
APSTIPRINĀTS

Burtnieku novada attīstības programma 2019. - 2025. gadam ar Burtnieku novada pašvaldības

Investīciju plāns domes 17.03.2021. lēmumu Nr.101

(protokols. Nr.4, 3.punkts)
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1. Prioritārs projekts

Burtnieku Ausekļa pamatskolas sporta 

laukuma funkcionalitātes uzlabošana

Burtnieki VTP1 U.2.2. 72 000 100% Īstenota sporta laukuma atjaunošana – 

futbola laukums, skrejceļi, skatītāju zona, 

vieglatlētikas zona, āra sporta aktivitāšu 

elementu iegāde.

Izveidota sporta infrastruktūra Burtnieku 

pagasta iedzīvotājiem, kuru izmanto citu 

novada terioriju iedzīvotāji.

2021-2023 Burtnieku Ausekļa 

pamatskola

Apstiprināts 17.03.2021

Stratēģiskā atbilstība Finanšu instruments (EUR vai %)



2. Burtnieku Ausekļa pamatskolas 

funkcionalitātes uzlabošana

Burtnieki VTP1 U.2.2. 15 000 100% Mācību procesa nodrošināšanai 

nepieciešamo telpu atjaunošana,  mēbeļu 

iegāde un virtuves bloka aprīkojuma 

uzlabošana (izlietnes, trauku mašīna, u.c.).

2021-2023 Burtnieku Ausekļa 

pamatskola

3. Rencēnu pamatskolas ēkas 

energoefektivitātes un funkcionalitātes 

uzlabošana, iekštelpu renovācija, 

aprīkojuma iegāde

Rencēni VTP1 U.2.2. 130 000 30% Sporta zālei nepieciešama jumta nomaiņa, 

remonts, mācību un sanitāro telpu 

renovācija. Foajē siltināšana. Zaļās klases 

izveidošana. Apgaismojuma nomaiņa. 

Inženiertīklu pārbūve.  Apkures sistēmu 

rekonstrukcija no malkas apkures uz granulu 

vai šķeldas apkuri.

2021-2023 Rencēnu pamatskola

4. Matīšu pamatskolas ēkas 

energoefektivitātes un funkcionalitātes 

uzlabošana, iekštelpu renovācija, 

aprīkojuma iegāde

Matīši VTP1 U.2.2. 200 000 30% Ēkai nepieciešama  daļēja elektroinstalāciju 

nomaiņa,darbinieku sanitāro telpu 

renovācija. Mājturības klases aprīkojuma 

uzlabošana, iegādājoties atbilstošas mēbeles 

un aprīkojumu (interaktīvās tāfeles, utml.) 

Videonovērošanas iekārtošana. Apkures 

sistēmas modernizācija, stāvlaukuma 

asfaltēšana, atpūtas laukuma izveide 

jauniešiem.Skatuves atjaunošana. Sanitāro 

mezglu remonts. Apkures sistēmu 

rekonstrukcija no malkas apkures uz granulu 

vai šķeldas apkuri.

2021-2023 Matīšu pamatskola

5. Ēveles pamatskolas ēkas 

energoefektivitātes un funkcionalitātes 

uzlabošana, iekštelpu renovācija, 

aprīkojuma iegāde

Ēvele VTP1 U.2.2. 170 000 30% Jumta nomaiņa, pārejas (ģērbtuves bloka) 

fasādes siltināšana un logu nomaiņa, bēniņu 

pārsegumu siltināšana un jumta nomaiņa, 

iekšējās apkures sistēmas nomaiņa, 

elektroinstalāciju nomaiņa; mācību telpu 

renovācija. Ēkas iekštelpu aprīkojuma 

uzlabošana, iegādājoties atbilstošas 

mēbeles.

N/A Ēveles pamatskola

6. Mācību procesa kvalitātes uzlabošana 

Burtnieku novada izglītības iestādēs 

(Matīšu, Rencēnu, Ēveles, Burtnieku 

Ausekļa pamatskolas)

viss novads VTP1 U.2.2. 100 000 100% Informācijas tehnoloģiju nodrošinājuma 

uzlabošana (datortehnika skolotājiem un 

skolēniem), kā arī īstenot pedagogu 

kvalifikācijas paaugstināšanu un jaunu 

mācību programmu, t.sk., robotikas 

integrēšanu pedagoģiskajā darbā. 

2021-2023 Izglītības iestādes

7. PII “Namiņš” Matīšos pieguļošās 

teritorijas- rotaļu laukuma, 

labiekārtošana 

Matīši VTP1 U.2.2. 50 000 100% Veikta rotaļu laukuma pilnveide, nomainīts 

segums, u.c. darbi.

2021-2023 PII "Namiņš"



8. PII “Burtiņš” Valmiermuižā ēkas 

funkcionalitātes uzlabošana, pieguļošas 

teritorijas labiekārtošana

Valmiermuiža VTP1 U.2.2. 2 100 000 100% Veikta piebūves būvniecība, pārvietots 

sporta laukums, apzaļumota teritorija, 

paplašināts stāvlaukums, izveidota iela aiz 

ēkas, atjaunoti infrastruktūras elementi 

bērnu rotaļlaukumos, izveidota lapene, esošā 

peldbaseina, pagraba un kāpņu telpas 

notekūdeņu akas pārveidošana.

2021-2023 PII "Burtiņš"

9. PII “Namiņš” Matīšos pieguļošās 

teritorijas labiekārtošana 

Matīši VTP1 U.2.2. 30 000 100% Izbūvēta lietus un gruntsūdeņu ūdens 

novadīšanas sistēma.

2022-2023 PII "Namiņš"

10. PII “Sienāzītis” Burtniekos ēkas 

funkcionalitātes uzlabošana, pieguļošas 

teritorijas labiekārtošana

Burtnieki VTP1 U.2.2. 80 950 100% Paplašināts jaunākās grupas rotaļu telpas (31 

m2). Labiekārtota teritorija: rotaļu laukuma 

aprīkojuma nomainīts atbilstoši drošības 

standartiem, izveidots piebraucamais ceļš 

piekļūšanai pie zāles, veikta automašīnu 

stāvlaukuma bruģēšana. 

2022-2023 PII "Sienāzītis"

11. Burtnieka novada esošo brīvdabas 

estrāžu rekonstrukcija

viss novads VTP1 U.3.2. 150 000 100% Esošo brīvdabas estrāžu funkcionalitātes 

uzlabošana – skatuves zonu un to elementu 

izbūve un/vai atjaunošana, skatītāju zonu 

labiekārtošana, apgaismojuma izbūve, 

labierīcību nodrošinājums, atkritumu urnu 

uzstādīšana, un citi infrastruktūras 

labiekārtošanas darbi atbilstoši konkrētās 

estrādes tehniskajam stāvoklim.

2021-2023 Saimnieciskā nodaļa, pagastu 

pārvaldes

12. Valmieras pagasta kultūras nama 

rekonstrukcija un materiāli tehniskās 

bāzes pilnveide

Valmiermuiža VTP1 U.3.2. 200 000 100% 1) Valmieras pagasta kultūras nama vispārīgi 

kosmētiskais remonts lielā zālē un tualetes 

(apmeklētāju).

2) Iegādāts tehniskais nodrošinājums lielās 

zāles skatuvei: stacionārās skandas priekšā 

skaņai, monitoru skandas, LED gaismas 3 

tiltiem (kopā ap 12-16 prožektoriem), 

lieljaudas projektors ar tuvās un tālās lēcas 

iespējām, jaunas kulises (melnas), ekrāns 

skatuves aizmugurē (12 x 8 metri);

3) Jaunu numurētu krēslu iegāde, sniedzot 

iespēju Valmieras pagasta kultūras nama 

pasākumus ievietot "Biļešu paradīzes" 

elektroniskajā sistēmā;

4) Izveidoti vides reklāmu stendi, kuros 

publicēt lielākos pasākumus un iespējas 

Valmieras pagasta kultūras namā.

5) Valmieras pagasta kultūras nama pārbūve

2021-2023 Valmieras pagasta pārvalde, 

Valmieras pagasta kultūras 

nams



13. Rencēnu kultūras nama infrastruktūras 

pilnveide

Rencēni VTP1 U.3.2. 90 000 30% Veikts ārsienu remonts, u.c. darbi. 2021-2023 Rencēnu pagasta pārvalde, 

Rencēnu kultūras nams

14. Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas bērnu 

stūrīša paplašināšana, bērnu telpas 

izveide

Rencēni VTP1 U.3.2. 5 400 100% Izveidota bērnu telpa bibliotēkā, kurā 

atpūtas vieta māmiņām ar bērniem, tiek 

piedāvāta iepēja spēlēt galda spēles, 

darboties ar rotaļlietām, kopīgi lasīt 

grāmatas.

2020

pabeigts

Rencēnu pagasta 1. bibliotēka

15. Vecates kultūras nama jumta nomaiņa Vecate VTP1 U.3.2. 150 000 100% Vecates kultūras nama jumta projekta 

dokumentācijas aktualizēšana, būvdarbu 

veikšana.

2021 Vecate pagasta pārvalde, 

Saimnieciskā nodaļa, 

Attīstības nodaļa

16. Grupu dzīvokļa un krīzes dzīvokļa 

izveide

Rencēni VTP1 U.5.2. 300 000 30% Ēkas energoefektivitātes pasākumu veikšana 

un ēkas funkcionalitātes uzlabošanai 

nepieciešamo iekštelpu rekonstrukcija. 

Grupu dzīvokļa un krīzes dzīvokļa izveide 

būtiski sekmēs  sociālos pakalpojumu  

strukturālu sakārtošanu  pašvaldībā.

2022-2023 Sociālais dienests, Rencēnu 

pagasta pārvalde

17. Tūrisma atbalsta centra izveidošana un 

Valmiermuižas torņa rekonstrukcija

viss novads VTP2 U.6.2., 

U.7.1.

150 000 30% Tūrisma atbalsta centram nepieciešamo 

telpu izveide Burtnieku novadā, Valmieras 

pagastā, Valmiermuižā, potenciālajā valsts 

arhitektūras piemineklī Valmiermuižas tornī. 

2021-2023 BNP

18. Amatu mājas izveide viss novads VTP2 U.6.3. 150 000 30% Apzināt un attīstīt telpas mājražotāju un 

amatnieku darbībai Burtnieku novadā.

2023 BNP

19. Akmens laikmeta Zvejnieku apmetnes 

un Riņņukalna kompleksa tūrisma 

potenciāla attīstīšana

Vecates pagasts VTP2 U.7.3. 130 000 30% Piekļuves uzlabošana un informatīvā stenda 

uzstādīšana pie apmetnes atrašanās vietas 

Burtnieka ezera krastā. Izrakumu 

dokumentācijas restaurācija, stratēģijas 

izstrāde, tūrisma informatīvo materiālu 

izdošana.

2023 Vecates pagasta pārvalde, 

tūrisma informācijas punkts

20. Novērošanas/ drošības sistēmas novadā 

pilnveidošana

viss novads VTP2 U.9.1. 30 000 70% Īstenota videonovērōšanas, drošību sistēmu 

uzstādīšana publiskās teritorijās novadā.

2021-2023 Saimnieciskā nodaļa

21. Novada aleju un parku inventarizācija viss novads VTP3 U.10.1. 8 000 30% Projektā paredzēts veikt visu novada aleju, 

koku rindu un parku esošās un nākotnes 

nozīmes izvērtējumu no ainaviskā (t.sk., 

kultūrvēsturiskā un ekoloģiskā) un 

funkcionālā viedokļa. Izstrādāt noteikumus 

novadam nozīmīgo aleju un koku rindu 

saglabāšanā, atjaunošanā un veidošanā.

2023 Saimnieciskā nodaļa, dabas 

resursu speciālists

22. Īpašo ainavu attīstības, pārvaldības un 

apsaimniekošanas vadlīniju izstrāde 

viss novads VTP3 U.10.1. 29 000 30% Pētījums, kurā paredzēts izstrādāt novada 

īpašo ainavu telpu attīstības, pārvaldības un 

apsaimniekošanas vadlīnijas saistībā ar 

kopējā kultūras un dabas mantojuma 

attīstības un aizsardzības mērķiem.

2023 Saimnieciskā nodaļa, dabas 

resursu speciālists



23. Burtnieka ezera un tā apkaimes 

teritoriju ilgtspējīgas apsaimniekošanas 

īstenošana

Burtnieku, Matīšu, 

Vecates pagasti

VTP3 U.10.2. 120 000 70% Burtnieka ezera ūdensaugu pļaušanas un 

izvešanas tehnikas iegāde. Burtnieka ezera 

apauguma samazināšanas pasākumi.

Ieguldījumi ezera ekoloģiskā  un zivju resursu 

stāvokļa uzlabošanā.

2021-2023 Saimnieciskā nodaļa, dabas 

resursu speciālists

24. Atpūtas vietu ierīkošana un 

labiekārtošana pie publiskajiem 

ūdeņiem

viss novads VTP3 U.10.2.

U.11.1.

150 000 50% Projektā paredzēta novada iedzīvotājiem 

nozīmīgo atpūtas vietu ierīkošana un esošo 

labiekārtošana (pie Burtnieka ezera, Sedas, 

Timbas ezera u.c.). Īstenota Burtnieku 

pagasta pludmaļu Silzemniekos un 

Burtniekos paplašināšana, publiskās 

infrastruktūras pilnveidošana, t.sk. iekārtotas 

tualetes, sporta un atpūtas infrastruktūra.  

Labiekārtota atpūtas vieta pie Burtnieka 

Matīšos (izpļauts aizaugums, pievesta grants 

seguma uzlabošanai). Burtnieku centra 

pludmalē Veikti  

2021-2023 Saimnieciskā nodaļa, dabas 

resursu speciālists

25. Vienotas norāžu zīmju sistēmas izveide 

Burtnieku novadā

viss novads VTP3 U.11.1. 14 500 100% Sistematizēti nepieciešamo norāžu veidi (ielu 

norādes, norādes un mājām lauku teritorijās, 

norādes uz tūrisma objektiem).

Ieviesta vienota norāžu zīmju sistēma.

2021 Saimnieciskā nodaļa, 

sabiedrisko attiecību 

speciālists, tūrisma 

informācijas punkti

26. Bērnu rotaļu laukuma izveidošana 

Rencēnos

Rencēni VTP3 U.11.1. 13., 

30,

10 000 10% Izveidots bērnu rotaļu laukums Rencēnu 

ciemā.

2022 Rencēnu pagasta pārvalde, 

Saimnieciskā nodaļa

27. Matīšu centra labiekārtošana Matīši VTP3 U.11.1. 100 000 30% Labiekārtota publiskā atpūtas vieta pie 

ūdeņiem, izveidots ielu apgaismojums 

Robežu ielā, izveidots gājēju celiņš un ielu 

apgaismojums Valmieras ielā no baznīcas 

līdz Mazsalacas ielas beigām, atjaunots 

gājēju celiņa segums un ierīkots 

apgaismojums uz Kociņu parka estrādi, ap 

parku izveidota slēpošanas trase.

2021-2023 Matīšu pagasta pārvalde

28. Ēveles centra teritorijas labiekārtošana Ēvele VTP3 U.11.1. 100 000 30% Labiekārtota Ēveles Tautas nama apkārtne; 

izveidots stāvlaukums pie Ēveles Tautas 

nama, sakārtots muižas dīķis, izveidota 

atpūtas vieta pie dīķa, veikts Ēveles muižas 

klēts fasādes remonts, sakārtots 

apgaismojums Ēveles muižas parkā, atpūtas 

vietas iekārtošana.

2021-2023 Ēveles pagasta pārvalde



29. Rencēnu ciemu centra labiekārtošana Rencēni VTP3 U.11.1. 13., 

25.

70 000 30% Soliņu un sajūtu takas izveidošana starp 

Rencēnu centra katlu māju un Parka ielu,  

izveidots parks, izveidotas ugunskura vietas 

pie Rencēnu estrādes, sporta laukuma 

apgaismojuma izveide, āra tualetes pārbūve, 

ielas apgaismojuma uzlabošana Rencēnu 

ciemā, t.sk. pie Rencēnu pirmsskolas 

izglītības grupas ēkas.

2021-2023 Rencēnu pagasta pārvalde

30. Stāvlaukuma paplašināšana un 

labiekārtošana pie laivu ielaišanas 

vietas Vecatē

Vecate VTP3 U.11.1. 40 000 30% Labiekārtots un paplašināts stāvlaukums pie 

laivu ielaišanas vietas Vecatē, atļaujot tikai 

tūrisma laivu ielaišanu.

2021-2022 Vecates pagasta pārvalde, 

Saimnieciskā nodaļa

31. Lizdēnu ciema centra labiekārtošana Lizdēni VTP3 U.11.1. 30 000 30% Veikta ciema centra teritorijas 

labiekārtošana, ierīkots apgaismojums, 

sekmēta parka apsaimniekošana.

2021-2023 Rencēnu pagasta pārvalde, 

Saimnieciskā nodaļa

32. Vecates parka labiekārtošana Vecate VTP3 U.11.1. 100 000 50% Parka dīķa tīrīšana, parka tiltiņa 

rekonstrukcija, celmu frēzēšana, u.c. darbi

2021-2023 Vecates pagasta pārvalde

33. Burtnieku pagasta Jauno kapu akmens 

sētas atjaunošana

Burtnieku pagasts VTP3 U.11.2. 20 000 100% Akmens gabiona izveide Burtnieku pagasta 

Jaunajos kapos.

2022-2023 Burtnieku pagasta pārvalde, 

Saimnieciskā nodaļa

34. Burtnieku pagasta Veco kapu kapličas 

atjaunošana

Burtnieku pagasts VTP3 U.11.2. 50 000 50% Veco kapu kapličas renovācija Burtnieku 

pagasta Vecajos kapos.

2021-2023 Burtnieku pagasta pārvalde, 

Saimnieciskā nodaļa

35. Saules kolektoru uzstādīšana 

pašvaldības iestādēm kā alternatīvs 

siltumenerģijas iegūšanas avots

viss novads VTP3 U.11.3. 145 000 30% Atjaunojamo elektroenerģijas resursu (saules 

kolektori) izmantošana uzstādīšana karstā 

ūdens sagatavošanai sekojošām ēkām: 

1) Multifunckionālam jauniešu iniciatīvu 

centram Burtniekos;

2) Matīšu pamatskolai;

3) Rencēnu pamatskolas ēkai;

4) Ēveles pamatskolai;

5) PII "Burtiņš".

2023 Pagastu pārvaldes, 

Saimnieciskā nodaļa

36. Rencēnu pagasta pārvaldes ēkas/ 

pašvaldības pakalpojumu sniegšanas 

punkta energoefektivitātes un 

funkcionalitātes uzlabošana

Rencēni VTP3 U.11.3. 120 000 30% Ēkas jumta nomaiņa, pagraba pārsegumu, 

pamatu un  ēkas fasādes siltināšana,  

iekštelpu renovācija.

2021-2023 Rencēnu pagasta pārvalde, 

Saimnieciskā nodaļa

37. Valmieras pagasta pārvaldes ēkas 

energoefektivitātes uzlabošana

Valmiermuiža VTP3 U.11.3. 130 000 30% Ēkas jumta nomaiņa, pamatu siltināšana, 

ēkas fasādes siltināšana.

2021-2023 Valmieras pagasta pārvalde, 

Saimnieciskā nodaļa

38. Burtnieku pagasta pārvaldes ēkas/ 

pašvaldības pakalpojumu sniegšanas 

punkta energoefektivitātes un 

funkcionalitātes uzlabošana

Burtnieki VTP3 U.11.3. 120 000 30% Ēkas jumta nomaiņa, pārsegumu, pamatu un  

ēkas fasādes siltināšana, elektroinstalācijas 

nomaiņa, iekštelpu renovācija.

2021-2023 Burtnieku pagasta pārvalde, 

Saimnieciskā nodaļa



39. Apkures sistēmu modernizācija 

pašvaldības ēkās

viss novads VTP3 U.11.3. 250 000 100% Veikta apkures sistēmu modernizācija 

pašvaldības ēkās, kurās ir malkas apkure - 

uzstādīti granulu apkures katli, vai cits 

alternatīvs risinājums, veicot sistēmu 

automatizāciju.

2022-2023 Saimnieciskā nodaļa, pagastu 

pārvaldes

40. Īpašumu sakārtošana Ezera ielā 6 un 8, 

Burtniekos

Burtnieki VTP3 U.11.4. 150 000 70% Veikta jumta rekonstrukcija pašvaldībai 

piederošai ēkām Ezera ielā 8, sienu 

konservācija Ezera ielā 6, Burtniekos.

2022-2023 Burtnieku pagasta pārvalde

41. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 

Matīšu, Burtnieku un Vecates, 

Valmiermuižas, Rencēnu ciema 

teritorijās lietus ūdeņu pieplūdes 

novēršanai sadzīves kanalizācijā

Matīši, Burtnieki, 

Vecate

VTP3 U.12.1. 250 000 30% Īstenota kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 

Matīšu, Burtnieku un Vecates ciema 

teritorijās lietus ūdeņu pieplūdes novēršanai 

sadzīves kanalizācijā .

2021-2023 SIA "BN Komforts"

42. Ievada komercuzskaites mezglu izbūve 

pašvaldībai piederošajās daudzdzīvokļu 

ēkās ūdens patēriņa skaitītāju 

uzstādīšanai un ūdens zudumu 

mazināšanai Burtnieku novada ūdens 

ieguves vietās

ciemi VTP3 U.12.1. 150 000 100% Īstenota ievada komercuzskaites mezglu 

izbūve pašvaldībai piederošajās 

daudzdzīvokļu ēkās ūdens patēriņa skaitītāju 

uzstādīšanai un ūdens zudumu mazināšanai 

Burtnieku novada ūdens ieguves vietās.

2021-2023 SIA "BN Komforts"

43. Pašvaldības lauku ceļu un ciemu ielu 

atjaunošana 

viss novads VTP3 U.12.2. 1 200 000 100% Atjaunots pašvaldības lauku ceļu un ciemu 

ielu segums 15-20 km gadā atbilstoši 

atjaunojamo ceļu plānam.

2021-2023 Saimnieciskā nodaļa, pagastu 

pārvaldes

44. Ozolu ielas turpinājuma izveide līdz 

autoceļam A3

Valmiermuiža VTP3 U.12.2. 150 000 100% Izbūvēts Ozolu ielas pagarinājums līdz 

autoceļam A3 - ielai bruģa segums, izbūvēts 

gājēju celiņš.

2019

pabeigts

Valmieras pagasta pārvalde, 

Saimnieciskā nodaļa

45. Apgaismojuma ierīkošana un 

modernizācija ciemos

ciemi VTP3 U.12.2. 200 000 30% Veikti apgaismojuma ierīkošanas un 

modernizācija darbi ciemos pēc 

nepieciešamības

2021-2023 BNP, Saimnieciskā nodaļa

46. Burtnieku ciema ielu apgaismojuma 

rekonstrukcija

Burtnieku pagasts VTP3 U.12.2. 100 000 30% Ciema ielu apgaismojuma projektēšana un 

jaunu apgaismes elementu uzstādīšana.

2021-2023 Burtnieku pagasta pārvalde, 

Saimnieciskā nodaļa

47. Skolēnu pārvadājumu autobusu parka 

atjaunošana

viss novads VTP3 U.12.3. 150 000 80% Veikta skolēnu pārvadājumu veikšanai 

nepieciešamā autobusu parka atjaunošana, 

iegādājoties trīs jaunus autobusus.

2021-2023 BNP, Saimnieciskā nodaļa

48. Pansijas izveide Vecates pagasta 

pārvaldes ēkā

Vecate VTP1 U.5.2. 250 000 30% Izveidota pansija Vecates pagasta pārvaldes 

ēkā.

2022-2023 Sociālais dienests, Vecates 

pagasta pārvalde

49. Tūrisma pakalpojumu centra, muzeja 

izveide Matīšos

Matīši VTP2 U.7.3. 150 000 100% Atremontēt māju Valmieras iela 5, Matīšu 

pagastā, izveidojot muzeju, izstāžu zāli, 

tūrisma informācijas centru.

2022-2023 Matīšu pagasta pārvalde

50. Ūdenssaimniecības attīstība Rencēnu 

ciemā

Rencēni VTP3 U.12.1. 400 000 30% Rencēnu ciema jaunu kanalizācijas tīklu 

izbūve, NAI rekonstrukcija, ārējo 

ugunsdzēsības tīklu inventarizācija un 

pilnveidošana.

2022-2023 Saimnieciskā nodaļa, SIA "BN 

Komforts"

51. Ūdenssaimniecības attīstība Vecates 

ciemā

Vecate VTP3 U.12.1. 230 000 30% Vecates ciema esošo ūdensvadu un 

kanalizācijas tīklu nomaiņa, ārējo 

ugunsdzēsības tīklu inventarizācija un 

pilnveidošana.

2022-2023 BNP, SIA "BN Komforts"



52. Ūdenssaimniecības attīstība Burtnieku 

ciemā

Burtnieki VTP3 U.12.1. 600 000 30% Burtnieku ciema esošo ūdensvadu un 

kanalizācijas tīklu nomaiņa, palielināt 

pieslēgumu skaitu, ārējo ugunsdēzsības tīklu 

inventarizācija un pilnveidošana.

2022-2023 BNP, SIA "BN Komforts"

53. Ūdenssaimniecības attīstība Matīšu 

ciemā

Matīši VTP3 U.12.1. 310 000 30% Matīšu ciema jaunu ūdensvadu un 

kanalizācijas tīklu izbūve un ārējo 

ugunsdzēsības tīklu inventarizācija un 

pilnveidošana.

2022-2023 BNP, SIA "BN Komforts"

54. Ūdenssaimniecības attīstība Pilātu 

ciemā

Pilāti VTP3 U.12.1. 250 000 30% Pilātu ciema jaunu ūdensvadu un 

kanalizācijas tīklu izbūve ar pieslēgšanos 

Valmieras pilsētas notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtām.

2022-2023 BNP, SIA "BN Komforts"

55. Ūdenssaimniecības attīstība 

Valmiermuižas ciemā

Valmiermuiža VTP3 U.12.1. 500 000 30% Valmiermuižas ciema esošo ūdensvadu un 

kanalizācijas tīklu nomaiņa, pieslēgumu 

nomaiņa,ārējo ugunszdēsības tīklu 

inventarizācija un pilnveidošana, ūdensvada 

un kanalizācijas tīklu savienošana ar 

Valmieras pilsētu.

Krasta ielas  kanalizācijas un ūdensvadu 

sakārtošana.

2022-2023 BNP, SIA "BN Komforts"

56. Ārējo inženierkomunikāciju 

atjaunošana Dzirnavu ielā 4 

Valmiermuižā

Valmiermuiža VTP3 U.11.4. 100 000 30% Veikta ārējo inženierkomunikāciju 

atjaunošana.

2022-2023 Valmieras pagasta pārvalde, 

Saimnieciskā nodaļa

57. Perspektīvās Ruģēnu ielas izbūve Valmiermuiža VTP3 U.12.2. 1 000 000 70% Veikta perspektīvās Ruģēnu ielas plānošana, 

projektēšana un izbūve.

2023 Valmieras pagasta pārvalde, 

Saimnieciskā nodaļa

58. Ūdenssaimniecības attīstība Lizdēnu 

ciemā

Lizdēni VTP3 U.12.1. 200 000 30% Īstenota ūdenssaimniecības attīstība Lizdēnu 

ciemā - esošo tīklu rekonstrukcija un jaunu 

ierīkošana pēc vajadzības.

2022-2023 BNP, SIA "BN Komforts"

59. Pašvaldības dzīvojamā fonda 

uzturēšana/ kapitālie remonti

Matīši VTP3 U.11.4. 150 000 100% Uzturēts pašvaldības īpašumā esošais 

dzīvojamais fonds

2021-2023 Saimnieciskā nodaļa, 

pagastu pārvaldes

60. Viestura alejas parka “Zaļais trīsstūris” 

izveide

Valmiermuiža VTP3 U.11.1 100 000 100% Izveidota mūsdienīga publiskā ārējā ārtelpa 2021-2023 Saimnieciskā nodaļa

61. Investīciju projekta ‘’Trīsstūris’’ 

Hallartes ielas izbūve 

Valmieras pag. VTP3 U.12.2. 400 000 100% Izveidota mūsdienīga publiskā ārējā ārtelpa, 

izbūvēta Hallartes iela, ielas apakšzemes 

komunikācijas un apgaismojums

2021-2023 Saimnieciskā nodaļa

62. Valmieras pagasta ciemu  

labiekārtošana

Valmieras pag. VTP3 U.11.1. 100 000 70% Izveidota mūsdienīga publiskā ārējā ārtelpa 2021-2023 Saimnieciskā nodaļa

63. Ārējo inženierkomunikāciju 

atjaunošana 

Burtnieku nov.

VTP3 U.12.1. 99 999 100% Atjaunoti pašvadlības īpašumā esošās ārējās 

inženierkomunikācijas, t.sk. elektrotīkli

2021-2023 Saimnieciskā nodaļa

64. Rencēnu pamatskolas pirmsskolas 

izglītības grupas funkcionalitātes 

uzlabošana un telpu paplašināšana

Rencēnu pag.

VTP1

U.2.2.

150 000

70%  Uzlabota Rencēnu pamatskolas pirmsskolas 

izglītības grupu funkcionalitāte  un 

paplašinātas telpas, t.sk. pārbūvējot un 

pievienojot bij. Rencēnu pasta ēku

2021-2023

BNP



65. Vides pieejamības pilnveidošana 

publiskajai infrastruktūrai

viss novads

VTP3 U.11.1. 

50 000

100% Nodrošināta  vides pieejamība publiskajām 

pašvaldības būvēm un telpām, un publiskajai 

ārtelpai 

2021-2023 Saimnieciskā nodaļa, 

pagastu pārvaldes

66. Aktīvās atpūtas laukumu izveide 

bērniem un ģimenēm brīvā laika 

veselīgas pavadīšanai viss novads VTP3 U.11.1.

13., 

30,

50 000

50% Izveidoti aktīvās atpūtas laukumi  bērniem un 

ģimenēm brīvā laika  pavadīšanas 

dažādošanai

2021-2023 Saimnieciskā nodaļa, 

pagastu pārvaldes

67. Kapsētu infrastruktūras un 

labiekārtojuma attīstīšana

viss novads VTP3 U.11.2.

70 000

100% Sakārtota kapsētu infrastruktūra, t.sk. - 

kapliča , piebraucamie ceļi, auto 

stāvlaukumi, teritorijas

norobežojums, teritorijas apgaismojums, 

informācijas stendi, kapsētu

celiņi, labierīcības, soliņi, atkritumu urnas, 

veikta kapsētu digitalizācija

2021-2022 Saimnieciskā nodaļa, 

pagastu pārvaldes

68. Tūrisma infrastruktūras attīstība

viss novads VTP2 U.7.3.

100 000

30% Pilnveidota  tūrisma infrastruktūra, t.sk.  

dabas un kultūrvēstures tūrisma 

infrastuktūra, it īpaši nozīmīgākajos novada 

tūrisma objektos, piem., Valmiermuižā, 

Burtnieku ezerā un tā apkārtnē, Gaujas 

krastos.

2021-2023 Attīstības nodaļa, 

Saimnieciskā nodaļa, 

pagastu pārvaldes

69. Burtnieku ezera muzeja piedāvājuma 

pilnveidošana

Burtnieku pag. VTP3

U.3.3. 

U.7.3.

U.10.2. 

50 000

30%

Iekārtotas muzejam piemērotas telpas, 

aprīkojums, ekspozīcija

2021-2023 Attīstības nodaļa, 

Burtnieku bibliotēka

Burtnieku pagasta pārvalde

70. Sociālās infrastruktūras attīstīšana

viss novads VTP1 U.5.3.

50 000

70%

Mzturīgie novada iedzīvotāji nodrošināti ar  

sadzīvei nepieciešamajiem pakalpojumiem, 

t.sk. ir pieejamas tīrības istabas

2021-2023 Sociālais dienests,

Attīstības nodaļa, 

pagastu pārvaldes

71. Valmiermuižas vēsturiskās apbūves 

apzināšana un saglabāšana

Valmiermuiža VTP1 U.3.3.

50 000

50%

Apzināta un saglabāta Valmiermuižas 

vēsturikās apbūve, vēsturiskā ainava, 

Valmiermuižas parks

2021-2023 Valmieras pagasta pārvalde,

Attīstības nodaļa

72. Infrastruktūras sakārtošana brīvprātīgo 

ugunsdzēsēju formējumu darbības 

atbalstam viss novads VTP2 U.9.1. 

70 000

100%

Sakārtota ugunsdzēsības depo 

infrastruktūra, t.sk. depo ēkas

2021-2023 BND

Domes priekšsēdētājs Edvīns Straume


