2030.gadam, kā arī Burtnieku novada attīstības 
programmu 2012.-2018.gadam. 

Dokumentā izmantotas autora un Burtnieku novada pašvaldības publiski pieejamās 
fotogrāfijas.   

Pašreizējās 
situācijas 
raksturo-

jums

Stratēģiskā 
daļa

Rīcības 
plāns

Investīciju 
plāns

Īstenošana 
un 

uzraudzība
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Metodoloģija 

Burtnieku novada attīstības programma 2019.-2025. gadam izstrādāta vadoties pēc: 

♦ Pašvaldības domes 2018. gada 19. septembra sēdes lēmuma Nr.262 “Par Burtnieku novada 
attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādi” (protokols Nr.11, 14.punkts). 

♦ Pašvaldības domes 2018. gada 21. novembra sēdes lēmuma Nr.317 “Par grozījumiem 
19.09.2018 Burtnieku novada pašvaldības domes lēmumā “Par Burtnieku novada attīstības 
programmas 2019.-2025. gadam izstrādi”. 

♦ Darba uzdevuma Burtnieku novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādei (ar 
grozījumiem, pamatojoties uz 2018.gada 21.novembra Burtnieku novada pašvaldības 
domes lēmumu Nr. 317 (protokols Nr. 14, 8.punkts). 

♦ Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kuri nosaka attīstības programmas izstrādes 
procedūru un saturu; 

♦ Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem “Metodiskie ieteikumi 
attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” (2019. gada janvāra redakcija) 
ieteikumiem, ievērojot stratēģisku un integrētu pieeju, ekonomisko skatījumu pašreizējās 
situācijas raksturojuma un analīzes veikšanā. 

Saturiski un strukturāli Attīstības programma sastāv no sekojošām sadaļām: 

♦ Pašreizējās situācijas raksturojums, kuru var izmantot par pamatu visiem Burtnieku novada 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem. Sējums ir kā informatīvs materiāls, kuru 
pastāvīgi var aktualizēt (redakcija sagatavota 2019. gadā); 

♦ Stratēģiskā daļa; 

♦ Rīcības plāns (7 gadiem); 

♦ Investīciju plāns (sagatavots MS Excel formātā 3 gadiem); 

♦ Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība; 

♦ Pārskats par attīstības programmas izstrādes procesu un sabiedrības līdzdalības 
pasākumiem. 

Lai sasniegtu Attīstības programmas izstrādes mērķi un racionāli izvērtētu Burtnieku novada 
attīstības perspektīvu, dokumenta izstrādē izmantotas sekojošas metodes: 

♦ saistīto nacionālā līmeņa, plānošanas reģiona un blakus esošo pašvaldību –  Valmieras 
pilsētas, Kocēnu, Alojas, Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu, Valkas, Strenču un Beverīnas 
novadu - vidēja termiņa plānošanas dokumentu izvērtēšana;  

♦ pašvaldības plānošanas dokumentu (Ilgtspējīgas attīstības stratēģija, Teritorijas plānojums) 
un nozaru politiku (Burtnieku novada kultūras attīstības koncepciju 2015.-2020. gadam, 
Sociālā dienesta darbības un attīstības stratēģija 2017.-2019.gadam) izvērtēšana; 

♦ Iedzīvotāju aptaujas organizēšana, tās rezultātu apkopošana un analīze (rezultāti iekļauti 
pašreizējās situācijas raksturojumā). Kopumā anketēšanā piedalījās 136 respondenti jeb 
2,13% no novada kopējā iedzīvotāju skaita virs 15 gadiem. Tika noskaidrots sabiedrības 
redzējums par novada attīstību nākotnē, un novērtēta novadā pieejamo pakalpojumu un 
infrastruktūras pieejamība un kvalitāte; 

♦ statistikas datu un ikgadējo pašvaldības publisko pārskatu apkopošana un analīze 
(galvenokārt izmantoti pieejamie dati par pēdējiem 3-7 gadiem); 

♦ tematiskās darba grupas  (izglītība, kultūra, sports, uzņēmējdarbība, infrastruktūra, vides 
aizsardzība, pārvalde, u.c.), piedaloties dažādu nozaru speciālistiem, viedokļu līderiem un 
citiem interesentiem, kurās tika veikta jomu / nozaru esošais novērtējums un sniegti 
priekšlikumi to attīstībai jeb uzlabojumiem; 

♦ regulāra iesaiste un sadarbība ar vadības darba grupu, pašvaldības nozaru speciālistiem, 
visām tematiskajām darba grupām un citu iesaistīto personālu attīstības programmas 
izstrādē.  
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1. Burtnieku novada vispārīgs raksturojums 

Burtnieku novads ir pašvaldība Vidzemē, tā robežojas ar Valmieras pilsētu, Kocēnu, Alojas, Mazsalacas, 
Rūjienas, Naukšēnu, Valkas, Strenču un Beverīnas novadiem. Burtnieku novada apdzīvojuma struktūras 
pamatā ir seši pagasti – Burtnieku, Matīšu, Vecates, Rencēnu, Ēveles un Valmieras – ar novada nozīmes 
centru Burtniekiem un vietējas nozīmes (pagastu) centriem. (ATTĒLS:2) 

Burtnieku novada 
teritorijas kopējā 
platība ir 70 993,4 
ha. Galvenais zemes 
izmantošanas veids 
novadā ir 
lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme, 
kas aizņem 41,2% no 
kopējās platības. 

Attālums no 
Burtnieku novada 
administratīvā 
centra Burtnieku 
ciema līdz tuvākajai 
pilsētai Valmierai – 
24 km. 

Burtnieku novadā 
2018.gada sākumā 
dzīvo 7584 
iedzīvotāji, kopumā 
tas ir par 9% mazāk 
nekā 2011. gada 
sākumā.  

Burtnieku novada 
atpazīstamības 
pamatā ir Latvijā 
ceturtais lielākais 
ezers – Burtnieks.  

Saskaņā ar 
2019.gadā veikto 
novada iedzīvotāju 
aptauju, iedzīvotāji 
visvairāk lepojas 
sakopto vidi un 
apkārtni, 
iedzīvotājiem, 
Burtnieka ezeru, 
dabu, uzņēmējiem, 
u.c. (ATTĒLS:3) 

 BURTNIEKU  NOVADA ADMINISTRATĪVAIS IEDALĪJUMS  

 AR KO LEPOJAS BURTNIEKU NOVADA IEDZĪVOTĀJI 
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2. Ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi 

Burtnieku novada ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi noteikti Burtnieku novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijā 2012.-2030. gadam (turpmāk arī – Burtnieku novada IAS 2012-2030), kas ir 
hierarhiski augstākais ilgtermiņa vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments 
Burtnieku novadā. Stratēģijā definēta teritorijas attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi, ilgtermiņa 
prioritātes, telpiskās attīstības perspektīva, ekonomiskā specializācija un rīcības virzieni stratēģijas 
īstenošanai. Stratēģiskie mērķi sekmē pašvaldības ilgtermiņa attīstības prioritāšu īstenošanos. 

Attīstības stratēģija paredz apdzīvojuma telpiskās struktūras attīstības virzienus, veicinot līdzsvarotu 
pašvaldības sociāli ekonomisko attīstību, dzīves kvalitātes uzlabošanu, vides resursu un dabas 
aizsardzības atbildīgu vadīšanu un zemes racionālu izmantošanu.  

Vietējās pašvaldības misija pēc būtības ir ar iedzīvotāju vēlētas pārstāvniecības un tās izveidotu 
institūciju starpniecību īstenot novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses un valsts 
noteiktos uzdevumus, ar ko arī sasaucas Burtnieku novada stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa 
prioritātes. Prioritātes izceļ galvenos resursu mobilizācijas virzienus, vienlaikus kā svarīgi atzīstami 
visi pašvaldības atbildību sektori, teritorijas attīstības jomas un jautājumi. 

 BURTNIEKU  NOVADA ILGTERMIŅA STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMI 

Novada vērtības 

Novada svarīgākās vērtības, kuras ir pamatā stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanai:  

♦ Izglītoti, zinoši un aktīvi cilvēki veidojuši līdzšinējo novada attīstību un ir galvenā novada 
vērtība attīstībai nākotnē; 

♦ Neordinārām, radošām idejām apveltītie cilvēki ir atbalstāmi un piesaistāmi jaunu attīstības 
iespēju radīšanai; 

♦ Novada attīstības priekšnoteikums ir sabiedrības vienotība, tās atbalsts pozitīvai aktivitātei 
un Stratēģijas īstenošanas darbam. 

♦ Novietojums Valmieras pilsētas tuvumā un laba satiksmes infrastruktūra nosaka novada 
sasniedzamības potenciālu, ciešas funkcionālās saiknes un iedzīvotāju ikdienas mobilitāti; 

♦ Piepilsētas novietojums, Burtnieku ezers, Gaujas ieleja un mežu – āraiņu kopums veido 
dabisku attīstības potenciālu, kas padara novadu kā ļoti pievilcīgu mājvietu teritorijas 

Burtnieku novads 2030. gadā 
- vienota, droša un labvēlīga 

dzīves telpa novada 
iedzīvotājiem, kā arī 

daudzveidīgas un ilgtspējīgas 
ekonomiskās attīstības telpa 

ar plašām pakalpojumu,
kultūras un atpūtas iespējām.

SM1 Sociāli vienota un aktīvai 
ģimenes dzīvei pievilcīga 

teritorija
IP1 Cilvēkresursu attīstība

SM2 Pašpietiekama un Baltijas 
telpas mērogā konkurētspējīga 

novada vietējā ekonomika 
IP2 Saimnieciskā attīstība

SM3 Vides resursu ilgtspējīga 
izmantošana un integrācija 

vietējā un reģionālā ikdienas 
dzīvē

IP3  Telpiskā attīstība -
ilgtspējīgas dzīves vides 

veidošana

Vīzija    Stratēģiskie mērķi          Ilgtermiņa prioritātes 
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iedzīvotājiem un viesiem – atpūtai, sporta un biznesa tūrisma attīstībai. [Burtnieku novada 
IAS 2012-2030] 

Burtnieku novada telpisko struktūru veido urbanizētā Valmieras piepilsētas telpa un Burtnieku ezera 
un līdzenuma telpa. Savdabīgs novada attīstības resurss ir īpašās ainavu telpas, jo satur lielāko 
kultūrvēsturisko, dabas un rekreācijas, arī sociālo un ekonomisko potenciālu novadā: 

♦ Burtnieku ezera dabas un 
kultūrvēsturiskās ainavas telpa; 

♦ Sedas ielejas ainavas telpa; 

♦  Rūjas ielas ainavas telpa; 

♦ Rencēnu kultūrvēsturiskās ainavas 
telpa; 

♦ Rencēnu-Ēveles meža ainavas telpa; 

♦ Ēveles kultūrvēsturiskā ainavas telpa; 

♦ Valmiermuižas piepilsētas ainavas 
telpa; 

♦ Gaujas senielejas ainavas telpa. 
[Burtnieku novada IAS 2012-2030]

Ekonomiskā specializācija 

Burtnieku novada Attīstības programmā 2012.-2018. gadam noteikta teritorijas ekonomiskā 
specializācija jeb novada konkurētspējīgās nozares, kuras atspoguļo pašreiz spēcīgās un nākotnē 
perspektīvās ekonomiskās attīstības iespējas un virzienus. Kā nozīmīgākās nozares izceltas 
lauksaimniecība un mežsaimniecība, un nākotnē paredz lielākās attīstības iespējas saistībā ar: 

♦ bioloģisko lauksaimniecību; 

♦ apstrādes rūpniecību - pārtikas ražošana, kokapstrāde, u.c.; 

♦ biznesa, sadzīves un sociāliem pakalpojumiem; 

♦ Burtnieka ezera izmantošanu; 

♦ tūrismu; 

♦ Valmieras tuvumu un tās sniegtajām iespējām. [IAS 2012-2030; AP 2012-2018] 
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3. Vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi 

Vidēja termiņa prioritātes veido stratēģisko ietvaru arī turpmāk nosakāmiem mērķiem, rīcības 
virzieniem, no tiem izrietošiem uzdevumiem un rīcībām. Burtnieku novada attīstības programmā 
2019.-2025. gadam izvirzītās vidēja termiņa prioritātes un rīcību virzieni ir saskaņā ar Burtnieku 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2012.-2030. gadam noteikto. 

Burtnieku novada attīstības programmā 2019.-2025.gadam izvirzītas trīs vidēja termiņa prioritātes, 
kas ir atvasinātas no ilgtermiņa prioritātēm. Secīgi, vidēja termiņa prioritātēm ir pakārtoti rīcības 
virzieni jeb jomas - konkrētu pasākumu kopums, lai sasniegtu izvirzītās vidēja termiņa prioritātes. 

 BURTNIEKU  NOVADA VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES (VTP) UN RĪCĪBAS 

VIRZIENI (RV) 2019.-2025. GADAM  

Definētās prioritātes (ATTĒLS:5) ir vienlīdz līdzvērtīgas, tās aptver visu vietējās pašvaldības darba 
lauku, veicamās funkcijas, un tikai kompleksa, racionāla un pārdomāta prioritāšu īstenošana var 
veicināt novada attīstību, uzlabojot darba un dzīves vides kvalitāti novada iedzīvotājiem. Ne mazāk 
svarīga ir horizontālo principu ievērošana attīstības procesu virzīšanā – viedas pārvaldības, 
starpnozaru sadarbības un komunikācijas, kā arī ilgtspējas veicināšana, ir nozīmīga visu uzdevumu 
izpildē. Visās darbības jomās kā horizontālas aktivitātes iespēju robežās integrējamas 
energoefektivitāte, vides pieejamība. 

viedas pārvaldības, starpnozaru sadarbības un komunikācijas, ilgtspējas veicināšana 

ar 

VTP1  Sabiedriski aktīvs, 
zinošs un sociāli nodrošināts 

cilvēkkapitāls

RV1 Kopiena

RV2 Izglītība un 
prasmes

RV3 Kultūrvide

RV4 Sports un 
veselīgs 

dzīvesveids

RV5 Sociālā 
aizsardzība un 

veselības aprūpe

VTP2 Ekonomiski  attīstīta 
un efektīvi pārvaldīta vide

RV6 
Uzņēmējdarbība

RV7 Tūrisms

RV8 Pārvaldība 
un sadarbība

RV9 Drošība

VTP3 Ilgtspējīgas vides un 
attīstītas infrastruktūras 

nodrošinājums

RV10 Vide un 
dabas resursi

RV11 Mājokļi un 
teritorija

RV12 Inženier-
infrastruktūra un 

mobilitāte
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Burtnieku novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrāde notiek brīdī, kad aktuāli ir 
administratīvi teritoriālās reformas jautājumi. Īpaši svarīgi šajā plānošanas dokumentā ir fokusēties 
uz Burtnieku novada teritorijai, iedzīvotājiem, uzņēmējiem nepieciešamo pakalpojumu un 
infrastruktūras uzlabojumiem, izvirzīt skaidras prioritātes un veicamos darbus. Burtnieku novada 
attīstības programma 2019.-2025.gadam kalpos par pamatu teritorijas un iesaistīto pušu interešu 
aizstāvībai un ieceru realizācijai arī pēc administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas. 

Kā pirmā vidēja termiņa prioritāte izvirzīta sabiedriski aktīva, zinoša un sociāli nodrošināta 
cilvēkkapitāla attīstība. Burtnieku novada iedzīvotāji ir vietējās pašvaldības teritorijas attīstības 
galvenais resurss un dzīves vides veidotājs. Aktualizēti kopienas, nevalstiskā sektora atbalsta un 
līdziesaistes jautājumi. Nevalstiskā sektora darbība papildina pašvaldības īstenotās aktivitātes un 
kalpo par pilsoniskas, vietas attīstībā ieinteresētas un piederīgas sabiedrības veicinošu faktoru, kas ir 
īpaši svarīgi turpinoties depopulācijai Latvijā kopumā. 

Nākamajā periodā nepieciešams turpināt jau iesākto kvalitatīvas un pieejamas izglītības, 
daudzveidīgas kultūrvides un sporta aktivitāšu atbalstā un nodrošināšanā. Uzmanība jāpievērš 
sociālās aizsardzības jautājumiem visās vecuma grupās, jādomā par atbalstu ģimenēm ar bērniem. 
Sabiedrības veselības veicināšana ieguvusi aktualitāti pateicoties Eiropas Savienības fondu 
programmām, akcentējot pašvaldības lomu sportisku un izglītojošu aktivitāšu organizēšanā – vesels 
iedzīvotājs, vesela pašvaldība! 

Vairāku pašvaldības pārziņā esošo sociālās vides jomu – izglītības iestāžu tīkls, sociālā aizsardzība – 
deinstitucionalizācijas pasākumi, veselības aprūpe – ģimenes ārstu pieejamība, u.c. – pakalpojumu 
pieejamības un kvalitātes attīstība ir tieši atkarīga no nacionāla līmeņa politikas un redzējuma.  

Kā otrā vidēja termiņa prioritāte izvirzīta ekonomiski attīstītas un efektīvi pārvaldītas vides 
veidošana, aptverot pašvaldības iespējas veicināt uzņēmējdarbības attīstību un sadarbību. Vietējai 
pašvaldībai ir nozīmīga loma tūrisma vides veidošanā, kam arī perspektīvi novadā ir liels potenciāls. 
Burtnieku novada atpazīstamības pamatā ir Burtnieka ezers, kas uzskatāms par nozīmīgāko dabas 
un tūrisma vides attīstības resursu. Tāpat nozīmīgi ir kultūrtūrisma objekti un vietējo uzņēmēju 
piedāvājums. Atbalsts pārējām galvenajām uzņēmējdarbības jomām Burtnieku novadā ietverts 
kopējā rīcības virzienā, jo ir proporcionāli maznozīmīgāks un mazāk ietekmējams no pašvaldības 
puses. 

Valmieras kā republikas nozīmes pilsētas tuvums ir galvenais priekšnoteikums Valmiermuižas un 
Valmieras pagasta turpmākajai attīstībai, tomēr jādomā par ekonomisko rādītāju celšanas 
pasākumiem pārējā novada teritorijā, veicinot vienmērīgu un sabalansētu attīstību un mazinot 
sarukšanas procesus. Tāpat jāuzsver plašais valsts atbalsta instrumentu klāsts un nozīme, vēlreiz 
akcentējot pašvaldības lomu tieši sadarbības veicināšanā. 

Prioritātes darbības lauku iezīmē arī pašvaldības pārvaldība – iestāžu, administrācijas, 
struktūrvienības un pagastu pārvalžu efektīvs un mērķtiecīgs darbs, īpaši plānošanas dokumentu 
ieviešanā, augsta kapacitāte, un pieejami un kvalitatīvi pašvaldības nodrošinātie pakalpojumi. 

Kā trešā vidēja termiņa prioritāte izvirzīta ilgtspējīgas vides un attīstītas infrastruktūras 
nodrošināšana, ietverot vides un dabas resursu pārvaldību, sakārtotas transporta infrastruktūras un 
inženiertīklu nodrošinājumu, rūpējoties par novada teritorijas un publiskās ārtelpas uzturēšanu. Ne 
mazāk svarīga ir mājokļu pieejamības veicināšana, esošā dzīvojamā fonda uzlabošana, ilgtspējīga 
atkritumu apsaimniekošana, u.c. jomas.  

Burtnieku novada pašvaldības veicamo darbu lauks ir plašs, iezīmējot nākamajā periodā paveicamo 
vienlaikus ar virzību ilgtermiņa attīstības redzējuma virzienā. 
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1.tabula  Burtnieku novada vidēja termiņa prioritātes ar rīcības virzieniem un uzdevumiem 
2019.-2025. gadam 

VTP1  SABIEDRISKI AKTĪVS, ZINOŠS UN SOCIĀLI NODROŠINĀTS CILVĒKKAPITĀLS 

RV1 KOPIENA U.1.1. Veicināt kopienas pašiniciatīvu un sabiedrisko aktivitāti 

U.1.2. Veicināt nevalstiskā sektora sadarbību un ilgtspēju 

U.1.3. Īstenot jaunatnes politiku 

RV2 IZGLĪTĪBA UN 
PRASMES 

U.2.1. Nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu pirmsskolas un vispārējo 
izglītību 

U.2.2. Pilnveidot izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko 
bāzi  

U.2.3. Nodrošināt dažādotas interešu izglītības iespējas 

U.2.4. Pilnveidot un attīstīt prasmes un iemaņas dažādām mērķa 
grupām 

RV3 KULTŪRVIDE U.3.1. Nodrošināt kvalitatīvu un daudzpusīgu kultūras pakalpojumu un 
pasākumu piedāvājumu 

U.3.2. Pilnveidot materiāli tehnisko bāzi un infrastruktūru kultūras 
vides attīstībai  

U.3.3. Saglabāt un attīstīt kultūrvēsturisko mantojumu un tradīcijas 

RV4 SPORTS UN 
VESELĪGS DZĪVESVEIDS 

U.4.1. Nodrošināt daudzveidīgas sporta un brīvā laika aktivitātes 

U.4.2. Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un materiāli 
tehnisko bāzi 

U.4.3. Veicināt veselīgu dzīvesveidu 

RV5 SOCIĀLĀ 
AIZSARDZĪBA UN 

VESELĪBAS APRŪPE 

U.5.1. Pilnveidot sociālās palīdzības un pakalpojumu nodrošinājumu un 
kvalitāti  

U.5.2. Pilnveidot sociālās palīdzības un pakalpojumu infrastruktūru un 
materiāli tehnisko bāzi 

U.5.3. Pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumus un uzlabot 
infrastruktūru 

U.5.4. Īstenot ģimeņu atbalsta pasākumus 

VTP2 EKONOMISKI ATTĪSTĪTA UN EFEKTĪVI PĀRVALDĪTA VIDE 

RV6 UZŅĒMĒJDARBĪBA U.6.1. Veicināt iesaistīto pušu sadarbību ekonomiskās vides attīstībā 

U.6.2. Pilnveidot uzņēmējdarbības vides atbalsta instrumentus  un 
infrastruktūru  

U.6.3. Veicināt lauksaimniecības nozares, mājražošanas un 
amatniecības izaugsmi un kooperāciju 

RV7 TŪRISMS U.7.1. Veicināt tūrisma un pakalpojumu nozares izaugsmi  

U.7.2. Veicināt tūrisma uzņēmēju un iesaistīto pušu sadarbību 
kompleksa piedāvājuma īstenošanā 

U.7.3. Attīstīt tūrisma infrastruktūru un objektus 

RV8 PĀRVALDĪBA UN 
SADARBĪBA 

U.8.1. Nodrošināt efektīvu pašvaldības darbību un pakalpojumus 

U.8.2. Pilnveidot sabiedrības iesaistes un informēšanas procesus 

U.8.3. Nodrošināt ārējo sadarbību un komunikāciju 
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RV9 DROŠĪBA U.9.1. Nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību 

U.9.2.Veicināt iestāžu sadarbību drošības sajūtas uzlabošanā 

VTP3 ILGTSPĒJĪGAS VIDES UN ATTĪSTĪTAS INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀJUMS 

RV10 VIDE UN DABAS 
RESURSI 

U.10.1. Nodrošināt vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu un 
aizsardzību 

U.10.2. Nodrošināt Burtnieka ezera un tā apkārtnes ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu 

RV11 MĀJOKĻI UN 
TERITORIJA 

U.11.1. Uzlabot publiskās ārtelpas teritoriju pieejamību un 
labiekārtojumu 

U.11.2. Uzlabot kapsētu teritoriju apsaimniekošanu un apbedīšanas 
sistēmu 

U.11.3. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības 
īpašumu pārvaldību 

U.11.4. Veicināt mājokļu pieejamību un uzlabot daudzdzīvokļu ēku 
apsaimniekošanu 

U.11.5. Veicināt neapsaimniekoto īpašumu un degradēto teritoriju 
apsaimniekošanu un revitalizāciju 

U.11.6. Veicināt ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu 

RV12 INŽENIER-
INFRASTRUKTŪRA UN 

MOBILITĀTE 

U.12.1. Attīstīt publisko inženiertehnisko infrastruktūru 

U.12.2. Uzlabot transporta infrastruktūru un satiksmes drošību 

U.12.3. Uzlabot pasažieru pārvadājumu pieejamību un mobilitāti 

.. 
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4. Saskaņotība un pēctecība 

Burtnieku novada IAS 2012-2030 ilgtermiņa uzstādījumi ir saskaņā ar nacionālā līmeņa ilgtermiņa 
plānošanas dokumentu - Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam (Latvija 2030), un 
reģiona līmeņa ilgtermiņa plānošanas dokumentiem – Vidzemes reģiona Attīstības programmu un 
Teritorijas plānojumu 2007.–2027. gadam. 

Secīgi, Burtnieku novada attīstības programma 2019.-2025. gadam veidota saskaņā ar Burtnieku 
novada IAS 2012-2030, un saskaņojot ar nacionālā, reģionālā, un vietējā līmeņa plānošanas 
dokumentiem. 

Ņemot vērā, ka 2015. gadā apstiprināta Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija līdz 2030.gadam un Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2015.-
2020.gadam, Burtnieku novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam vidēja termiņa 
stratēģiskie uzstādījumi izstrādāti, saskaņojot ar plānošanas reģiona spēkā esošiem dokumentiem. 
Tāpat, saskaņošana veikta ar Latvijas Nacionālais attīstības plānu 2014.-2020.gadam. 

Burtnieku novada attīstības programmā 2019.-2025. gadam ievērtēti izstrādes brīdī esošie 
konceptuālie dokumenti, saistībā ar perspektīvo administratīvi teritoriālo reformu un nacionālo 
attīstības plānošanu – izstrādē esošo Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027. gadam (2019. gada 
janvāra redakcija) un Reģionālās attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam (2019.gada aprīlī 
vēl notiek izstrāde, nav pieejama plašāka informācija). 

4.1. Atbilstība nacionāla līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentam 

Latvija 2030 

Latvija 2030 ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (turpmāk arī – Latvija 2030) 
- hierarhiski augstākais valsts ilgtermiņa plānošanas dokuments. Latvijas stratēģijas galvenie 
uzstādījumi ir laimīgs cilvēks labklājīgā valstī, ilgtspējīgs un veselīgs dzīvesveids, radoša, iecietīga un 
toleranta sabiedrība, sadarbībā radīta konkurētspēja un valsts kā ātrspējas partneris. Ilgtspējīgas 
attīstības pamatideja aicina apmierināt esošās paaudzes vajadzības, līdzsvarojot sabiedrības 
labklājības, vides un ekonomiskās attīstības intereses, vienlaikus nodrošinot vides prasību 
ievērošanu un dabas daudzveidības saglabāšanos, lai nemazinātu nākamo paaudžu vajadzību 
apmierināšanas iespējas.1 

Latvijas mērķis - 2030. gadā Latvija būs plaukstoša aktīvu un atbildīgu pilsoņu valsts. Ikviens varēs 
justies drošs un piederīgs Latvijai, šeit katrs varēs īstenot savus mērķus. Nācijas stiprums sakņosies 
mantotajās, iepazītajās un jaunradītajās kultūras un garīgajās vērtībās, latviešu valodas bagātībā un 
citu valodu zināšanās. Tas vienos sabiedrību jaunu, daudzveidīgu un neatkārtojamu vērtību radīšanai 
ekonomikā, zinātnē un kultūrā, kuras novērtēs, pazīs un cienīs arī ārpus Latvijas. 

2.tabula. Saskaņotība ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam 

Latvija 2030 Burtnieku novada 
attīstības programma 
2019.-2025. gadam 

Prioritātes Prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni  

1.Kultūras telpas 
attīstība - kultūras 
telpas saglabāšana, 

Piederības izjūtas Latvijas kultūras telpai 
stiprināšana  
Radošas sabiedrības veidošana 

RV1 Kopiena 
RV2 Izglītība un 
prasmes 
RV3 Kultūrvide 

 

1 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam, Pārresoru koordinācijas centrs. Apstiprināts ar 2010.gada 10.jūnija Latvijas 

Republikas Saeimas lēmumu, skat.: http://www.pkc.gov.lv/lv/valsts-attistibas-planosana/latvijas-ilgtspejigas-attistibas-strategija  

http://www.pkc.gov.lv/lv/valsts-attistibas-planosana/latvijas-ilgtspejigas-attistibas-strategija
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Latvija 2030 Burtnieku novada 
attīstības programma 
2019.-2025. gadam 

Prioritātes Prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni  

mijiedarbība un 
bagātināšana 

2.Ilgtermiņa ieguldījumi 
cilvēkkapitālā - 
cilvēkkapitāla bāzes 
vērtība un 
produktivitāte  
 
 
 
 
 
Iespēju vienlīdzība un 
vidusslāņa veidošanās 

Nodarbinātības programmas darbaspēka 
līdzdalības palielināšanai 
Cilvēkkapitāla attīstība un produktivitātes 
kāpinājums 
Veselības un sociālo pakalpojumu kvalitāte 
un pieejamība 
Depopulācijas risku mazināšana 
Novecošanās un mājsaimniecību struktūras 
izmaiņu ietveršana sabiedrisko un sociālo 
pakalpojumu politikā 

RV1 Kopiena 
RV2 Izglītība un 
prasmes 
RV5 Sociālā aizsardzība 
un veselības aprūpe 
RV6 Uzņēmējdarbība 
RV8 Pārvaldība un 
sadarbība 

Kvalitatīvas izglītības un bērnu aprūpes 
pieejamība 
Resursu pieejamība 
Darba tirgus pieejamība un diskriminācijas 
mazināšana 
Īslaicīgās nabadzības amortizācija un 
nabadzības riska grupas 

RV2 Izglītība un 
prasmes 
RV6 Uzņēmējdarbība 
RV5 Sociālā aizsardzība 
un veselības aprūpe 
RV9 Drošība 

3.Paradigmas maiņa 
izglītībā - kvalitatīva un 
pieejama izglītība mūža 
garumā 

Izglītības pieejamība un pārmaiņas izglītības 
procesa organizācijā 
Skola kā sociālā tīklojuma centrs 
Kontekstuāla izglītība un skolotāja profesijas 
maiņa 
E-skola un informācijas tehnoloģiju 
izmantošana 
Izglītošanās mūža garumā 

RV1 Kopiena 
RV2 Izglītība un 
prasmes 
 

4. Inovatīva un 
ekoefektīva ekonomika 
- masveida jaunrade un 
inovācija 
 
Atjaunojama un droša 
enerģija 

Lietotāju virzītas inovācijas 
Atvērtu inovāciju prakse 
Inovatīva uzņēmējdarbība 
Plaša jaunrades kultūra 

RV1 Kopiena 
RV2 Izglītība un 
prasmes 
RV6 Uzņēmējdarbība 
RV7 Tūrisms 

Enerģētiskā drošība un neatkarība 
Atjaunojamo enerģijas resursu izmantošana 
un inovācija 
Energoefektivitātes pasākumi 
Energoefektīva un videi draudzīga 
transporta politika 

RV10 Vide un dabas 
resursi 
RV11 Mājokļi un 
teritorija 
RV12 
Inženierinfrastruktūra 
un mobilitāte 

5.Daba kā nākotnes 
kapitāls - dabas vērtību 
un pakalpojumu 
ilgtspējīga  
apsaimniekošana 

Dabas kapitāla pārvaldība 
Tirgus instrumentu izveide 
Dabas aktīvu kapitalizēšana 
Ilgtspējīga dzīves veida veicināšana 

RV4 Sports un veselīgs 
dzīvesveids 
RV6 Uzņēmējdarbība 
RV7 Tūrisms 
RV10 Vide un dabas 
resursi 
RV11 Mājokļi un 
teritorija 
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Latvija 2030 Burtnieku novada 
attīstības programma 
2019.-2025. gadam 

Prioritātes Prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni  

6.Telpiskās attīstības 
perspektīva - 
Sasniedzamības 
uzlabošana 
 
 
Apdzīvojums 

Transporta infrastruktūras plānošana 
Integrētas sabiedriskā transporta 
sistēmas veidošana 
Autoceļu tīkla attīstība 
Sakaru, masu mediju un datu pārraides 
pieejamības nodrošināšana 

RV12 
Inženierinfrastruktūra 
un mobilitāte 
 

Pilsētu un lauku mijiedarbība 
Attīstības centru funkcionālais tīkls 

Visi RV 

7.Inovatīva pārvaldība 
un sabiedrības līdzdalība 
- Sociālā kapitāla 
vērtības pieaugums 

Sabiedrības līdzdalība politikas veidošanā 
Pilsoniskā izglītība un sociālā integrācija 
E-pārvaldība un sabiedriskā inovācija 

RV1 Kopiena 
RV2 Izglītība un 
prasmes 
RV8 Pārvaldība un 
sadarbība 
RV9 Drošība 

 
Nacionālais attīstības plāns 

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam2 (turpmāk arī - NAP2020) ir valsts galvenais 
nacionāla līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts valsts vidēja termiņa 
redzējums, prioritātes un būtiskākie to rīcību virzieni (RV). NAP2020 izstrādāts saskaņā ar Latvija 
2030 

Vadmotīvs par Latviju 2020.gadā ir „Ekonomikas izrāviens – katra Latvijas iedzīvotāja un valsts 
labklājības pieaugumam!”. Lai sasniegtu vadmotīvu, tiek noteiktas trīs prioritātes: tautas 
saimniecības izaugsme, cilvēka drošumspēja un izaugsmi atbalstošas teritorijas. Katrai prioritātei 
tiek noteikti rīcības virzieni, to mērķi un rādītāji, lai noteiktu mērķu izpildīšanas pakāpi un novērtētu, 
cik atbilstoši un efektīvi ir risinātas identificētās problēmas un novērsti šķēršļi. 

3.tabula. Saskaņotība ar Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020. gadam 

Nacionālais attīstības plāns 2014.-
2020.gadam 

Burtnieku novada Attīstības programma  
2019.-2025.gadam 

PRIORITĀTE “Tautas saimniecības izaugsme” 

RV “Augstražīga un eksportspējīga 
ražošana un starptautiski konkurētspējīgi 
pakalpojumi" 

RV6 Uzņēmējdarbība 
RV7 Tūrisms 

RV “Izcila uzņēmējdarbības vide” RV6 Uzņēmējdarbība 
RV12 Inženierinfrastruktūra un mobilitāte 

RV “Attīstīta pētniecība, inovācija un 
augstākā izglītība” 

RV2 Izglītība un prasmes 
 

RV “Energoefektivitāte un enerģijas 
ražošana” 

RV11 Mājokļi un teritorija 

PRIORITĀTE “Cilvēka drošumspēja” 

RV “Cienīgs darbs” RV2 Izglītība un prasmes 
RV6 Uzņēmējdarbība 

RV “Stabili pamati tautas ataudzei” Visi RV 

 

2 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020.gadam, Pārresoru koordinācijas centrs. Apstiprināts ar 2012.gada 20.decembra Latvijas 
Republikas Saeimas lēmumu, skat.: http://www.pkc.gov.lv/lv/valsts-attistibas-planosana/nacionalais-attistibas-plans  

http://www.pkc.gov.lv/lv/valsts-attistibas-planosana/nacionalais-attistibas-plans
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RV “Kompetenču attīstība” RV1 Kopiena 
RV2 Izglītība un prasmes 

RV “Vesels un darbspējīgs cilvēks” RV4 Sports un veselīgs dzīvesveids 
RV5 Sociālā aizsardzība un veselības aprūpe 
RV9 Drošība 

RV “Cilvēku sadarbība, kultūra un 
pilsoniskā līdzdalība kā piederības” 

RV1 Kopiena 
RV3 Kultūrvide 
RV8 Pārvaldība un sadarbība 
RV9 Drošība 

PRIORITĀTE “Izaugsmi atbalstošas teritorijas” 

RV “Ekonomiskās aktivitātes veicināšana 
reģionos – teritoriju potenciāla 
izmantošana” 

RV6 Uzņēmējdarbība 
RV7 Tūrisms 
RV10 Vide un dabas resursi 
RV11 Mājokļi un teritorija 
RV12 Inženierinfrastruktūra un mobilitāte 
 

RV “Pakalpojumu pieejamība 
līdzvērtīgāku darba iespēju un dzīves 
apstākļu radīšanai” 

RV1 Uzņēmējdarbība 
RV7 Tūrisms 
RV12 Inženierinfrastruktūra un mobilitāte 

RV “Dabas un kultūras kapitāla 
ilgtspējīga apsaimniekošana” 

RV3 Kultūrvide 
RV10 Vide un dabas resursi 

 

Ņemot vērā, ka Burtnieku novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam darbības laiks 
pārsniedz NAP2020 termiņu, 4. tabulā veikta saskaņošana ar izstrādē esošā Latvijas Nacionālais 
attīstības plāna 2021.-2027.gadam kodola piedāvājumu (2019. gada janvāra redakcija). 

NAP2027 mērķis ir stabila izaugsme un dzīves kvalitātes pieaugums ikvienam iedzīvotājam. 

4.tabula. Saskaņotība ar Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027. gadam 

Nacionālais attīstības plāns 2021.-
2027.gadam 

Burtnieku novada Attīstības programma  
2019.-2025.gadam 

PRIORITĀTE “Stipras ģimenes, veseli un aktīvi cilvēki” 

RV Dzimstība un atbalsts ģimenēm 
RV Veselīgs dzīvesveids 

RV4 Sports un veselīgs dzīvesveids 
RV5 Sociālā aizsardzība un veselības aprūpe 

RV Veselības aprūpe RV5 Sociālā aizsardzība un veselības aprūpe 

RV Sociālā iekļaušana RV1 Kopiena 
RV5 Sociālā aizsardzība un veselības aprūpe 
RV9 Drošība 

PRIORITĀTE “Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei” 

RV Kvalitatīva izglītība mūža garumā RV2 Izglītība un prasmes 

RV Zinātnes attīstība un sniegums RV2 Izglītība un prasmes 
RV6 Uzņēmējdarbība 

PRIORITĀTE “Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība” 

RV Produktivitāte un konkurētspēja RV6 Uzņēmējdarbība 
RV8 Pārvaldība un sadarbība 

RV Inovācija un digitālā ekonomika RV6 Uzņēmējdarbība 
RV8 Pārvaldība un sadarbība 

RV Cienīgs darbs un ienākumi RV6 Uzņēmējdarbība 

RV Uzkrājumi stabilitātei RV6 Uzņēmējdarbība 

PRIORITĀTE “Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība” 

RV Daba un vide RV10 Vide un dabas resursi 
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Nacionālais attīstības plāns 2021.-
2027.gadam 

Burtnieku novada Attīstības programma  
2019.-2025.gadam 

RV Tehnoloģiskā vide un pakalpojumi RV6 Uzņēmējdarbība 
RV12 Inženierinfrastruktūra un mobilitāte 

RV Apdzīvojuma struktūra un mājokļi RV11 Mājokļi un teritorija 
RV12 Inženierinfrastruktūra un mobilitāte 

PRIORITĀTE “Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei” 

RV Cilvēku iesaiste kultūras un sporta 
aktivitātēs 

RV3 Kultūrvide 
RV4 Sports un veselīgs dzīvesveids 
RV7 Tūrisms 

RV Kultūras un sporta devums 
sabiedrībai 

RV3 Kultūrvide 
RV4 Sports un veselīgs dzīvesveids 
RV7 Tūrisms 

PRIORITĀTE “Vienota, droša un atvērta sabiedrība” 

RV Sabiedrības drošība RV9 Drošība 

RV Tiesiskums RV8 Pārvaldība un sadarbība 

RV Piederība, saliedētība, līdzdalība RV1 Kopiena 
RV2 Izglītība un prasmes 
RV8 Pārvaldība un sadarbība 

 

4.2. Atbilstība reģionāla līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentam 

Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030 

Stratēģija ir Vidzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, 
kurā ietverts reģiona ilgtermiņa  attīstības  redzējums, stratēģiskie mērķi, telpiskās attīstības 
perspektīva un attīstības prioritātes.  

Vidzemes stratēģiskais mērķis ir sekmēt līdzsvarotu reģiona sociālo, ekonomisko un teritoriālo 
attīstību, īstenojot uz elastīgumu vērstu integrētu starpsektoru attīstības politiku, kas nodrošina 
reģiona ekonomisko un teritoriālo priekšrocību izmantošanu iedzīvotāju labklājības un 
drošumspējas palielināšanai. 

5.tabula. Saskaņotība ar VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030 

VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA 

ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA  2030 
BURTNIEKU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA  

2019.-2025.GADAM 

STRATĒĢISKAIS VIRZIENS: CILVĒKS 

IAS1: Kvalitatīva, pieejama un daudzpusīga 
izglītība 

RV1 Kopiena 
RV2 Izglītība un prasmes 

IAS2: Sociālā drošība un veselība RV4 Sports un veselīgs dzīvesveids 
RV5 Sociālā aizsardzība un veselības aprūpe 
RV9 Drošība 

STRATĒĢISKAIS VIRZIENS: EKONOMIKA 

IAS3: Ilgtspējīga uzņēmējdarbības un 
inovāciju vide 

RV2 Izglītība un prasmes 
RV6 Uzņēmējdarbība 
RV7 Tūrisms 
RV12 Inženierinfrastruktūra un mobilitāte 

IAS4: Ilgtspējīga ekonomika RV10 Vide un dabas resursi 
RV11 Mājokļi un teritorija 

STRATĒĢISKAIS VIRZIENS: TERITORIJA 
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IAS5: Pieejams reģions RV11 Mājokļi un teritorija 
RV12 Inženierinfrastruktūra un mobilitāte 

IAS6: Vietu pievilcība Visi RV 

 

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programma 2015.-2020.gadam 

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programma nosaka reģiona vidēja termiņa attīstības 
prioritātes, sasniedzamos mērķus un rīcības, kas vērstas uz VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
2015.-2030.gadam noteikto stratēģisko uzstādījumu īstenošanu. 

6.tabula. Saskaņotība ar VPR Attīstības programmu 2015.-2020.gadam 

VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA 

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2015.-
2020.GADAM 

BURTNIEKU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 
2019.-2025.GADAM 

1.1. prioritāte. Darba tirgus prasmju un 
uzņēmējspējas attīstība 

RV2 Izglītība un prasmes 
RV6 Uzņēmējdarbība 
RV12 Inženierinfrastruktūra un mobilitāte 

2.1. prioritāte. Veselība RV4 Sports un veselīgs dzīvesveids 
RV5 Sociālā aizsardzība un veselības aprūpe 

2.2. prioritāte. Sociālā drošība RV5 Sociālā aizsardzība un veselības aprūpe 
RV9 Drošība 

3.1. prioritāte. Tematiskie tīklojumi un 
zināšanu pārnese 

RV6 Uzņēmējdarbība 
RV7 Tūrisms 
RV8 Pārvaldība un sadarbība 

3.2. prioritāte. Efektīva uzņēmējdarbības 
atbalsta sistēma 

RV6 Uzņēmējdarbība 
RV12 Inženierinfrastruktūra un mobilitāte 

4.1. prioritāte. Ilgtspējīga energosistēma RV10 Vide un dabas resursi 
RV11 Mājokļi un teritorija 
RV12 Inženierinfrastruktūra un mobilitāte 

4.2. prioritāte. Dabas kapitāla ilgtspējīga 
apsaimniekošana 

RV10 Vide un dabas resursi 
RV11 Mājokļi un teritorija 

5.1. prioritāte. Sabiedriskais transports 
un ceļi 

RV12 Inženierinfrastruktūra un mobilitāte 

6.1. prioritāte. Ilgtspējīga un  
pievilcīga dzīves vide 

RV10 Vide un dabas resursi 
RV11 Mājokļi un teritorija  
RV12 Inženierinfrastruktūra un mobilitāte 

6.2. prioritāte. Aktīva pilsoniskā 
līdzdalība un iesaistoša kultūrvide 

RV1 Kopiena 
RV3 Kultūrvide 
RV8 Pārvaldība un sadarbība6 Kultūra un 
kultūrvēsturiskais mantojums 
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4.3. Atbilstība vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem 

Burtnieku novada attīstības programmas 2019.–2025. gadam izstrādē ievērota pēctecība, izmantoti 
līdz šim izstrādātie un politikas veidošanas procesā apstiprinātie galvenie Burtnieku novada 
pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumenti: 

• Burtnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2030. gadam (noteikti novada 
teritorijas attīstības ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi); 

• Burtnieku novada teritorijas plānojums 2012.–2024. gadam (noteikta un attēlota novada 
telpiskā struktūra); 

• Burtnieku novada attīstības programma 2012.–2018. gadam (noteikti novada teritorijas 
attīstības vidēja termiņa uzstādījumi); 

• Burtnieku novada kultūras attīstības koncepcija 2015.-2020.gadam; 

• Burtnieku novada pašvaldības Sociālā dienesta darbības un attīstības stratēģija 2017.-2019. 
gadam. 

Burtnieku novada IAS 2012-2030 izstrādāta reizē ar Burtnieku novada attīstības programmu 2012.-
2018.gadam, līdz ar to ilgtermiņa un vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi ir veidoti ciešā sasaistē 
un savstarpēji saskaņoti. 

 

 BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU 

SASKAŅOTĪBA UN PĒCTECĪBA 

Burtnieku novada attīstības programmā 2019.-2025. gadam izvirzītās vidēja termiņa prioritātes un 
rīcību virzieni ir saskaņā ar Burtnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2012.-2030. gadam 
noteiktām ilgtermiņa prioritātēm, stratēģiskajiem mērķiem un saglabā pēctecību Burtnieku novada 
attīstības programmā 2012.-2018. gadam paredzētajam.  (ATTĒLS:6)  

Izstrādājot Burtnieku novada attīstības programmu 2019.–2025. gadam, izvērtētas Valmieras 
pilsētas, Kocēnu, Alojas, Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu, Valkas, Strenču un Beverīnas novadu  
teritorijas attīstības plānošanas dokumenti (skat. 7. tabulu).  

Ņemot vērā, ka daļai apkārtējo novadu pašvaldību vidēja termiņa plānošanas dokumentiem tuvojas 
to izpildes termiņš, turpmākajā tabulā ir apskatīti jaunākie vidēja termiņa un ilgtermiņa plānošanas 
dokumenti, uz kuru pamata tiks sagatavoti turpmākie vidēja termiņa plānošanas dokumenti. 
Spēcīgas funkcionālas saites izveidojušās ar Valmieras pilsētu.

Pēctecība 

Saskaņotība 
Saskaņotība Burtnieku novada 

ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija 2012.-2030. 

gadam

Burtnieku novada Attīstības 

programma 2012.-2018. 

gadam

Burtnieku novada attīstības 

programma 2019.-

2025.gadam
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7.tabula Kaimiņu pašvaldību ekonomiskā specializācija, stratēģiskie uzstādījumi un sadarbības jomas 

Pašvaldība Ekonomiskā specializācija Ilgtermiņa  / vidēja termiņa teritorijas attīstības 
uzstādījumi 

Funkcionālās saites, sadarbības jomas ar Burtnieku 
novadu 

Valmiera 

Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija 2015.-
2030. gadam 

Starptautiski - Ekonomiskās izaugsmes, 
zināšanu, inovāciju un viedo tehnoloģiju 
attīstības centrs uzņēmējdarbībā, izglītībā, 
kultūrā un sportā. 
Nacionāli - Nacionālas nozīmes attīstības 
centrs, kas nodrošina ekonomisko 
izaugsmi, investīciju piesaisti un 
uzņēmējdarbības attīstību, veicina 
inovācijas un sadarbību, nodrošina visu 
līmeņu izglītības, sporta, kultūras un radošo 
industriju attīstību . 
Reģionāli - Pakalpojumu un 
uzņēmējdarbības centrs, kas nodrošina 
izglītības, radošo industriju, kultūras, sporta 
un veselības aprūpes attīstību, veicina 
izglītības-zinātnes-uzņēmējdarbības 
sadarbību, piedāvā atpūtas un brīvā laika 
pavadīšanas iespējas modernā pilsētā visām 
vecuma grupām. 

Stratēģiskā prioritāte: pieaug pilsētas iedzīvotāju 
labklājība. 
 
Ilgtermiņa prioritātes: 
SI Izglītota, aktīva, radoša, uz veselīgu un videi 
draudzīgu dzīvesveidu orientēta sabiedrība 
 
UI Investīciju piesaisti un ekonomisko izaugsmi 
veicinoša vide, nacionāli un starptautiski 
konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstība 
 
PI Inovatīva, videi draudzīga un līdzsvarota 
pilsētvide 
 
DI Darba, dzīvesvietas, veselības aprūpes un 
sociālo pakalpojumu pieejamība drošā pilsētā 

− darbavietas 

− uzņēmējdarbība 

− autoceļi 

− potenciālie kopīgie tūrisma maršruti 

− izglītība 

− veselības aprūpe 

− publiskie pakalpojumi 

− pilsētas sabiedriskais transports 

− dzīvojamo teritoriju attīstības iespējas 

− kopīgo inženiertīklu (ūdens, kanalizācijas un 
siltumtīklu) attīstība 

− upes Gaujas un tās ielejas dabas kompleksa 
apsaimniekošana 

Kocēnu novads 

Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija 2014.-
2030. gadam 

Nacionālā līmenī: latviešu dabas un kultūras 
mantojums 

- Reģionālā un vietējā līmenī: kvalitatīva 
dzīves vieta pilsētā strādājošajiem 

- Atpūtas pakalpojumi 
- Lauksaimniecība, apstrādes rūpniecība, 

kūdras ieguve 

P1 Pievilcīga dzīves vide 
P2 Pieejami pakalpojumi visa mūža garumā 
P3 Konkurētspējīgi uzņēmumi 
P4 Labi pārvaldīts novads 
P4 Dabas un kultūrvēsturiskā kapitāla ilgtspējīga 
apsaimniekošana 

− potenciālie kopīgie tūrisma maršruti 

− īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

− autoceļš P16 Valmiera-Matīši-Mazsalaca 

− uzņēmējdarbība 

Alojas novads (Rīgas 
plānošanas reģions) 

Novada materiālo resursu izmantošana, 
radot augstas pievienotās  
vērtības produktus.  
 

Prioritātes:  
- Alojas novadam raksturīgos resursus 

izmantojošo nozaru attīstība un 
kvalificētu speciālistu piesaiste kā 

Sadarbības pārvaldības attīstība dod iespēju novadam 
maksimāli efektīvi izmantot savu potenciālu 
Ziemeļvidzemes teritorijā, it īpaši, četru novadu 
(Salacgrīvas, Mazsalacas, Burtnieku, Alojas) kopējā 
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Pašvaldība Ekonomiskā specializācija Ilgtermiņa  / vidēja termiņa teritorijas attīstības 
uzstādījumi 

Funkcionālās saites, sadarbības jomas ar Burtnieku 
novadu 

Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija 2013.-
2030.gadam 

Lauksaimniecība, mežsaimniecība, it īpaši, 
saimniekojoša ar videi draudzīgām 
tehnoloģijām un metodēm.  
 
Attālinātais darbs.  
 
Salacas un tās baseina mazo upju 
multifunkcionāla apsaimniekošana.  
 
Aktīvais tūrisms: sporta infrastruktūras 
efektīvai noslodzei, dabas tūrisms, 
medību/makšķerēšanas tūrisms.  
 
Kultūras ekonomiskā un estētiskā 
potenciāla uzturēšana un attīstīšana.  
 
Jauniešu un jaunu ģimeņu atbalsta 
struktūru veidošana.  
 
Alternatīvie sociālie un rehabilitācijas 
pakalpojumi. 

ekonomiskās konkurētspējas un 
ilgtspējības pamats. 

- Konkurētspējīga, novada vajadzībām 
profilēta izglītība kā attīstības 
intelektuālā bāze novada specializāciju 
vajadzībām. 

- Alternatīvā aprūpe kā kvalitatīvs 
pakalpojums komfortablā darba vidē. 

- Austrumu-rietumu koridors kā 
Ziemeļvidzemes ekonomikas sasaiste ar 
piekrastes pakalpojumu infrastruktūru. 

- Novada satiksmes ceļi kā iekšējo un ārējo 
pakalpojumu pieejamības nodrošinājums. 

- Starpnovadu sadarbība kā stabilitātes un 
konkurētspējas veicināšanas instruments. 

- Teritorijas mārketings kā ārējo resursu 
piesaistes instruments. 

- Novada daļu pakalpojumu infrastruktūras 
savstarpējās papildināmības izmantošana 
kā konkurētspējas palielināšanas 
instruments. 

 

stratēģijā, tai izpaužoties, Salacas apsaimniekošanā 
un savstarpēji papildinošā izglītības sistēmas 
attīstīšanā u.c. 
 

− „Ziemeļu Stīgas” attīstības aktivizēšana 

− Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts 

− Tūrisma pakalpojumu un infrastruktūras 
attīstība 

− Ceļu un satiksmes infrastruktūras uzturēšana 
 

Mazsalacas novads 

Attīstības 
programma 2019.-
2025. gadam 

Vidzemē: Kokapstrāde, galdniecība 

Latvijā: Mežsaimniecība, lauksaimniecības 
produkcijas pārstrāde, netradicionālas 
lauksaimniecības nozares, lauksaimniecība, 
tūrisms (ekotūrisms, nesteidzīgais tūrisms)  

 

VP1 Saimniecisko darbību atbalstoša vide un 
efektīvi izmantots vides un dabas resursu 
potenciāls 

VP2 Aktīva, iekļaujoša kopiena ar efektīvu 
pārvaldību, kas nodrošina iedzīvotājiem labvēlīgu 
telpu un cilvēkorientētus sociālos pakalpojumus 

VP3 Visaptverošs piedāvājums novada viesiem, kas 
ļauj pilnībā izmantot novada tūrisma potenciālu 

 

− Natura 2000 teritorijas, dabas lieguma 
“Vidusburtnieks” apsaimniekošana 

− Salacas upes baseina apsaimniekošana 

− Mežu un purvāju teritoriju apsaimniekošana  

− Sociālo pakalpojumu tīkls 

− Ceļu un satiksmes infrastruktūras uzturēšana 

− Izglītības iestāžu tīkla un skolēnu mobilitātes 
attīstība 

− Tūrisma pakalpojumu un infrastruktūras 
attīstība 
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Pašvaldība Ekonomiskā specializācija Ilgtermiņa  / vidēja termiņa teritorijas attīstības 
uzstādījumi 

Funkcionālās saites, sadarbības jomas ar Burtnieku 
novadu 

Galvenais transporta koridors ved caur Burtnieku 
novadu, tāpat ir sasaiste ar maģistrāliem 
inženierkomunikāciju tīkliem un objektiem. 

Rūjienas novads 

Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija 2030 

Rūjienas novadā un kaimiņu novadiem: 

− pakalpojumi (banka, sabiedriskā 
ēdināšana, naktsmītnes),  

− tirdzniecība. 
Vidzemes reģionā:  

− meža veltes un medības, 

− kokapstrāde, galdniecība. 
Latvijā:  

− radošā industrija, 

− ogu audzēšana un glabāšana,  

− sudraba ekonomika – vecāka gada 
gājuma cilvēku aprūpe 

− mežsaimniecība,  

− lauksaimniecības produkcijas pārstrāde, 

− netradicionālas lauksaimniecības 
nozares, 

− lauksaimniecība. 
Eiropā:  

− tūrisms (ekotūrisms, nesteidzīgais 
tūrisms), 

− lauksaimniecība (aitkopība un 
netradicionālā), 

− pārtikas ražošana, tranzīta koridors, 
starptautiskie pasažieru pārvadājumi) 

IP1: Rūjienas reģiona iedzīvotājiem nodrošināta 
profesionālās ievirzes un kvalitatīva vispārējā 
izglītība, novadā pieejama izglītība pieaugušajiem 
atbilstoši ekonomiskam profilam 
 
IP2: Moderna un optimāla pārvalde nodrošina 
kvalitatīvus pašvaldības pakalpojumus 
 
IP3: Uzņēmējdarbības attīstību veicinoša 
pašvaldības politika un tehniskā infrastruktūra 
 
IP4: Kvalitatīva infrastruktūra nodrošina vidi 
saudzējošas attīstības telpas un ērti pieejamus 
pakalpojumus 

Ģeogrāfiskais novietojuma savrupība un tuvums, 
veicina kopēju pakalpojumu attīstību, vēsturisku 
tradīciju kopšanu un labu sadarbību ar kaimiņu 
novadiem. 

− Dabas resursu apsaimniekošana – 
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts, dabas 
liegums “Vidusburtnieks” , Rūjas, Sedas upes 
sateces baseini 

− Satiksmes infrastruktūra nokļūšanai uz 
nacionālas nozīmes centru Valmiera un 
galvaspilsētu, kā arī uz Burtnieku ezeru 

− Vienotā tūrisma un kultūras telpa (kopīgi 
velomaršruti, Burtnieku ezera, Salacas un 
Skaņākalna dabas parka tuvums) 

− Atpūtas telpa pie Burtnieka ezera 

− Sabiedriskais transports 

− Izglītības iestāžu tīkla un skolēnu mobilitātes 
attīstība 

− Pašvaldību sadarbība 

− Meliorācijas sistēmu objektu 
apsaimniekošana 

− Izglītības iestāžu tīkla un skolēnu mobilitātes 
attīstība 

− Amatnieku, mājražotāju sadarbība 

Naukšēnu novads Vidzemē: Lauksaimnieciskā ražošana 
 
Latvijā: Latvijas/Igaunijas pārrobežu 
sadarbības labas prakses piemērs 

VP1 SABIEDRĪBA. Aktīva, iekļaujoša kopiena ar 
veiksmīgu sadarbību un efektīvu pārvaldību. 

− Ceļu tīkla attīstība 

− Projekta “Ziemeļu stīga” attīstība 
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Pašvaldība Ekonomiskā specializācija Ilgtermiņa  / vidēja termiņa teritorijas attīstības 
uzstādījumi 

Funkcionālās saites, sadarbības jomas ar Burtnieku 
novadu 

Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija 2013.-
2030.gadam  

Attīstības 
programma 2019.-
2025. gadam 

Eiropā, Pasaulē: Mākslinieka Gustava Kluča 
dzimtā vieta 

VP2 UZŅĒMĒJDARBĪBA. Saimniecisko darbību 
atbalstoša vide, kas rada priekšnosacījumus 
konkurētspējīgu preču un pakalpojumu radīšanai. 
VP3 DZĪVES VIDE. Iedzīvotājiem, saimnieciskajai 
darbībai un dabai labvēlīga telpa un cilvēkorientēti 
sociālie pakalpojumi. 

 

− Sabiedriskā transporta attīstība un 
pakalpojumu pilnveidošana 

− Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, 
popularizēšana, iekļaušana tūrisma 
piedāvājumā 

− Tūrisma attīstība 

− Veloceliņu tīkla attīstība 
Galvenais transporta koridors ved caur Burtnieku 
novadu, tāpat ir sasaiste ar maģistrāliem 
inženierkomunikāciju tīkliem un objektiem. 
Sadarbība dabas teritoriju apsaimniekošanā. 

Valkas novads 

Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija 2013.-
2037.gadam 

 

Valkas novada 
attīstības 
programma 2015.-
2021.gadam 

Mežsaimniecība, mežizstrāde un 
kokapstrāde 
Lauksaimnieciskā ražošana 
Meliorācijas darbu pakalpojumi 
Apstrādājošā rūpniecība 

SM1: izglītota un integrēta sabiedrība 
SM2: attīstīta infrastruktūra un pakalpojumi 
SM3: vide, kas balstīta uz inovācijām un zināšanām 
ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstībai 
SM4: dabas un kultūrvēsturisko resursu saudzīga 
izmantošana 

Novads izceļ sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām kā 
būtisku, jo ietekmē gan pašvaldības attīstību, gan 
iedzīvotāju dzīvesveidu.  

− Vides aizsardzības plānu izstrāde; 

− Dabas tūrisma attīstība; 

− Vienotu tūrisma maršrutu veidošana (Via 
Hanseatica attīstības zona); 

− Dzelzceļu attīstība; 

− Vietējas nozīmes autoceļi; 

− Biedrības „No Salacas līdz Rūjai” un „Lauku 
partnerības Ziemeļgauja” sadarbība; 

− Spiģu alas un tās teritorijas attīstības potenciāls 
tūrismā. 

Strenču novads 

Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija 2013.-
2030. gadam 

- pievilcīga, finansiāli pieejama un 
sasniedzama dzīves vieta;  

- garīgās veselības saglabāšana un 
attīstība, veco ļaužu sociālā aprūpe 
netradicionālās medicīnas pakalpojumi;  

- nišu tūrisms – konkurētspējīgi tūrisma 
produkti;  

SM1 Pievilcīga, pieejama un sasniedzama dzīves 
vieta 
SM2 Gudra un uz vietējiem resursiem balstīta 
nodarbinātība 
SM3 Latvijas mērogā unikāls garīgās veselības 
centrs 

− Dabas resursu apsaimniekošana – aizsargājamo 
ainavu apvidus “Ziemeļgauja”, dabas liegums 
“Sedas purvs”, Sedas upes sateces baseins. 

− Ceļu un satiksmes infrastruktūras uzturēšana 

− Kopīgie tūrisma produkti 

− Tūrisms un atpūta 
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Pašvaldība Ekonomiskā specializācija Ilgtermiņa  / vidēja termiņa teritorijas attīstības 
uzstādījumi 

Funkcionālās saites, sadarbības jomas ar Burtnieku 
novadu 

- loģistikas un tranzīta pakalpojumi;  
- dabas resursu ieguves un pārstrādes 

kompetence. 
Vidzemes reģionā – reģionālais garīgās 
veselības centrs Strenčos, pievilcīga dzīves 
vieta un Sedas zaļās aktīvās atpūtas parks. 

Beverīnas novads 
Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija 2012.-
2024. gadam 

Lauksaimniecības un koksnes produktu 
ražošana un pārstrāde. 
Amatniecība, mājražošana un bioloģisko 
produktu ražošana. 
Dabas, izglītības un aktīvās atpūtas tūrisms, 
lauku tūrisms. 

IP1 Sociālās ekonomikas attīstība 
IP2 Izglītota un sociāli saliedēta sabiedrība 
IP3 Ilgtspējīga attīstība 
 

− Dabas resursu apsaimniekošana – aizsargājamo 
ainavu apvidus “Ziemeļgauja” 

− Ceļu un satiksmes infrastruktūras uzturēšana 

− Izglītības iestāžu tīkla un skolēnu mobilitātes 
attīstība 

− Tūrisma pakalpojumu un infrastruktūras attīstība 

− Sociālo pakalpojumu tīkls 

− Pakalpojumu nodrošinājums 

. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burtnieku novada Attīstības programma 2019.-2025. gadam 

 

Pasūtītājs: Burtnieku novada pašvaldība 

Projekta izstrādes vadītājs: Valērijs Seilis 
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pagasts, Burtnieku novads, LV-4206  
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