
 

APSTIPRINĀTS 
ar Burtnieku novada pašvaldības domes 21.08.2019. lēmumu Nr.260 (protokols Nr.13, 1.punkts) 

“Par Burtnieku novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam apstiprināšanu”   

I PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

BURTNIEKU NOVADA  

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA  

2019.-2025. GADAM 



 

 

Saturs 

Ievads ............................................................................................................................................... 3 

1. Burtnieku novada vispārīgs raksturojums ................................................................................. 4 

2. Attīstības rādītāji un īstenotie projekti ......................................................................................5 

3. Iedzīvotāju raksturojums ......................................................................................................... 10 

3.1. Apdzīvojuma struktūra .................................................................................................... 10 

3.2. Demogrāfiskie rādītāji ..................................................................................................... 12 

4. Pašvaldības pārvaldība ............................................................................................................ 17 

4.1. Administratīvā struktūra.................................................................................................. 17 

4.2. Pašvaldības budžets ........................................................................................................ 21 

4.3. Komunikācija un sadarbība ............................................................................................. 24 

4.4. Novada identitāte........................................................................................................... 29 

5. Ekonomiskā vide ..................................................................................................................... 31 

5.1. Iedzīvotāju nodarbinātība un labklājība ........................................................................... 32 

5.2. Uzņēmumi ....................................................................................................................... 37 

5.3. Uzņēmējdarbības atbalsts .............................................................................................. 42 

5.4. Lauksaimniecība ............................................................................................................. 46 

5.5. Tūrisms........................................................................................................................... 49 

6. Sociālā infrastruktūra un pakalpojumi ..................................................................................... 57 

6.1. Izglītība ........................................................................................................................... 57 

6.2. Nevalstiskais sektors .......................................................................................................65 

6.3. Jaunatne ......................................................................................................................... 68 

6.4. Kultūrvide ........................................................................................................................ 70 

6.5. Sports un aktīvā atpūta .................................................................................................. 80 

6.6. Veselības aprūpe un veselīgs dzīvesveids......................................................................... 83 

6.7. Sociālie pakalpojumi un palīdzība, ģimenes.................................................................... 84 

6.8. Drošība ........................................................................................................................... 90 

7. Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības ....................................................................................... 94 

7.1. Zemes un meža resursi ................................................................................................... 94 

7.2. Ūdens resursi ................................................................................................................... 97 

7.3. Aizsargājamās dabas teritorijas ....................................................................................... 97 

7.4. Zemes dzīļu krājumi un ģeoloģiskie procesi .................................................................... 99 

7.5. Vides risku teritorijas ..................................................................................................... 100 

7.6. Kultūrvēsturiskie objekti un vērtības ............................................................................. 102 

8. Infrastruktūra ........................................................................................................................ 105 

8.1. Transports un inženiertīkli ............................................................................................. 105 

8.2. Mājokļi un publiskā ārtelpa ............................................................................................ 115 



Burtnieku novada attīstības programma 2019.-2025. gadam  
 

3 

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 programmā nosaka:  

♦ novada attīstības prioritātes; 

♦ rīcības virzienus, uzdevumus, to īstenotājus; 

♦ finanšu resursus ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai; 

♦ īstenošanas uzraudzību un novērtēšanu. 

Attīstības programma sastāv no vairākām daļām: 

 

 

Attīstības programmas izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes 2018. 
gada 19. septembra sēdes lēmumu Nr.262 “Par Burtnieku novada attīstības programmas 2019.-2025. 
gadam izstrādi” (protokols Nr.11, 14.§), un tā pielikumu “Darba uzdevums Burtnieku novada attīstības 
programmas 2019.-2025. gadam izstrādei”. 

Attīstības programmas izstrāde veikta saskaņā ar Teritorijas 
attīstības plānošanas likumu (13.10.2011.), Ministru kabineta 
14.10.2014. noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas “Metodiskie 
ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā 
līmenī” (15.11.2018. redakcijā), Vidzemes plānošanas reģiona 
noteikumiem “Kārtība, kādā Vidzemes plānošanas reģions 
izvērtē vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un 
attīstības programma” (27.06.2015.), u.c. spēkā esošo Latvijas 
Republikas normatīvo aktu prasībām. 

 Izstrādes laikā veiktie pasākumi:  

• iedzīvotāju aptauja; 

• tematiskās darba grupas, (piedaloties gan pašvaldības 
speciālistiem, gan novada iedzīvotājiem); 

• statistikas datu un publisko pārskatu apkopošana un analīze. 
  

Dokumentā izmantotas autora un Burtnieku novada pašvaldības publiski pieejamās fotogrāfijas. Shēmu un kartoshēmu autors ir izstrādātājs. 

  

Pašreizējās 
situācijas 
raksturo-

jums

Stratēģiskā 
daļa

Rīcības 
plāns

Investīciju 
plāns

Īstenošana 
un 

uzraudzība

Pašreizējās situācijas raksturojums 
tiek veidots kā sadaļa, kas parāda 
novada pašreizējo situāciju.  

Pašreizējās situācijas analīzes sadaļa 
tiek izstrādāta kā atsevišķs 
dokuments, kas var tik izmantots 
visiem teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem un ir 
papildināms vai precizējams pēc 
nepieciešamības. Pašreizējās 
situācijas raksturojumā pie katras 
jomas sniegts novērtējums gan no 
iedzīvotāju anketēšanas 
rezultātiem, gan no tematiskām 
darba grupām.  
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1. Burtnieku novada vispārīgs raksturojums 

Burtnieki un apkārtne ir vieta ar senu vēsturi, pirmās ziņas par to minētas 14.gs. vidū. Novads atrodas 
Latvijas Ziemeļaustrumos – Ziemeļvidzemē, Vidzemes plānošanas reģionā. Burtnieku novads 
izveidojās 2006. gadā, apvienojoties Matīšu un Vecates pagastiem, pēcāk 2009.gadā tas apvienojās 
ar trim pagastiem no Valmieras rajona - Burtnieku, Rencēnu, Valmieras pagastiem, un Ēveles pagastu 
no bijušā Valkas rajona teritorijas, iegūstot pašreizējo novada teritoriju – seši pagasti ar kopējo platību 
70 993,4 ha. Burtnieku novads pēc platības ir 27. lielākais novads Latvijā. Tagadējā novada teritorija 
līdz 2009.gadam kopā ar tagadējiem Kocēnu, Mazsalacas, Rūjienas un Beverīnas novadiem atradās 
Valmieras rajonā, kas arī iezīmē arī nozīmīgākās pašreiz funkcionējošās sadarbības saites un 
iestrādnes. Valmieras pilsēta ir nozīmīgākais pakalpojumu centrs ne tikai Burtnieku novadam, bet arī 
apkārtējiem novadiem. 

 

 

Burtnieku novads ir bagāts ar kultūrvēsturiskiem un dabas objektiem. Visatpazīstamākais novada 
simbols nenoliedzami ir Burtnieka ezers – ceturtais lielākais ezers Latvijā, kas kļuvis par vienu no 
iecienītākajiem makšķernieku galamērķiem. 

2018. gada sākumā saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes informāciju, Burtnieku novadā ir 7584 
iedzīvotāji. Novada telpiskā struktūra iedalāma divās daļās – urbanizētā Valmieras piepilsētas telpa 
un Burtnieku ezera un līdzenuma telpa. Valmieras pagastā mitinās 45% no visiem novada 
iedzīvotājiem, un pēc iedzīvotāju skaita vislielākais ir Valmiermuižas ciems ar ~2700 iedzīvotājiem 
2018. gadā. Pēdējo desmit gadu laikā vērojams straujākais iedzīvotāju skaita samazinājums jeb par 
14%, kas sasaucas ar kopējām tendencēm Vidzemes reģionā un Latvijā. Ņemot vērā līdzšinējās 
tendences, arī nākamajos gados prognozējama mērena iedzīvotāju skaita samazināšanās. Burtnieku 
novadā, līdzīgi kā citviet Latvijā, jādomā par efektīvu pārvaldību un konkurētspējīgu pašvaldības 
pakalpojumu nodrošināšanu vietējiem iedzīvotājiem. 

Pēc apgrozījuma lielākie uzņēmumi Burtnieku novadā 2017.gadā darbojas lauksaimniecības, 
mežistrādes, kokapstrādes, kūdras ieguves jomā, tāpat nozīmīgu vietu ieņem būvniecība, 
tirdzniecība, pakalpojumu sniegšana, ražošana. 
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2. Attīstības rādītāji un īstenotie projekti 

Tabula 1. Teritorijas attīstības rādītāji 

 

Burtnieku novada pašvaldība aktīvi izmanto iespējas finansējuma piesaistē novada teritorijas 
attīstībai. Ik gadu tiek realizēti projekti dažādās jomās - infrastruktūras pilnveides, teritorijas 
labiekārtošanas un plānošanas, Burtnieka ezera attīstības, veselības veicināšanas, izglītojamo 
atbalsta, starptautiskās sadarbības, u.c. jomu projekti. Projekti tiek finansēti gan no pašvaldības 
budžeta, gan piesaistot publiskos līdzekļus. Laikā no 2012.-2017. gadam īstenoti vairāki projekti ar 
dažādu fondu un projektu līdzfinansējumu: 

Eiropas Sociālā fonda ietvaros realizētie projekti: 

• Projektu vadītāja piesaiste Burtnieku novada pašvaldībā (2013.); 

• Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana Burtnieku novadā (2012.-2013.), 

Sociālais dienests; 

• Vidzeme iekļauj (2016.-2022.); 

• Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā 

(2017.-2019.); 

• Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide (2017.-2022.); 

• Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai (2017.-2018.); 

• Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (2018.-2022.); 

• Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ietvaros realizētie projekti: 

• Burtnieku novada Vecates pagasta Kultūras centra un bibliotēkas rekonstrukcija (2012.); 

• Dzirnavu un Ozolu ielu posmu rekonstrukcija Valmiermuižas ciemā (2013.); 

• Aktīvas brīvā laika pavadīšanas vietas izveide Ēveles pagastā (2013.); 

 

1 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā (datu avots: Valsts kases pārskati, Burtnieku novada dome (par 2018.gadu)) 

pret iedzīvotāju skaitu (pēc CSP datiem – pastāvīgo iedzīvotāju skaits Burtnieku novadā) 
2 Šeit un turpmāk tabulā - salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu 
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iedzīvotāju 
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Demogrāfiskās 
slodzes līmenis 

Bezdarba līmenis 

( % ) (uz 31.janvāri) 
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2011. 8334 -189 489 - 11 - 317,72 - - - - 

2012. 8224 -110 503 14 9,6 -1,4 333,72 16,00 - - - 

2013. 8162 -62 515 12 8,4 -1,2 353,84 20,12 0,057 - 36. vieta 

2014. 8128 -34 532 17 6,6 -1,8 394,94 41,08 -0,040 -0,097 41. vieta 

2015. 8112 -16 545 13 6,2 -0,4 404,53 9,61 0,001 0,041 33. vieta 

2016. 8150 38 538 -7 5,9 -0,3 429,70 25,17 0,076 0,075 30. vieta 

2017. 7977 -173 537 -1 3,4 -2,5 478,30 48,60 -0,119 -0,195 49. vieta 

2018. 7584 -393 566 29 3,6 0,2 542,53 64,23 - - - 
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• Aktīvas brīvā laika pavadīšanas vietas izveide Valmiermuižā (2013.); 

• Burtnieku novada pašvaldības mežu ekonomiskās vērtības uzlabošana Burtnieku pagastā 

(2013.); 

• Saietu telpas izveide Ēveles muižas klētī (2014.); 

• Sadzīves pakalpojumu dažādošana Burtnieku novada Vecates pagastā (2015.); 

• Kultūrvēsturiskā objekta Ēveles kluba funkcionalitātes uzlabošanai nepieciešamā inventāra 

iegāde (2017.); 

• Brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana Burtnieku novada iedzīvotājiem (2015.); 

• Dabas mantojuma objekta “Vīsraga dabas takas atjaunošana” (2017.); 

• Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Burtnieku novada 

Vecates pagastā (ŪSIK 54395:47) (2018.-2019.); 

• Burtnieka ezera dzīvā muzeja izveide (2018.); 

• Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Burtnieku novada 

Matīšu pagastā (ŪSIK 545812:02) (2018.-2019.); 

• Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Burtnieku novada 

Matīšu pagastā (ŪSIK 545812:09; ŪSIK 545812:33) (2018.-2019.); 

• "Grants ceļa Sauļi - Melluplūķi pārbūve 3,51 km garumā" (2018.-2019.). 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros realizētie projekti: 

• Izglītības iestāžu informatizācija (2012.); 

• Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Burtnieku novada Burtniekos (2012.); 

• Publisko interneta pieejas punktu attīstība Burtnieku novadā (2015.). 

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros realizētie projekti: 

• Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma elementa attīstība Latvijā un Igaunijā (2013.-

2015.); 

• "Ūdenstilpnes bez robežām" (2018.-2020.); 

• Dārzu tūrisma piedāvājuma dažādošana Igaunijā un Latvijā (2018.-2020.). 

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros realizētie projekti: 

• Ezeru mācība (Lakesperience) (2018.-2020.). 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ietvaros realizētie projekti: 

• Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana – atbalsts elektromobiļu ieviešanai Burtnieku 

novada pašvaldībā (2014.); 

• Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rencēnu pagasta 

2.bibliotēkas ēkā (2015.); 

• Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Burtnieku Ausekļa 

vidusskolas ēkā (2015.). 

Valsts Zivju fonda ietvaros realizētie projekti: 

• Burtnieku novada Burtnieka ezera zivju resursu papildināšana (2015.); 

• Burtnieku novada Burtnieka ezera zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai 

nepieciešamā aprīkojuma iegāde (2015.); 

• Burtnieku novada Burtnieka ezera zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai 

nepieciešamā aprīkojuma iegāde (2016.); 

• Burtnieku novada Burtnieka ezera zivju krājumu papildināšana (2016.); 

• Sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošana par Burtnieka ezeru (2017.); 

• Sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošana par Burtnieka ezeru (2018.); 
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• Burtnieku novada Burtnieka ezera zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai 

nepieciešamā aprīkojuma iegāde (2018.). 

Eiropas Zivsaimniecības fonda ietvaros realizētie projekti: 

• Krastā bāzētas infrastruktūras izbūve Burtnieku novada Burtnieka ezerā (2012.); 

• Laivu piestātnes izbūve ar tai piegulošu infrastruktūru Matīšu pagastā Burtnieka ezerā 

(2013.); 

• Silzemnieku pludmales paplašināšana un labiekārtošana Burtnieka ezera krastā (2014.); 

• Burtnieku novada pašvaldības ceļa “Dambis” rekonstrukcija (I un II kārta) (2014.) ; 

• Velomaršruta “Apkārt Burtnieka ezeram” izveide (2014.); 

• Burtnieku novada Vecates pagasta nekustamā īpašuma “Parkmaļi” teritorijas labiekārtošana 

(2014.). 

Latvijas vides aizsardzības fonda ietvaros realizētais projekts: 

• “Burtnieka ezera piekrastes joslas attīrīšanas un biotopu apsaimniekošanas pasākumu 

īstenošana” (2018.). 

Latvijas Pašvaldību savienības projekta “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei” realizētie 
projekti: 

• Mitrumnoturīgu koka saplākšņa informatīvo plākšņu ar impregnētiem koka stabiem 

uzstādīšana Jēkabkalnā (2017.); 

• Tūju stādījumu atjaunošana Burtnieku muižas parkā (2018.). 

Latvijas valsts budžeta finansētā mērķprogrammas "Ģimeņu atbalsta projektu konkurss 
pašvaldībām sadarbībā ar NVO" ietvaros realizētais projekts: 

• “Burtnieku ģimenēm vairāk kustēties un lustēties!” (2018.). 

Pēc Burtnieku novadā īstenoto projektu publiskā finansējuma summas, vislielākie ieguldījumi 
Burtnieku novadā veikti īstenojot projektus, piesaistot publisko finansējumu no Eiropas 
Lauksaimniecības garantijas fonda 
(ELGF), Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) un 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonda (EJZF), 2017. gadā kopējiem 
ieguldījumiem sasniedzot 5 053 474,09 
EUR. 51% no šīs summas sastāda ELGF 
finansējums, 43% ELFLA finansējums. 
ELGF finansēties atbalsta veidi ir 
vienotais platību maksājums, mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēma, 
brīvprātīgs saistītais atbalsts par 
slaucamām govīm, u.c. (ATTĒLS:3) 
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Savukārt īstenojot projektus no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas Sociālā fonda 
(ESF) un Kohēzijas fonda (KF), kopumā novadam tiek piesaistīts vairākkārt mazāks publiskais 
finansējums uz 1000 iedzīvotājiem, kas skaidrojams arī ar projekta mērogu un mērķu atšķirībām 
(ATTĒLS:4). 

 

Burtnieku novada pašvaldība, izmantojot Latvijas, ES un citu finanšu instrumentu finansējumu, 2018. 
gadā kopumā ir īstenojusi 23 projektus, no kuriem 6 projektu ieviešana 2018.gadā pabeigta, pārējo - 
turpināsies 2019.g. gadā. Kopējā projektos apgūstamo finanšu līdzekļu kopsumma ir 1289050 EUR, 
t.sk. no ārējiem finanšu avotiem piesaistītais finansējums 1130233 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 
158816 EUR. 

Iedzīvotāju aptauja 

Burtnieku novada attīstības programmas 2019.–2025. gadam izstrādes ietvaros tika organizēta Burtnieku novada iedzīvotāju aptauja, kuras 
mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli par novada attīstības iespējām un aktualitātēm dažādās jomās. 

Iedzīvotāju aptaujā piedalījās 136 respondenti jeb 2,13% no kopējā iedzīvotāju skaita virs 15 gadiem (2018. gada sākumā Burtnieku novadā pēc 
CSP datiem dzīvo 6378 iedzīvotāji vecumā virs 15 gadiem, savukārt kopējais iedzīvotāju skaits - 7584).  

Aptauja iedzīvotājiem bija pieejama elektroniskā un drukātā formātā laikā no 2019. gada 18. janvāra līdz 12. februārim. 

Aptauja bija ir anonīma, un aptaujas rezultāti izmantoti tikai apkopotā veidā: 

♦ respondentu raksturojums; 

♦ nozīmīgākie īstenotie projekti Burtnieku novadā; 

♦ pakalpojumu un jomu pieejamības un kvalitātes 
novērtējums; 

♦ steidzamākie darbi, kas pašvaldībai jārisina pirmkārt; 

♦ pakalpojumi vai iespējas, kas respondentiem visvairāk 
pietrūkst Burtnieku novadā 

♦ ieteikumi Burtnieku novada pašvaldības darbības 
uzlabošanai; 

♦ ar ko lepojas Burtnieku novada iedzīvotāji. 

Respondentu raksturojums  

No 136 respondentiem aptaujā piedalījās 38 vīrieši (28%) un 98 
sievietes jeb 72%. 

42% aptaujāto ir vecumā no 26-40 gadiem, 29%  – vecumā no 41-
53 gadiem, 14% vecumā  no 54-63 gadiem, u.c.  

Vairāk kā pusei aptaujāto ir augstākā izglītība (59%), aptuveni 
trešajai daļai ir vidējā profesionālā izglītība (26%), 12% ieguvuši 
vidējo izglītību, un tikai 3% pamatizglītību. 

Pēc dzīvesvietas 34% respondentu atzīmējuši, ka dzīvo Valmieras 
pagastā, 22% Rencēnu pagastā, 16% Burtnieku pagastā, 11% 
Matīšu pagastā, 7% Vecates pagastā, 6% Ēveles pagastā un 4% 
citur (Valmieras pilsēta, Kauguru pagasts). 

No aptaujas dalībniekiem 64% jeb 87 respondenti Burtnieku novadā 
dzīvo jau vairāk nekā 11 gadus, 15% dzīvo 3-5 gadus, 8% aptaujāto 
novadā dzīvo 6-10 gadus, u.c. 

Tuvāko piecu gadu laikā dzīvesvietu neplāno mainīt 85% aptaujas 
dalībnieku, savukārt 7% ārpus Burtnieku novada robežām Latvijā, u.c. 

Pēc nodarbošanās 58% respondenti atzīmēja ka ir algoti darbinieki, 18%  
uzņēmēji vai pašnodarbinātie, 8% pensijā, 8% atrodas bērnu kopšanas 
atvaļinājumā, u.c. 

Kā savu darba vietu 44% respondentu atzīmējuši Burtnieku novadu, 31% 
Valmieru, 4% Rīgā, 14% nestrādā, u.c. Kā savu mācību vietu 9% 
respondentu atzīmējuši Valmieru, 4% Burtnieku novadu, savukārt 85% 
aptaujāto nemācās. 

Nozīmīgākie īstenotie projekti Burtnieku novadā 
Aptaujas dalībniekiem bija jānorāda trīs nozīmīgākie Burtnieku novadā īstenotie projekti pēdējo gadu laikā, uz ko atbildēja vairāk nekā 130 
respondenti. Nozīmīgākie projekti pēc minēšanas biežuma ir:  

Pirmsskolas izglītības iestādes "Burtiņš" atvēršana 47 Valmiermuižas parka un kompleksa darbība un attīstība 15 

Matīšu Tautas nama rekonstrukcija 41 Sporta  un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide ciemos (sporta 
laukumi, āra trenažieri, hokeja laukumi, skeitparks, u.c.) 

15 

Ēveles Tautas nama rekonstrukcija 32 Vides un teritorijas labiekārtošanas darbi ciemos (sakopšana, 
soliņi, laukumu bruģēšana u.c.) 

13 

Ar Burtnieka ezeru saistītie projekti, teritorijas 
labiekārtošana (ezera krasta labiekārtošana, peldvietu 

29 Pirmsskolas izglītības iestādes "Namiņš" rekonstrukcija 7 
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sakārtošana, vides sakopšana, dabas taka, izpēte, gan zivju 
resursu palielināšana, gan nepieciešamā balto zivju nozveja, 
arī niedru pļaušana u.c.) 
Rencēnu pamatskolas sporta laukuma rekonstrukcija 25 Infrastruktūras uzlabošana (ūdenssaimniecība, meliorācija) 7 

Ceļu un ielu rekonstrukcija, gājēju ceļu izveide 24 Bērnu rotaļu laukumu izveide, rekonstrukcija 5 

Rencēnu estrādes izveide un teritorijas labiekārtošana 18   
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3. Iedzīvotāju raksturojums 

3.1. Apdzīvojuma struktūra 

Burtnieku novada apdzīvojuma struktūru veido apdzīvotās vietas – ciemi, viensētu grupas, viensētas. 
(ATTĒLS:6) Lielākie no ciemiem pēc apdzīvotības un pieejamo pakalpojumu klāsta ir sešu novada 
pagastu centri – Burtnieki, Matīši, Vecate, Rencēni, Ēvele un Valmiermuiža. Pēc Burtnieku novada 
teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam, ciema statuss ir noteikts desmit apdzīvotām vietām. 
Burtnieku novada administratīvais centrs ir Burtnieku ciems, kas atrodas pie Burtnieka ezera. 
Vēsturiskajos dokumentos teritorija pirmoreiz minēs 14.gadsimta vidū, un Burtniekos pirmā skola 
atvērta 17.gs. vidū. 

Novada telpiskā struktūra iedalāma 
divās daļās – urbanizētā Valmieras 
piepilsētas telpa un Burtnieku ezera 
un līdzenuma telpa. 

Valmieras piepilsētā – Valmiermuižā, 
Pilātos un Rūpniekos 2018. gada 
sākumā mitinās 40% no novada 
iedzīvotājiem, savukārt Valmieras 
pagastā - 45%. Rencēnu pagastā 
2018.gada sākumā dzīvo 1306 
iedzīvotāji jeb 16% no visa novada, 
aiz tā seko Burtnieku pagasts ar 
nedaudz mazāk jeb 1225 
iedzīvotājiem. (ATTĒLS:5) 

 

Novada teritoriju šķērso vairāki nozīmīgi transporta koridori – valsts galvenais autoceļš A3 “Inčukalns 
– Valmiera – Igaunijas robeža (Valka)”, kas kalpo par tranzīta ceļu pasažieru un kravu pārvadājumiem 
Igaunijas un Krievijas virzienā. Novada apdzīvojuma vēsturisko veidošanos vairāk ietekmējuši valsts 
reģionālie autoceļi P16 “Valmiera-Matīši-Mazsalaca” un P17 “Valmiera-Rūjiena-Igaunijas robeža 
(Unguriņi)”, gar kuriem izveidojušās apdzīvotās vietas – Matīši, Vecate, Rencēni, Lizdēni. Autoceļi 
nodrošina šo ciemu sasniedzamību, un kalpo par tranzīta koridoriem uz apkārtējo novadu centriem – 
Mazsalacu, Rūjienu, Naukšēniem. 

Funkcionālās saites novada iekšienē definē ar Valmieras pilsētu saistītās valsts nozīmes transporta 
maģistrāles, un lokveida sasaiste starp Matīšu, Burtnieku, Rencēnu un Ēveles ciemiem, kas nav 
nodrošinātas ar atbilstošu satiksmes infrastruktūru. 

3408; 45%
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792; 11%
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Centrālā statistikas pārvalde ir apkopojusi informāciju (eksperimentālā statistika) par iedzīvotāju 
skaitu ciemos, kur redzams, ka 2018. gada sākumā ~65% Burtnieku novada iedzīvotāju dzīvo ciemos, 
pārējie – lauku teritorijā. (ATTĒLS:7, ATTĒLS:8) 
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Iedzīvotāju skaits Burtnieku novada ciemos un lauku teritorijās laikā kopš 2000. gada ir ar dilstošu 
tendenci. Pakāpenisks iedzīvotāju skaita pieaugums vērojams tikai Pilātu ciemā, kas atrodas pie 
robežas ar Valmieras pilsētu. (ATTĒLS:7, ATTĒLS:8) 

 

Lielākais iedzīvotāju skaita samazinājums procentuāli laikā kopš 2011. gada tautas skaitīšanas 
vērojams Dakstos (-22%), Ēvelē (-14%), ārpus ciemiem (-14%). Iedzīvotājs skaits laikā kopš 2011. gada  
pieaudzis Rūpniekos (+3%) un Pilātos (+57%). (ATTĒLS:7, ATTĒLS:8) 

 

3.2. Demogrāfiskie rādītāji 

Patstāvīgo iedzīvotāju skaits3 Burtnieku novadā 2018.gada sākumā bija 7584 iedzīvotāji, ko norāda 
Centrālās statistikas pārvaldes dati, savukārt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācija 
liecina, ka 2018.gada 1.janvārī Burtnieku novadā ir 7711 iedzīvotāji, savukārt 2019.gada 1.janvārī 7631 
iedzīvotāji. Atšķirības skaidrojamas datu ievākšanas metodēs.  Saskaņā ar pašvaldības sniegto 
informāciju, 2018.gada beigās novadā dzīvesvietu deklarējuši 7772 iedzīvotāji. 

Aplūkojot datus par iedzīvotāju skaitu novadā kopš 1990. gada, vērojama tendence, ka iedzīvotāju 
skaits novadā kopumā samazinās. Laikā no 1990.-2000.gadam iedzīvotāju skaits teritorijā pieauga par 
8%, savukārt pēc 2000.gada vērojama pakāpeniska iedzīvotāja skaita samazināšanās. Pēdējo desmit 
gadu laikā vērojams straujākais iedzīvotāju skaita samazinājums jeb par 14%. (ATTĒLS:9) 

 

 

 

3 Centrālā statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv 
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Laikā no 2011. līdz 2018. gadam Burtnieku novadā iedzīvotāju skaits sarucis par 9%. Iedzīvotāju skaita 
sarukšanas tendence vērojamā arī Latvijā kopumā un Vidzemes reģionā - Latvijā iedzīvotāju skaits 
kopš 2011. gada kopumā samazinājies par 7%, bet Vidzemes statistikas reģionā iedzīvotāju skaits 
samazinājies vēl straujāk jeb par 11%. Arī turpmākos gados tiek prognozēta iedzīvotāju skaita 
samazināšanās, turpinoties migrācijas procesiem novadā.(ATTĒLS:9) 

Pēc dzimuma Burtnieku novadā nedaudz vairāk ir vīriešu – 50,42%, bet sieviešu – 49,58% (Latvijā 
2018.gadā vīriešu bija 46%, bet sieviešu 54%).4 2018.gadā Burtnieku novadā dzīvo 3760 sievietes un 
3824 vīrieši.1 

Burtnieku novadā 2018.gada sākumā iedzīvotāju vidējais vecums bija 41,2 gadi, savukārt Vidzemes 
reģionā – 43 gadi.5 

Burtnieku novadā, sadalot iedzīvotājus pa vecuma 
grupām, 2018. gadā lielāko daļu sastāda iedzīvotāji 
vecuma grupā 25 – 49 gadi (34%), tad seko iedzīvotāju 
grupas 50 – 64 gadiem (21%) un virs 65 gadiem (18%). 
Vecuma grupas līdz 14 gadiem īpatsvars ir 16%, un 
vecumā no 15-24 gadiem 11%.(ATTĒLS:10) 

Latvijā kopumā līdzīgi, kā Burtnieku novadā 
dominējošā grupa procentuāli ir iedzīvotāji vecumā no 
25 līdz 49 gadiem (34%), bet ievērojami zemāks 
iedzīvotājus skaits ir vecuma grupā no 0 līdz 14 gadiem 
(16%) un 15-24 gadiem (9%). 

 

Iedzīvotāju blīvums6 (ATTĒLS:11, ATTĒLS:12, ATTĒLS:13) Burtnieku novadā 2018.gada sākumā ir 11 
cilvēki uz kvadrātkilometru, ko salīdzinot ar robežojošiem novadiem pārsniedz tikai Kocēnu un 
Rūjienas novadi. Valmieras pilsētā iedzīvotāju blīvums ir 1214 cilv./km2. Salīdzinot Burtnieku novada 
pagastus, visblīvāk apdzīvotais ir Valmieras pagasts ar 34 cilv./km2. Tāpat jāņem vērā, ka daļu no 
Burtnieku, Matīšu un Vecates pagastu teritorijām aizņem Burtnieka ezers.  

  

ATTĒLS:13 parādīts iedzīvotāju blīvums visā novada teritorijā sadalījumā pa 1x1 km lielu teritoriju. 
Visblīvāk apdzīvotie ir novada ciemi, savukārt lauku teritorijā iedzīvotāju koncentrācija variē – 
sastopami vairāki areāli, kuros nav iedzīvotāji, piemēram, ezeri vai mežu teritorijas. 

 

4 Centrālā statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv 
5 Centrālā statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv 
6 Centrālā statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv 
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Laikā no 2011. līdz 2017.gadam kopējais mirušo7 skaits Burtnieku novadā pārsniedz kopējo dzimušo8 
skaitu, kas norāda uz to, ka iedzīvotāju skaits turpina samazināties, tomēr detalizētāk izceļams tas, ka 
2013. gadā dabiskais pieaugums bija neitrāls, un laikā kopš 2014.gada dabiskā pieauguma rādītājs 
uzlabojas – 2016.gadā novadā bija par 10 dzimušajiem vairāk, nekā mirušo. (ATTĒLS:14) 

 

 

 

7 Centrālā statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv 
8 Centrālā statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv 
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Iedzīvotāju skaita izmaiņas9 (ATTĒLS:15) Burtnieku novadā atspoguļo mainīgu dabisko pieaugumu, 
tomēr kā lielākais ietekmējošais faktors iedzīvotāju skaita izmaiņām ir migrācija. Burtnieku novadā 
iebraukušo skaits pārsniedz izbraukušo skaitu tikai 2014. un 2015.gadā, pārējos gados migrācijas 
saldo ir negatīvs – vislielākais migrācijas saldo vērojams 2016. gadā un 2017.gadā, kad iebraukušo un 
izbraukušo starpība bija attiecīgi -183 un -291 iedzīvotājs. Iedzīvotāju skaita kritums pēdējos divus 
gadus palielinās. (ATTĒLS:14, ATTĒLS:15). 

 

 

Demogrāfiskā slodze ir darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo iedzīvotāju skaita attiecības 
pret darbspējas vecumā esošo iedzīvotāju skaitu, ko aprēķina uz 1000 iedzīvotājiem. ATTĒLS:16 
salīdzināts demogrāfiskās slodzes līmenis un izmaiņas Latvijā, Vidzemes reģionā un Burtnieku 
novadā, atsevišķi atzīmējot arī izmaiņas Burtnieku novadā astoņu gadu griezumā. Kopumā vērojama 
pakāpeniska darbspējīgo iedzīvotāju īpatsvara samazināšanās gan valstī kopumā, gan arī Burtnieku 
novadā, kas attiecīgi palielina demogrāfisko slodzi. Burtnieku novadā demogrāfiskā slodze vidēji ir 
zemāka nekā Vidzemes reģionā un Latvijā, tomēr jāatzīmē tās pakāpeniskais pieaugums laikā kopš 
2011.gada. 

 

Pēc iedzīvotāju darbspējas vecuma, Burtnieku novadā kopš 2011.gada ik gadu samazinās iedzīvotāju 
skaits darbspējas vecumā (-13,5%)un virs darbspējas vecuma (-5,3%). Iedzīvotāju skaits līdz 
darbspējas vecumam pieaudzis par 8%. 2018.gadā 64% (Latvijā – 62%) no Burtnieku novada 

 

9 Centrālā statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv 
10 Centrālā statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv 
11 Līnija un stabiņi “Burtnieku novads” atspoguļo vienādus datus, līnija uztverami norāda demogrāfiskās slodzes dinamiku 
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iedzīvotājiem ir darbspējas vecumā jeb no 15-64 gadiem, savukārt 16% (Latvijā – 16%) ir līdz 
darbspējas vecumam un 20% (Latvijā – 22%) ir virs darbspējas vecuma. (ATTĒLS:17) 12 

 

 

Pēc etniskā sastāva Burtnieku novadā 2018.gada sākumā lielākā nacionalitāte ir latvieši 84,6%, aiz tās 
sekojot 9,6% krievu tautības pārstāvjiem. Pārējās tautības sastāda 5,8% no kopējā iedzīvotāju skaita. 
(ATTĒLS:18) 

 

 

  

 

12 Centrālā statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv 
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4. Pašvaldības pārvaldība 

4.1. Administratīvā struktūra 

Burtnieku novada pašvaldība izveidota 2009. gada jūlijā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, 
un tās teritorija sastāv no sešām teritoriālām vienībām - pagastiem (ATTĒLS:19). 

 

 

Burtnieki ir novada Burtnieku novada administratīvais centrs un novada nozīmes attīstības centrs. 
Savukārt pagastu centri – Matīši, Vecate, Rencēni, Ēvele un Valmiermuiža – ir vietējas nozīmes 
attīstības centri, ko paredz arī Burtnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2030.gadam. 
(ATTĒLS:20) 
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Burtnieku novada iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns –  Burtnieku 
novada Dome, kas: 

♦ pieņem lēmumus;  

♦ nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; 

♦ lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu; 

♦ lemj par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes 
uzdevumu izpildi;  

♦ izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. 

Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un 
finanšu līdzekļu izlietojumu. 

Burtnieku novada Domē tiek ievēlēti 15 deputāti. Novada domi vada tās priekšsēdētājs, kuram ir 
viens vietnieks. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu Domes lēmumprojektus, Dome no 
pašvaldības deputātiem ievēlē pastāvīgās komitejas (ATTĒLS:21). 

 

 

Komitejās sagatavotie un izskatītie jautājumi tiek virzīti lēmuma pieņemšanai domes sēdēs, kuru 
materiāli un audioieraksti ir publiski pieejami pašvaldības mājaslapā. Atsevišķu pašvaldības funkciju 
pildīšanai dome no deputātiem, pašvaldības darbiniekiem un iedzīvotājiem izveidojusi komisijas. 
2019.gadā darbojās šādas komisijas: 

1) Administratīvā komisija; 
2) Administratīvo aktu strīdus komisija; 
3) Ar novada lauksaimniecības zemi 

veikto darījumu tiesiskuma 
uzraudzības komisija; 

4) Ārpus meža zemēm augošu koku 
ciršanas izvērtēšanas komisija; 

5) Darba samaksas komisija; 
6) Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas 

komisija; 
7) Dzīvojamo māju privatizācijas un 

dzīvokļu komisija; 
8) Iepirkumu komisija; 
9) Interešu izglītības programmas 

izvērtēšanas komisija; 
10) Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija; 

11) Medību koordinācijas komisija; 
12) Nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piešķiršanas komisija; 
13) Pašvaldības īpašuma izsoles komisija; 
14) Pirmsskolas izglītības iestāžu un 

pamatskolu pirmsskolas izglītības 
grupu brīvo vietu sadales izvērtēšanas 
komisija; 

15) Vēlēšanu komisija; 
16) Vidi degradējošo būvju izvērtēšanas 

komisija; 
17) Uzņēmējdarbības un vides attīstības 

komisija; 
18) Simbolikas komisija; 
19) Zemes lietu komisija. 

Komisijās darbojas domes deputāti, pašvaldības speciālisti, nozaru, iedzīvotāju pārstāvji. 

Pašvaldības funkciju izpildei dome ir izveidojusi 23 iestādes (ATTĒLS:22) 

Finanšu komiteja
Tautsaimniecības 

un attīstības 
komiteja

Izglītības, 
kultūras un 

sporta komiteja

Veselības un 
sociālo lietu 

komiteja
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Domes darbu nodrošina administrācija – Burtnieku novada pašvaldība, Reģistrācijas Nr. 
90009114148,  Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts - pašvaldības dibināta iestāde, kas 
nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko 
apkalpošanu. Domes administrācijas darbu vada izpilddirektors. Administrācija darbojas saskaņā ar 
Domes apstiprināto Burtnieku novada pašvaldības nolikumu, kas nosaka pašvaldības pārvaldes 
organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā 
arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus. Administrāciju veido vairākas struktūrvienības: 

♦ Lietvedības nodaļa; 

♦ Finanšu nodaļa; 

♦ Attīstības nodaļa; 

♦ Saimnieciskā nodaļa; 

♦ Būvvalde; 

♦ Dzimtsarakstu nodaļa; 

♦ Pašvaldības policija; 

♦ Multifunkcionālais Jaunatnes 
iniciatīvu centrs; 

♦ Speciālisti un tehniskais personāls, 
kas nav piesaistīti struktūrvienībām. 

Administrācijas struktūrvienības atrodas Valmiermuižā. Pašvaldības pārvaldes iestāžu un 
administrācijas atrašanās vietas atspoguļotas ATTĒLS:23. 

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

♦ Burtnieku pagasta administrācija; 

♦ Ēveles pagasta pārvalde; 

♦ Matīšu pagasta pārvalde; 

♦ Rencēnu pagasta pārvalde;  

♦ Valmieras pagasta pārvalde;  

♦ Vecates pagasta pārvalde.  

Burtnieku novada 
pašvaldība 

(administrācija)

Burtnieku novada 
bāriņtiesa

Burtnieku novada 
pašvaldības 

Sociālais dienests

Burtnieku 
Ausekļa 

pamatskola

Ēveles 
pamatskola

Matīšu 
pamatskola

Rencēnu 
pamatskola

pirmsskolas 
izglītības iestāde 

„Sienāzītis”

pirmsskolas 
izglītības iestāde 

„Namiņš”

pirmsskolas 
izglītības iestāde 

„Burtiņš”

Burtnieku 
pagasta 

bibliotēka

Rencēnu pagasta 
1.bibliotēka 

Rencēnu pagasta 
2.bibliotēka

Ēveles pagasta 
bibliotēka

Matīšu pagasta 
bibliotēka

Valmieras 
pagasta 

bibliotēka

Vecates pagasta 
bibliotēka

Burtnieku 
pagasta kultūras 

centrs

Rencēnu pagasta 
kultūras nams

Valmieras 
pagasta kultūras 

nams

Vecates pagasta 
kultūras centrs

Matīšu Tautas 
nams

Ēveles Tautas 
nams
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Burtnieku novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

♦ SIA “BN Komforts” – 100%, uzņēmuma pamatdarbība ir komunālo pakalpojumu sniegšana 
Rencēnu, Ēveles, Vecates, Matīšu, Burtnieku un Valmieras pagastu iedzīvotājiem; 

♦ SIA “ZAAO” – 2,276%, uzņēmums nodrošina atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus 28 
pašvaldībās; 

♦ SIA “VTU Valmiera” – 14,010%, uzņēmums sniedz regulāros pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumus ar autobusiem; 

♦ SIA “Valmieras ūdens” – 1,940%, nodrošina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu, kā 
arī siltumapgādi Valmieras pilsētas un Burtnieku novada Valmieras pagasta teritorijā. 

Burtnieku novada pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās un nodibinājumos: 

♦ Vidzemes plānošanas reģions; 

♦ Biedrība “Latvijas pašvaldību savienība”; 

♦ Biedrība “Vidzemes Tūrisma asociācija”; 

♦ Biedrība “Lauku partnerība Ziemeļgauja”; 

♦ Biedrība “No Salacas līdz Rūjai”; 
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♦ Biedrība “Valmieras-Giterslo reģionu sadarbībai”. 

Darba grupas – Pārvalde, pakalpojumu un iekšējā sadarbība (pagasti, deputāti, struktūrvienības un iestādes) 
Kas labs, izdevies? 

• Visos pagastos ir pagastu 

pārvaldes, kur var saņemt visus 

pakalpojumus; 

• Sadarbība ar pārvaldes 

struktūrvienībām; 

• Deputātu pārstāvniecība gandrīz 

no visiem pagastiem (izņemot 

Matīšu pagastu); 

• Pagasta pārvalžu ēkās 

nodrošināta vides pieejamība; 

• Pieejami pašvaldības darba laiki 

iedzīvotājiem un apmeklētājiem. 

Kas slikts, nepilnīgs? 

• Sadrumstalota politiskā 

pārstāvniecība domē; 

• Administratīvi teritoriālās 

reformas dēļ strukturālas 

pārmaiņas pašvaldībā 

nenotiks; 

• Maz e-pakalpojumu; 

• Nepietiekama viena 

līmeņa darbinieku 

sadarbība, komunikācija, 

un atbildības sadale; 

• Nav iekšējais auditors. 

Kas jāmaina, kā? 

• Pagasta pārvaldēm vairāk jādomā 

novada līmenī nevis lokāli; 

• Lai optimizētu līdzekļus, jāizvērtē 

Ēveles un Rencēnu pagasta 

pārvaldnieku apvienošana, vienlaikus 

nodrošinot pakalpojumu pieejamību 

abos pagastos; 

• Izveidot pagastu valdes no vietējiem, 

aktīvajiem iedzīvotājiem; 

• Atbildības jomu precizēšana starp 

pagastu pārvaldēm un 

administrāciju. 

 

4.2. Pašvaldības budžets 

Pašvaldības budžets ir līdzeklis pašvaldības politikas realizācijai ar finanšu metodēm. Svarīgākais, 
kas jānodrošina pašvaldībai, ir ilgtspējīga administratīvās teritorijas attīstība, efektīvi izmantojot 
konkurētspējīgo priekšrocību un vienlaikus sabalansējot saimniecisko un ekonomisko attīstību ar 
sociālajām interesēm.  

Pašvaldības budžets ir plānošanas un kontroles instruments, kas ļauj:  

♦ novērtēt naudas ieņēmumu veidošanos;  

♦ racionāli sadalīt un izmantot pieejamos finanšu resursus atbilstoši pašvaldības prioritātēm;  

♦ uzraudzīt pakļauto iestāžu un uzņēmumu finanšu un saimniecisko darbību.  

Ieņēmumi 

Nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļi – Burtnieku novada 
pašvaldības budžetā laikā no 
2012. gada pakāpeniski aug, 
2018. gadā tiem sasniedzot 
4,7 milj.EUR, jeb esot par 50% 
procentiem lielākiem nekā 
2012. gadā. Nodokļu 
ieņēmumu dinamika 
atspoguļo kopējās 
ekonomiskās izaugsmes 
tendences. (ATTĒLS:24)  

87% no pamatbudžeta 
nodokļu ieņēmumiem 
2018.gadā sastāda ienākuma 
nodokļi, 13% sastāda 
nekustamā īpašuma nodokļi. 

 

 

Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi laikā kopš 2012. gada ir bijuši 
ar pieaugošu tendenci. 2018.gadā, salīdzinot ar 2012. gadu, pamatbudžeta ieņēmumi ir par 42% 
lielāki, un izdevumi ir par 63% lielāki nekā 2012.gadā. Pamatbudžeta izdevumi ik gadu pārsniedz 
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pamatbudžeta ieņēmumus, ar izņēmumu 2012. un 2016.gadā, kad izveidojās neto pārsniegums. 
(ATTĒLS:25ATTĒLS:25) 

 

 

 

Burtnieku novada domes pamatbudžeta ieņēmumi 
2018. gadā atspoguļo, ka 64% no ieņēmumiem sastāda 
nodokļi, 32% sastāda valsts un pašvaldību transferti. 
Transfertos ietilpst mērķdotācijas skolotāju algām, 
piešķirtās valsts investīcijas, valsts budžeta transferti 
ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai, u.c. 
2% no ieņēmumiem sastāda pašvaldības maksas 
pakalpojumi un citi ieņēmumi, 2% sastāda nenodokļu 
ieņēmumi (valsts un pašvaldību nodevas, ieņēmumi no 
valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas, 
un naudas sodi un sankcijas. (ATTĒLS:26) 

 

 

 

Izdevumi 

2018.gadā Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta kopējie izdevumi bijuši 8,38 milj. EUR. 
2018.gadā pašvaldība visvairāk ieguldījusi izglītībā, t.i., 41% no izdevumiem jeb 3,4 milj. EUR, atpūtā, 
kultūrā un reliģijā - 21% jeb 1,7 milj. EUR, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā 18% jeb 
1,5 milj. EUR, vispārējie valdības dienesti - 9% jeb 0,8 milj. EUR. Vispārējie valdības dienesti ietver 
Burtnieku novada domes un pašvaldības administrācijas darbības nodrošinājumu. Sociālajā 
aizsardzībā tērēti 8% jeb 0,8 milj. EUR. Ekonomiskai darbībai tērēti 2% jeb ~174  tūkst. EUR. 
Ekonomiskā darbība ietver autoceļu uzturēšanu, tīrīšanu, greiderēšanu utt., izdevumus 
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autotransportam (skolēnu pārvadājumiem, autobusu remontiem, atalgojumam, u.c.). Vismazākā 
izdevumu proporcija tērēta veselībai – 0,002% jeb 21 tūkst. EUR. (ATTĒLS:27)13 

Pēdējo četru gadu periodā redzams, ka pamatbudžeta izdevumu struktūrā notikušas vairākas 
izmaiņas –  

♦ atpūtas, kultūras un reliģijas proporcija budžetā ir pieaugusi, arī faktiski izdevumu apjoms 
2018.gadā būtiski audzis – tas ir vairāk kā trīs reizes lielāks nekā 2015.gadā; 

♦ izdevumu proporcija teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai nav būtiski mainījusies, bet 
faktiski 2018.gadā izdevumi ir par 56% lielāki nekā 2015.gadā; 

♦ izdevumu proporcija izglītībai ir samazinājusies, taču faktiski tās finansējums ir pieaudzis; 

♦ u.c. (ATTĒLS:27)14 

Kopumā Burtnieku novada pašvaldības izdevumu pozīcijas ir sabalansētas.  

 

 

2017. gadā saņemto aizņēmumu veiktās atmaksas summa ir 493 625 EUR, līdzīgi kā iepriekšējos 
gados. 2017. gada pašvaldībai Valsts kasē kopā ir 39 aizņēmumi par kopējo summu 6 183 481 EUR, 
tai skaitā ilgtermiņa daļa sastāda 5 647 264 EUR un īstermiņa daļa sastāda 536 217 EUR. Lielākie 
aizņēmumi ņemti Valmieras pagasta PII “Burtiņš” būvniecībai un kultūras namu, izglītības iestāžu 
rekonstrukcijai. 2018.gada beigās pašvaldībai Valsts kasē ir 41 aizņēmums par kopējo summu 
7 409 479 EUR. 

Burtnieku novads ir pašvaldība, kas saņem dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. 
2017.gadā pašvaldība saņēmusi dotāciju 1 227 290 EUR apmērā15. Pašvaldības ieņēmumi no 
izlīdzināšanas fonda sastāda 17% no visa pašvaldības ieņēmumu apmēra. Burtnieku novada 
pašvaldības administratīvie izdevumi vidēji 2013.-2015. gadā sastādīja 82,9 EUR uz 1 iedzīvotāju16. 

Speciālā budžeta ieņēmumus 227 789 EUR apmērā 2018. gadā veidoja valsts budžeta mērķdotācija 
pašvaldības autoceļu (ielu) fondam un dabas resursu nodoklis. Speciālā budžeta izdevumi 2018.gadā 

 

13 Valsts kases pašvaldību gada pārskats – Burtnieku novads, 2017.gada Pārskats par pamatbudžeta izpildi 
14 Valsts kases pašvaldību gada pārskats – Burtnieku novads, 2015.-2017.gada Pārskats par pamatbudžeta izpildi 
15 Valsts kases pašvaldību gada pārskats – Burtnieku novads, 2017.gada Pārskats par pamatbudžeta izpildi 
16 Informatīvais ziņojums "Par valsts administratīvi teritoriālo iedalījumu un valsts pārvaldes institūciju sadarbības teritoriju izveidi", Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 2017 
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bija 106 321 EUR apmērā. Tie izmantoti pašvaldības autoceļu, ielu seguma remontam un ikdienas 
uzturēšanai (97 683 EUR), un Burtnieka ezera ihtiofaunas izpētei, nārsta vietu atjaunošanai. 

4.3. Komunikācija un sadarbība 

Burtnieku novada pašvaldība par savu darbu sabiedrību informē publicējot informāciju interneta 
vietnē www.burtniekunovads.lv, kā arī regulāri izdodot Burtnieku novada pašvaldības informatīvo 
izdevumu “Burtnieku Novada Vēstis”, kas pieejams bez maksas. Interneta vietnē izveidota atsevišķa 
sadaļa “Nosūtīt jautājumu”, kā arī iespējams tieši sazināties ar pašvaldības speciālistiem, izmantojot 
norādīto kontaktinformāciju. Nozīmīgs informācijas nodošanas kanāls ir sociālā tīkla Facebook lapa 
“Burtnieku novads”, kam 2019. gada martā ir 1845 sekotāji. Savukārt sociālā tīklā Instagram novada 
aktivitātēm seko 645 lietotāji, vietnē Twitter – 1838 sekotāji, un portālā Draugiem.lv – 501 sekotājs. 

Pašvaldība īsteno sadarbību ar Vidzemes reģionālo laikrakstu “Liesma”, ziņu portālu “Valmieras 
ziņas” un SIA “Vidzemes televīzija”, ar kuriem sadarbībām tiek sagatavota un izplatīta informācija 
par aktualitātēm Burtnieku novadā. SIA “Vidzemes televīzija” sagatavotie sižeti pieejami vietnē 
Youtube. 

Iedzīvotāju iesaiste Burtnieku novadā galvenokārt noris caur organizētajiem kultūras, sporta, 
aktīvās atpūtas pasākumiem, un iedzīvotāju sapulcēm. Ne mazāk svarīga ir pašvaldības komisiju 
darbība, kurās iesaistās aktīvākie novadnieki un jomu pārstāvji. Plašākā sabiedrības iesaiste 
vērojamā šajās Burtnieku novada domes izveidotajās komisijās - Uzņēmējdarbības un vides 
attīstības komisija, Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija, Medību koordinācijas komisija, Sporta 
attīstības padome, Burtnieka ezera konsultatīvā padome. Tāpat, ievērojot normatīvo aktu prasības, 
pašvaldības interneta vietnē pieejami domes sēžu audioieraksti, kā arī to protokoli.  

Lai stiprinātu novada lokālpatriotismu un pateiktos iedzīvotājiem par viņu ieguldījumu novada 
izaugsmē pašvaldībai ir izveidots apbalvojumi - “Gada cilvēks Matīšu pagastā” un “Gada cilvēks 
Vecates pagastā”. Latvijas valsts simtgades gadā pirmo reizi tika organizēts novada iedzīvotāju 
godināšanas pasākums “Burtnieku novada Lepnums”, kurā 5 iedzīvotāji saņēma atzinību par 
nozīmīgu darbu, ieguldījumu un sasniegumiem Burtnieku novadā, tā attīstības un atpazīstamības 
veicināšanā. Tāpat ik gadu iedzīvotāji tiek aicināti iesaistīties balsojumā par Burtnieku novada sporta 
laureātam izvirzītajiem pretendentiem. 

Iedzīvotāju iesaiste noris arī ar “Vides attīstības projektu konkursa” starpniecību, kura mērķis ir 
veicināt Burtnieku novada publiskās teritorijas sakoptību un drošību, dažādojot iespējas saturīgai un 
kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai Burtnieku novada iedzīvotājiem un veicinot Burtnieku novada 
iedzīvotāju iesaistīšanos novada teritorijas sakopšanas pasākumu īstenošanā, nodrošinot 
jaunizveidotā vides objekta ilgtspējīgu uzturēšanu. 2019. gadā saņemti 16 pieteikumi, 2018. gadā – 
19. 

Nozīmīgu devumu sniedz biznesa ideju konkurss topošajiem un esošajiem uzņēmējiem “Ideja 
Burtnieku novadam”, kura dalībnieki ir vietējie Burtnieku novada iedzīvotāji, un labākās projekta 
idejas tiek prezentētas noslēguma pasākumā visiem interesentiem. 

“Latvijas e-indekss” analizē pašvaldību īstenoto praksi e-pārvaldes un e-vides jomā, raksturojot 
situāciju pēc četriem faktoriem – e-vides infrastruktūras attīstības līmenis, interneta resursu 
popularitāte un cilvēku prasmes, e-pārvaldes līmenis un informācijas sistēmu un datu drošība, 
balstoties uz VARAM, VRAA, NVA, CERT datiem un pašvaldību aptaujas rezultātiem.  

♦ Burtnieku novada pašvaldība 2017. gada kopējā vērtējumā ierindojas 27. vietā starp 
novadiem ar iedzīvotāju skaitu virs 7000 (kopā 49 pašvaldības), ar rezultātu 52,04 punkti no 
maksimāli iespējamiem 100 punktiem. 

♦ Pašvaldības interneta vietnē pieejamo ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem saistītu 
veidlapu sagatavju skaits 2017. gadā sasniedz 54. Pašvaldības mājaslapā pieejamo 

http://www.burtniekunovads.lv/
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pašvaldības sniegto pakalpojumu aprakstu skaits 2017. gadā ir 60. Rādītāji salīdzinot ar 2015. 
gadu ir uzlabojušies vairāk nekā divas reizes. 

♦ Kā ļoti labs rādītājs uzskatāms, ka 85,8% iedzīvotāju Burtnieku novadā dzīvesvietu 2017. 
gadā deklarējuši elektroniski (attiecībā pret visiem dzīvesvietu deklarējušiem 2017.gadā); 

♦ Kā zems rādītājs uzskatāms, ka tikai 12,1% no nekustamā īpašuma nodokļa rēķiniem tiek 
izsūtīti elektroniski. 2,1% no ienākošās korespondences Burtnieku novada domē ir saņemts 
elektroniski, savukārt elektroniski saņemtās ienākošās korespondences īpatsvars, kas bija 
parakstīta ar elektronisko parakstu 2017.gadā bija 100%; 

♦ Burtnieku novadā uz 1000 iedzīvotājiem 2017.gadā brīvi pieejami 6,19 datori (bibliotēkās, 
pagastu pārvaldēs, u.c.), kas novadu ierindo 14.vietā starp pašvaldībām ar iedzīvotāju skaitu 
virs 7000.  

♦ Kā ļoti labs rādītājs uzskatāms arī sekotāju skaits pašvaldības profiliem sociālajos tīklos 
(Facebook, Twitter, Instagram, Draugiem.lv) – 511 sekotāji uz 1000 iedzīvotājiem, kas ir 
vairāk nekā divas reizes lielāks nekā 2015. gadā.  

♦ Informācijas sistēmu un datu drošība Burtnieku novadā uzskatāma par pietiekamu, 
ierindojoties 9.vietā starp attiecīgās kategorijas pašvaldībām.17 

♦ Portālā www.Latvija.lv pieejami 8 Burtnieku novada pašvaldības publiskie pakalpojumi, bet 
portālā epakalpojumi.lv ir iespēja iegādāties elektroniski licences makšķerēšanai Burtnieka 
ezerā un iesniegt atskaiti par lomu, kā arī veikt dažādas ar nekustamā īpašuma nodokļa 
apmaksu saistītas darbības 

Ar Burtnieku novada un kaimiņu pašvaldību kopīgo interešu teritorijām jeb funkcionālām saitēm tiek 
saprastas ar novadu funkcionāli saistītas teritorijas, kas administratīvi atrodas ārpus novada robežas. 
Sadarbība veidojas galvenokārt, pateicoties jomām, kas vērstas uz kopīgu pakalpojumu un resursu 
nodrošināšanas procesu.  

Lai gan Burtnieku novads robežojas ar Valmieras pilsētu, Kocēnu, Alojas, Mazsalacas, Rūjienas, 
Naukšēnu, Valkas, Strenču un Beverīnas novadiem (ATTĒLS:28), ciešāka sadarbība izveidojusies ar 
Valmieras pilsētu. Tās pamatā ir kopīgās intereses un tuvā atrašanās vieta, plašā pakalpojumu, arī 
vidējās izglītības pieejamība Valmieras pilsētā. Valmiermuižas un Pilātu ciemu urbanizētā telpa 
saplūdusi ar Valmieras pilsētu. Tagadējie Burtnieku, Matīšu, Vecates, Rencēnu un Valmieras pagasti 
atradās Valmieras rajona teritorijā līdz 2009. gadā veiktajai administratīvi teritoriālajai reformai, 
savukārt Ēveles pagasts līdz 2009. gadam atradās Valkas rajona teritorijā. 

Robežojošās pašvaldības savos ilgtermiņa un vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentos identificējušas funkcionālās saites, sadarbības jomas ar Burtnieku novadu vairākās 
jomās, no kurām izteiktākās ir tūrisms, pakalpojumu nodrošinājums, transporta infrastruktūra, 
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, u.c. 

Burtnieku novada pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās un nodibinājumos: 

♦ Biedrība “Latvijas pašvaldību savienība”; 

♦ Vidzemes plānošanas reģions; 

♦ Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”; 

♦ Biedrība “No Salacas līdz Rūjai”; 

♦ Biedrība “Valmieras-Giterslo reģionu sadarbībai”; 

♦ Biedrība “Vidzemes tūrisma asociācija”. 
Burtnieku novads kopā ar bijušā Valmieras rajona pašvaldībām jau vairāk nekā 25 gadus īsteno 
sadarbību ar Giterslo apriņķa pašvaldību Vācijā. Ar Giterslo apriņķa palīdzību realizēti daudzi 
nozīmīgi projekti sociālajā, veselības aprūpes, izglītības, kultūras un drošības jomās. Ir izveidojusies 

 

17 “Latvijas e-indekss” pašvaldību mērījuma rezultāti. Skat. https://www.eindekss.lv/lv/6-rezultati 
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oficiāla sadarbība starp koriem un skolām, regulāri notiek dažādu jomu pieredzes apmaiņas 
braucieni, tiek dibināti personīgi kontakti, tādējādi radot ieceres jauniem sadraudzības plāniem. 

Starptautiskā sadarbība tiek īstenota arī ar Eiropas Savienības fondu atbalstītu projektu starpniecību 
– “Lakespearance”, “Garden pearls”, u.c. 

 

 

Darba grupas 
Komunikācija ar iedzīvotājiem, 

 novada tēls 
Ārējā sadarbība 

 (citi novadi, iestādes, sadarbība ar NVO) 

Kas labs, izdevies? 

• Iedzīvotājiem ir iespēja nodot info anonīmi 

kastītēs pie pagastu pārvaldēm, kur var nodot 

ziņu par korupciju; 

• Sapulces ar iedzīvotājiem; 

• Pagasta pārvaldnieku pieņemšanas laiki; 

• Pašvaldības komunikācijas kanāli ar 

iedzīvotājiem (informatīvais izdevums, mājas 

lapa, sociālie tīkli – Facebook, Twitter, 

Instagram) 

• Komunikācija caur novada pasākumiem; 

• Uzņēmējdarbības un vides attīstības komisijas 

darbība ; 

Kas labs, izdevies? 

• Laba sadarbība ar apkārtējām pašvaldībām tūrismā (noslēgts 

sadarbības līgums); 

• Laba sadarbība ar Valmieras pašvaldības kapitālsabiedrībām; 

• Laba sadarbība ar Vidzemes plānošanas reģionu; 

• Laba sadarbība un dalība Latvijas pašvaldību savienībā; 

• Savstarpējie norēķini par izglītojamiem; 

• Vides attīstības projektu konkursa organizēšana (NVO projekti); 

• Sadarbības pilsētas (piemēram, Giterslo); 

• Izglītības pārvaldes pakalpojums no Valmieras; 

• Humānās pedagoģijas sadarbības partneri; 

• Valmieras novada fonds, Sarkanais krusts, “Zīles” projekts 



Burtnieku novada attīstības programma 2019.-2025. gadam  
 

27 

• Burtnieku novada atpazīstamību veicina 

Burtnieka ezers; 

• Atbalsts novada biedrībām; 

• Sakopta vide; 

• Novada simbolika. 

• Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība; 

• Vidzemes uzņēmēju dienas. 

Kas slikts, nepilnīgs? 

• Nav iedzīvotāju padomes; 

• Speciālistiem jāpilnveido klientu apkalpošanas 

kultūra; 

• Nav komunikācijas un zīmolvedības stratēģijas;  

• Grūti sasniegt seniorus, kuri neizmanto 

internetu. 

Kas slikts, nepilnīgs? 

• Valsts iestādes pieprasa pašvaldībai regulāri iesniegt kādu info, 

kura sagatavošana bieži ir laikietilpīga un nav redzama rezultāta, 

trūkst atgriezeniskās saites; 

• Nav definēta pārrobežu sadarbība, piemēram, Giterslo, Igaunija; 

• Iespējamās domstarpības ar apkārtējiem novadiem teritoriālās 

reformas kontekstā; 

• Nenoteiktība ar teritoriālo reformu; 

• Nav nodibinātas sadraudzības ar citām pašvaldībām Latvijā. 

Kas jāmaina, kā? 

• Jāuzlabo klientu apkalpošanas kultūra; 

• Vairāk informēt par pašvaldības darbu un 

Burtnieka ezera apsaimniekošanu; 

• Plašāk organizēt pagastos vietējo iedzīvotāju un 

uzņēmēju tikšanās; 

• Jāuzlabo mājas lapas funkcionalitāte, vizuālais 

noformējums, pieejamība no mobilajām 

ierīcēm; 

• Jāattīsta Burtnieku novada tēls tūrisma jomā. 

Kas jāmaina, kā? 

• Jāuzlabo sadarbība ar Valmieras izglītības pārvaldi; 

• Jāiniciē vairāk sadarbības projekti ar apkārtējām pašvaldībām, 

piemēram, vides projekti ar Salacas upes baseinu ietverošām 

pašvaldībām; 

• Attīstīt sadarbību ar NVO – kopīgi projekti,  

• Attīstīt sadarbību ar Vides risinājumu institūtu; 

• Nepieciešama pārstāvniecība – koordinators – pārrobežu 

jautājumos; 

• Attīstīt sadarbību ar kaimiņu novadiem sporta, kultūras un 

uzņēmējdarbības jomā. 

Iedzīvotāju aptauja   

Pašvaldības domes (deputātu) darba 
novērtējums 

Pašvaldības administrācijas 
(darbinieku) darba novērtējums 

Pagastu pārvalžu darba 
novērtējums 

   
Pašvaldības pakalpojumu pieejamība Pašvaldības pakalpojumu 

kvalitāte 
Pašvaldības sniegtās 
informācijas kvalitāte 

 
  

30% aptaujas dalībnieku atzīmējuši, ka informāciju par Burtnieku novada pašvaldības darbību iegūst pašvaldības interneta vietnē 
www.burtniekunovads.lv, 24% informatīvajā izdevumā “Burtnieku Novada Vēstis”, 20%  sociālajos medijos, 15% no paziņām, draugiem vai 
ģimenes locekļiem, 7% klātienē novada pašvaldībā, u.c. 
 
Ieteikumus pašvaldības darba uzlabošanai snieguši 64 
respondenti. Pēc minēšanas biežuma visvairāk iedzīvotāji 
atzīmējuši nepieciešamību uzlabot pašvaldības 
komunikāciju ar iedzīvotājiem. 
Pašvaldības darbs: 

♦ Strādāt iedzīvotāju labā, kopējās labklājības 
celšanai (10 atbildes); 

♦ Turpināt strādāt (4 atbildes); 

♦ Uzlabot deputātu darbu, vienotību (4 atbildes); 

Apkalpošana, komunikācija ar iedzīvotājiem un iesaiste: 

♦ Uzlabot administrācijas darbinieku attieksmi pret apmeklētājiem, 
būt pieejamiem, atsaucīgākiem, pretimnākošiem (13 atbildes); 

♦ Uzlabot komunikāciju ar iedzīvotājiem (t.sk., izmantot vairāk 
informācijas kanālus - arī sociālos tīklus) (5 atbildes); 

♦ Vairāk uzklausīt iedzīvotājus (4 atbildes); 

♦ Darbinieku pieņemšanas laika ieviešana (2 atbildes). 
 

7%

36%

25%

11%

21%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /
neizmanto

13%

47%
18%
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♦ Novērtēt pašvaldībā strādājošos, nodrošināt 
kapacitātes celšanu (3 atbildes); 

♦ Pievērst lielāku uzmanību iedzīvotājiem un dzīvei 
pagastos (3 atbildes). 

Attīstība un sadarbība 

♦ Sadarboties ar apkārtējiem novadiem un Valmieru, lai realizētu 
kopīgus projektus; 

♦ Definēt novada attīstības mērķus un atbildīgos to sasniegšanai; 
Pakalpojumu attīstība: 

♦ Ierādīt telpas aptiekai Ēvelē; 

♦ Piedāvāt nodarbības un pulciņus dažāda vecuma 
bērniem un jauniešiem; 

♦ Nodrošināt transportu uz citu pagastu 
pasākumiem. 

♦ Vairāk līdzekļus tērēt novada attīstībai, pieejamībai un 
atpazīstamībai; 

♦ Vairāk domāt par novada attīstību; 

♦ Atbalstīt uzņēmējdarbības vidi; 

♦ Vairāk uzmanības veltīt Valmieras pagasta attīstībai, kuram ir 
vislielākā iespēja piesaistīt jaunus iedzīvotājus un nodokļu 
maksātājus; 

♦ Novērtēt un saglabāt novada vērtības. 
Steidzamākie darbi, kas pašvaldībai jārisina pirmkārt 

 
Pārvaldība, sadarbība: 

♦ Uzlabot pašvaldības un domes darbu (7 atbildes); 

♦ Izvērtēt reģionālās reformas scenāriju Burtnieku 
novadā. (5 atbildes); 

♦ Rūpēties par novada iedzīvotājiem (4 atbildes); 

♦ Vairāk rīkot tikšanās ar iedzīvotājiem; 

♦ Veidot ciešāku sadarbību ar Valmieras pilsētu; 

♦ Nodrošināt pašvaldības pakalpojumu 
pieejamību iedzīvotājiem katrā apdzīvotā vietā. 

Burtnieku pagastā: 

♦ Burtnieku muižas un apkārtnes sakārtošana (4 atbildes); 

♦ Graustu savešana kārtībā (3 atbildes); 

♦ Ciema teritorijas sakārtošana (2 atbildes); 

♦ Atjaunot klēti; 

♦ Burtnieku pagasta kultūras centra ēkas sakārtošana; 

♦ Grants ceļu Burtnieki-Matīši, Pidriķis-Valmiera, Eniņi-Rencēni 
rekonstrukcija; 

♦ Burtnieku parka un estrādes labiekārtošana. 
Valmieras pagastā: 

♦ Izvērtēt Valmiermuižas ūdenssaimniecības tīklu 
pievienošanu Valmierai; 

♦ Sakārtot Valmiermuižas ielu infrastruktūru, t.sk. 
publisko apgaismojumu un nodrošināt iedzīvotāju 
(gājēju) drošu pārvietošanos; 

♦ Ūdenssaimniecības sakārtošana Valmieras pagastā; 

♦ Valmieras pagasta kultūras nama pārbūve un 
modernizācija; 

♦ Valmieras pagasta bērnu dārza paplašināšana; 

♦ Sakārtot Valmieras pagasta sporta aprīkojumu 
pieejamību iedzīvotājiem; 

♦ Pašvaldības ceļa izbūve Pilātu ciemā; 

♦ Sakārtot atkritumu apsaimniekošanas jautājumus; 

♦ Veloceliņa izbūve no VALDEKO līdz Pilātu ciemam; 

♦ Ieviest Valmieras pilsētas autobusu uz/no Pilātu ciema 
vairākas reizes dienā; 

♦ Barjeru uzstādīšana olimpiešu parkā; 

♦ Uzlabot satiksmes drošību - ātruma ierobežojumi; 

♦ Risināt jautājumu par gājēju/riteņbraucēju celiņa 
nodrošināšanu pa Valmieras-Valkas šoseju uz 
Pilātiem, Rūpniekiem; 

♦ Sakārtot ielu segumus Valmiermuižā Tālavas un 
Draudzības ielā;  

♦ Jeru ceļa rekonstrukcija; 

♦ Sakārtot Alejas un Birzītes ielas pāreju, lai var 
pārredzēt ceļu; 

♦ Meliorācijas grāvju atjaunošana Valmieras pagastā; 

♦ Smakas no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Ozolu 
alejā un pie privātmājām; 

♦ Attīstīt inženierkomunikācijas jaunajās apbūves 
teritorijās; 

♦ Izvietot mazizmēra konteinerus ielu un celiņu malās, 
kur notiek intensīvāka cilvēku pārvietošanās. 

Rencēnu pagastā: 

♦ Pašvaldībai piederošu īpašumu (t.sk., Rencēnu Pasta ēkas) sakopšana 
un atjaunošana (3 atbildes); 

♦ Izvērtēt Rencēnu kultūras nama vadības darbu un atbilstību (2 atbildes); 

♦ Dzeramā ūdens attīrīšana vai filtrēšana Rencēnos; 

♦ Centralizētās kanalizācijas paplašināšana Rencēnos; 

♦ Skolā vajadzīga medmāsa; 

♦ Nepieciešams skolas autobuss; 

♦ Ielu un māju norādes; 

♦ Izveidot tirgus laukumu. 
Vecates pagastā: 

♦ Parka teritorijas izkopšana pie Strautnieka dīķa (Iztīrīt dīķi, sakopt parku 
no lauztiem un vēja izgāztiem kokiem) (2 atbildes); 

♦ Vecates pagasta pagastmāja; 

♦ Trotuāra no pieturas līdz ceļam savešana kārtībā. 

Matīšu pagastā: 

♦ Ierīkot apgaismojumu uz Robežu ielas un Parka ielas Matīšos; 

♦ Matīšu pagastā ierīkot apgaismojumu Valmieras ielas beigās uz 
Mazsalacas ielu; 

♦ Sakopt estrādi Matīšos, ierīkot ietvi pa Mazsalacas ielu, gājēju pāreju pie 
atjaunotā kultūras nama un apgaismojumu un celiņu uz estrādi 
sakārtot; 

♦ Atjaunot Pučurgas ceļu. 

Ēveles pagastā: 

♦ Ierādīt telpas aptiekas atvēršanai; 

♦ Vides sakārtošana, iedzīvotāju izglītošana vides jautājumos; 

♦ Pagastam piederošo ēku apsaimniekošana un lietderīga izmantošana. 
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4.4. Novada identitāte 

Burtnieku novads ir viens no atpazīstamākajiem novadiem Vidzemē, pateicoties leģendām 
apvītajam Burtnieka ezeram – 4.lielākajam Latvijā. Tas ir populārs galamērķis makšķernieku un 
aktīvās atpūtas cienītāju vidū.  

Burtnieku novads ir salīdzinoši populārs, ko apliecina A.Brenča veiktais pētījums par pašvaldību 
teritoriju zīmoliem - “Mārketinga vadības metožu Latvijas pašvaldībās”. Burtnieku novads ierindots 
vidēji lielo novadu līdz 5000-15000 iedzīvotājiem kategorijā. Pēc zīmola uztveres – vērtēti 
dzīvesvietas/investīciju pievilcības un tūrisma aspekti - Burtnieku novads ierindojas 15.vietā starp 
vidējām pašvaldībām (Kocēnu novads 37.vietā, Alojas 
novads 45. vietā šajā kategorijā). Burtnieku novadam ir 
augsta uztvertā vērtība tūrisma (9.vieta), bet daudz zemāka 
dzīvesvietas/darba vietas aspektā. Tūrisma aspektā 
Burtnieku novads ir viens no vērtīgākajiem, jo attālumu pret 
galvaspilsētu kompensē resursi, dabas vai vēstures 
kategorijā, kļūstot par šī novada identitātes izteicējiem. 
Burtnieku novada zīmola vērtība attīstījusies arī pateicoties 
novada logotipam, kas tiek izmantots reprezentācijā. 18 

Burtnieku novada pašvaldības simbolika ir Burtnieku novada 
ģerbonis, karogs un logo. Karogā un ģerbonī attēlots zelta 
burtnieks ar kokli klēpī, kas sēž uz viļnotas sudraba sijas zilā 
laukā. Logotips attēlots kā stilizēta Burtnieku novada 
kontūra, kas apvienojumā ar trijstūrveida elementu veido 
zivs formas motīvu.(ATTĒLS:29) 

 

Burtnieku novada iedzīvotāji visvairāk lepojas ar sakopto vidi, apkārtni, iedzīvotājiem, Burtnieka 
ezeru un dabu. Kopumā 2019. gada februārī veiktajā iedzīvotāju aptaujā 88 respondenti snieguši 
atbildes uz jautājumu, ar ko lepojas, dzīvojot vai strādājot Burtnieku novadā. 25 respondenti jeb 28% 
minējuši, ka lepojas ar sakopto vidi un apkārtni. Piektā daļa respondentu minējuši, ka lepojas ar 
novada iedzīvotājiem, aiz tā seko Burtnieka ezers (20%), u.c. (ATTĒLS:30) 

 

18 Brencis, A., “Mārketinga vadības metožu izmantošana Latvijas pašvaldībās“, 2015. Latvijas Universitāte 
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5. Ekonomiskā vide 

Burtnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2012.-2030. gadam kā viena no trim attīstības 
prioritātēm izvirzīta saimnieciskā attīstība, paredzot veidot labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai 
tradicionālajās un perspektīvajās jomās - zināšanās balstītu uzņēmumu un to sadarbības tīklu 
attīstībai. Burtnieku novada attīstības programmā 2012.-2018. gadam noteikta Burtnieku novada 
ekonomiskā specializācija, kas kā nozīmīgākās nozares izceļ lauksaimniecību un mežsaimniecību, 
un paredz 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] 

Burtnieku novadu kopumā raksturo labi ekonomiskās vides rādītāji – bezdarba līmenis, strādājošo 
samaksa, nodarbināto skaits, uzņēmumu lielums un apgrozījums, pašvaldības iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa ieņēmumi, u.c. Tomēr, salīdzinot pieejamos datus un informāciju pagastu griezumā, 
jāuzsver, ka Valmieras pagasta teritorija ir ievērojami attīstītāka – iedzīvotāju blīvums Valmieras 
pagastā ir 34 cilv./km2, tikmēr pārējos novada pagastos tas ir robežās no 4-11 cilv./km2, kā arī vairāk 
nekā puse pēc apgrozījuma lielāko uzņēmumu koncentrējušies Valmiermuižā. 44% no novada 
iedzīvotājiem mitinās Valmieras pagastā. Valmieras kā republikas nozīmes pilsētas tuvums ir 
galvenais priekšnoteikums Valmiermuižas un Valmieras pagasta arī turpmākajai attīstībai, tomēr 
jādomā par ekonomisko rādītāju celšanas pasākumiem arī pārējā novada teritorijā, veicinot 
vienmērīgu un sabalansētu attīstību un mazinātu sarukšanas procesus. Galvenie ekonomiskās vides 
veidotāji Burtnieku, Ēveles, Matīšu, Rencēnu un Vecates pagastos ir lauksaimniecības un tūrisma 
uzņēmumi. 

Vēl viens teritorijas attīstības rādītājs ir teritorijas attīstības indekss, kuru aprēķina Valsts reģionālās 
attīstības aģentūra, balstoties uz datiem par ekonomiski aktīvo individuālo komersantu un 
komercsabiedrību skaitu uz 1000 iedzīvotājiem, bezdarba līmeni, trūcīgo personu īpatsvaru, 
dabiskās kustības saldo, ilgtermiņa migrācijas saldo, noziedzīgo nodarījumu skaitu, iedzīvotāja 
ienākuma nodokļu lielumu, demogrāfisko slodzi. 

2017. gadā Burtnieku novada teritorijas attīstības indekss ir -0,119, ieņemot 49.vietu starp 110 
novadu pašvaldībām. Laikā kopš 2013. gada rādītājs ir bijis ar mainīgu tendenci. No kaimiņu 
pašvaldībām Kocēnu un Beverīnas novadi ieņem augstāku vērtējumu nekā Burtnieku novads. 2017. 
gadā apkārtējo novadu rādītāji ir: 

• Kocēnu novads 28.vietā (0,074); 

• Beverīnas novads 29.vietā (0,060); 

• Mazsalacas novads 54.vietā (-0,156); 

• Naukšēnu novads 58.vietā (-0,209); 

• Rūjienas novads 71.vietā (-0,414); 

• Alojas novads 78.vietā (-0,540); 

• Valkas novads 87.vietā (-0,659); 

• Strenču novads 95.vietā (-0,980). 

Novada ciemos un lauku teritorijās saskaņā ar Burtnieku novada Teritorijas plānojumu 2012.-2024. 
gadam ir attīstībai paredzētas jaunas dzīvojamās apbūves – savrupmāju, arī daudzstāvu-, publiskās 
apbūves – darījumu objektu, tūrisma un atpūtas objektu apbūves, rūpnieciskās apbūves - ražošanas 
objektu, pārstrādes uzņēmumu teritorijas. Šādas teritorijas uzskatāmas par resursu 
uzņēmējdarbības un dzīvojamās apbūves teritoriju attīstībai Burtnieku novadā. 

Tāpat nozīmīga ir pašvaldības sniegto publisko un komersantu sniegto pakalpojumu pieejamība 
novada teritorijā – novada un pagastu centros. Komersantu piedāvātie sabiedriskie pakalpojumi 
attēloti ATTĒLS:31 – redzams, ka pagastu centros ir pieejami galvenie pakalpojumi – pasta nodaļa, 
pārtikas veikals, brīvpieejas interneta vieta. Brīvpieejas interneta punktus nodrošina septiņas novada 
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bibliotēkas. Bankomāti gan pieejami tikai Rencēnos un Valmiermuižā. Plašu pakalpojumu un servisu 
piedāvājumu nodrošina tuvējā Valmieras pilsēta, kas no novada tālākajiem ciemiem - Vecates un 
Dakstiem – atrodas 35 km attālumā. 

 

 

Pakalpojumu nodrošinājumā un kvalitatīvas dzīves vides veidošanā neatsverama nozīme ir 
pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem – izglītības iestādēm, pagastu pārvaldēm, bibliotēkām, 
kultūras namiem, kā arī publiskajai ārtelpai un atpūtas vietām. 

Novada teritorijas ilgtspējīgas attīstības pamatā ir dzīves vides vērtību saglabāšana un 
uzņēmējdarbības vides radīšana un attīstīšana, kas nākotnē nodrošinās pieaugošus iedzīvotāju 
ienākumus un dzīves kvalitātes paaugstināšanos (IAS 2012-2030). 

5.1. Iedzīvotāju nodarbinātība un labklājība 

Saskaņā ar Centrālā statistikas pārvaldes informāciju, kopējais aizņemto darba vietu skaits laikā no 
2011. līdz 2017.gadam samazinājies par 12,6%. Visvairāk aizņemto darba vietu 2017.gadā Burtnieku 
novadā ir sabiedriskajā sektorā. Sabiedriskais sektors ietver vispārējo valdības sektoru, kas savukārt 
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ietver valsts struktūrās un pašvaldību struktūrās nodarbinātos. Dati par privātā sektora 
komersantiem ar nodarbināto skaitu zem 50 cilvēkiem netiek uzkrāti (Tabula 2). 19 

Tabula 2. Aizņemtās darba vietas Burtnieku novadā (skaits) 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar 
nodarbināto skaitu <50 

864 750 621 657 675 662 755 

Sabiedriskajā sektorā 536 358 286 303 337 330 312 

Vispārējās valdības sektorā 471 236 234 253 280 289 278 

..valsts struktūrās 23 - - - - - - 

..pašvaldību struktūrās 382 393 335 354 338 332 443 

Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu 
>=50 

328 393 335 354 338 332 443 

Vidējais darbinieku skaits Burtnieku novadā laikā no 2011. gada līdz 2017. gadam pieaudzis par 22%, 
un pašnodarbināto skaits šajā periodā audzis par 13%. Vidējais darbinieku skaita pieaugums laikā no 
2011.-2017. gadam vērojams arī pagastos - Vecates pagastā +58% (jeb 25 darba vietas), Burtnieku 
pagastā +40% (jeb 67 darba vietas), Matīšu pagastā +27% (jeb 26 darba vietas), Valmieras pagastā 
+22% (jeb 195 darba vietas). 2017.gadā Ēveles pagastā ir par 4% (jeb 2 darba vietas) darba vietu 
vairāk, savukārt Rencēnu pagastā par 3% (jeb 5 darba vietām) mazāk nekā 2011.gadā. 20,21 

Pašnodarbināto fizisko personu skaita pieaugums laikā no 2011.-2017. gadam vērojams Valmieras 
pagastā +54% (jeb 41 persona) un Rencēnu pagastā +23% (jeb 10 personas). Pašnodarbināto personu 
skaits samazinājies pārējos pagastos – Burtnieku pagastā -10% (jeb 23 personas), Matīšu pagastā -
11% (jeb 3 personas), Vecates pagastā -13% (jeb 4 personas), Ēvelēs pagastā -11% (jeb 2 personas). 
ATTĒLS:32 atspoguļo vidējo darbinieku un pašnodarbināto personu skaitu Burtnieku novada 
pagastos 2017.gadā. Attēlā redzams, ka Valmieras pagastā strādā visvairāk personu jeb 60% no visa 
novada nodarbināto skaita, aiz tā sekojot Burtnieku, Rencēnu, Matīšu, Vecates un Ēveles 
pagastiem.22 

 

 

 

19Centrālā statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv 
20 Centrālā statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv 
21 Vidējais darbinieku skaits apzīmē darba attiecībās esošus darba ņēmējus, par kuriem nodokļus maksā darba devējs. Ar pašnodarbinātām 
fiziskām personām apzīmē personas, kuras veic saimniecisko darbību un ir reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā (VID), kā 
pašnodarbinātās personas, un iesniedz VID gada ienākumu deklarācijas D3 veidlapu “Ienākumi no saimnieciskās darbības”. 
22 Centrālā statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv 
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Bezdarbnieku skaits 2019. gada 31. 
janvārī pēc Nodarbinātības valsts 
aģentūras datiem23 Burtnieku 
novadā bija 172, bet bezdarba 
līmenis 3,6%. 

Bezdarbnieku skaits novadā no 
2011. gada līdz 2019. gadam 
ievērojami sarucis – par 3,7 reizēm. 
(ATTĒLS:33) 

55% no visiem bezdarbniekiem bija 
sievietes un 45% vīrieši.  

 

 

 

2019.gada sākumā problēmgrupu 
bezdarbnieki sastādīja 36% no kopējā 
bezdarbnieku skaita. 37% jeb 23 no 
problēmgrupu bezdarbniekiem ir 
pirmspensijas vecuma bezdarbnieki, 
aiz tā seko 34% jeb 21 invalīdi, 16% jeb 
10 jeb ilgstošie bezdarbnieki. 
Vismazāk bezdarbnieku jeb 13% (8 
cilvēki) sastāda jaunieši vecumā no 
15-24 gadiem (ATTĒLS:34). 

 

 

 

2019.gada sākumā 70% no visiem bezdarbniekiem ir šajā statusā līdz sešiem mēnešiem, 23% 
bezdarba ilgums ir 6-12 mēneši. 

Bezdarba līmenis Burtnieku novadā 2011. gada 31. janvārī bija 11%, un tas līdz 2019. gada 31.janvārim 
ir sarucis par 7,4% un sastāda 3,6%. Ņemot vērā tautsaimniecības attīstību un dabiskā bezdarba 
līmeni (Latvijā 2018.gadā 8-9%), Burtnieku novadā 2019.gada sākumā bezdarba nav. Arī Vidzemes 
statistikas reģionā vērojama pakāpeniska tendence bezdarba līmenim samazināties, 2019.gadā 
nokrītoties līdz 5,2%. (ATTĒLS:35)  

 

 

 

23 Nodarbinātības valsts aģentūras statistikas dati, bezdarbnieku skaits uz katra gada 31. janvāri 
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Strādājošo vidējā mēneša bruto alga Burtnieku novadā24 (bez privātā sektora komersantiem ar 
nodarbināto skaitu zem 50) 2018. gadā sasniedz 830 EUR pirms nodokļu nomaksas. Burtnieku 
novadā pēdējo astoņu gadu laikā vērojams ievērojams algu kāpums, kopumā vidējais atalgojums 
kopš 2011.gada ir pieaudzis par 79%. Straujāku vidējās algas pieaugumu 2017. un 2018. gadā 
Burtnieku novadā skaidrojams arī ar privātā sektora komersantu ar vairāk nekā 50 nodarbinātajiem 
rašanos. Starpība starp vidējo atalgojumu Burtnieku novadā, Valmierā un Latvijā 2011. gadā un 2018. 
gadā nav būtiski mainījusies. 2018.gadā vidējais atalgojums novadā bija par 23% zemāks nekā 
Latvijā, un par 16% zemāks nekā Valmieras pilsētā. (ATTĒLS:36) 

 

 

2019. gada janvārī Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā ir informācija par diviem 
aktuāliem darba sludinājumiem Burtnieku novadā – kokapstrādē un administrācijā. 

Burtnieku novadā 2017. gadā darba ņēmēju skaita sadalījumā pēc mēneša bruto darba ienākumiem 
26% sastāda darba ņēmēji, kuru ienākumi ir robežās no 300,01 līdz 500,00 EUR. Aiz tā seko 21% 
darba ņēmēju, kuru ienākumi bija robežās no 500,01 līdz 700,00 EUR, un 21% ar ienākumiem no 
700,01 līdz 1000,00 EUR. 27% no nodarbināto atalgojums ir minimālās algas vai zemākā līmenī (2017. 
gadā minimālā alga Latvijā bija 380 EUR). (Tabula 3) 25 

Septiņu gadu griezumā kopumā novērojama tendence procentuāli pieaugt darba ņēmēju 
īpatsvaram, kas saņem atalgojumu virs 500 EUR, savukārt atalgojuma saņēmēju skaits līdz 500 EUR 
procentuāli samazinājies. 26 

 

24 Centrālā statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv) 
25Centrālā statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv 
26Centrālā statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Latvijā - pavisam, bez privātā
sektora komersantiem ar
nodarbināto skaitu <50

717 748 783 834 883 927 998 1077

Valmierā - pavisam, bez privātā
sektora komersantiem ar
nodarbināto skaitu <50

623 670 706 754 774 827 901 984

Burtnieku novads - pavisam, bez
privātā sektora komersantiem ar

nodarbināto skaitu <50
464 462 529 552 591 634 742 830

Burtnieku novads - Sabiedriskajā
sektorā

492 508 571 600 591 650 722 784

Burtnieku novads - Pašvaldību
struktūrās

476 520 586 615 598 657 734 791

Burtnieku novads - privātā sektora
komersanti ar nodarbināto skaitu

>=50
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Tabula 3. Darba ņēmēju skaita sadalījums % pēc mēneša bruto darba ienākumiem 
Burtnieku novadā 2017. gadā 

Atalgojums līdz 
70.00 

70.01 - 
150.00 

150.01 - 
300.00 

300.01 
- 

500.00 

500.01 
- 

700.00 

700.01 
- 

1000.0
0 

1000.01 
- 

1500.00 

virs 
1500.0

0 

Īpatsvars no darba 
ņēmēju skaita ar 

darba ienākumiem, % 

4 % 5 % 9 % 26 % 21 % 21 % 10 % 5 % 

Darba ņēmēju skaits 56 69 126 368 302 307 141 66 

 

Latvijas Pašvaldību savienības aprēķinā no Valsts ieņēmumu dienesta un RAIM datiem par 2016. 
gadu attēlota informācija par 10 lielāko iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk arī IIN) maksātāju 
pašvaldībā un ārpus tās (Tabula 4). 20 lielākie IIN maksātāji (kam juridiskā adrese novadā un ārpus 
tā) nodrošina 36,3% no kopējiem pašvaldības IIN ieņēmumiem, un nodarbina 1179 novada 
iedzīvotājus. Tabulā 6 atspoguļoti dati arī par kopējo atalgojuma summu – 20 lielākie IIN maksātāju 
veikto iemaksu algu summa sastāda 36,62% no kopējās algu summas novadā 2016. gadā. 

Tabula 4. 10 lielāko iedzīvotāju ienākuma nodokļu maksātāju, kas reģistrēti Burtnieku 
novadā un ārpus tā, ekonomiskie rādītāji 2016. gadā27 

Rādītājs Vērtība 2016. gadā 

10 lielāko IIN maksātāju, kam juridiskā adrese Burtnieku novadā, ieguldījums kopējos pašvaldības IIN 
ieņēmumos 

9,95 % 

10 lielāko IIN maksātāju, kam juridiskā adrese ārpus Burtnieku novada, ieguldījums kopējos 
pašvaldības IIN ieņēmumos 

26,35 % 

10 lielāko IIN maksātāju, kam juridiskā adrese Burtnieku novadā, vidējais atalgojums mēnesī 420 EUR 

10 lielāko IIN maksātāju, kam juridiskā adrese ārpus Burtnieku novada, vidējais atalgojums mēnesī 705 EUR 

10 lielāko IIN maksātāju, kam juridiskā adrese Burtnieku novadā, pašvaldībā reģistrēto darbinieku 
skaits 

474 cilv. 

10 lielāko IIN maksātāju, kam juridiskā adrese ārpus Burtnieku novada, pašvaldībā reģistrēto 
darbinieku skaits 

714 cilv. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju skaits pēc darba ņēmēja deklarētās dzīvesvietas 3351 cilv. 

10 lielāko IIN maksātāju, kam juridiskā adrese Burtnieku novadā, pašvaldībā reģistrēto darbinieku 
skaits pret visiem IIN nodokļu maksātājiem 

14,15 % 

10 lielāko IIN maksātāju, kam juridiskā adrese ārpus Burtnieku novada, pašvaldībā reģistrēto 
darbinieku skaits pret visiem IIN nodokļu maksātājiem 

21,31 % 

Veicamo iemaksu algu summa 24 338 156 EUR 

10 lielāko IIN maksātāju, kam juridiskā adrese Burtnieku novadā, atalgojuma summa 2 388 466 EUR 

10 lielāko IIN maksātāju, kam juridiskā adrese ārpus Burtnieku novadā, atalgojuma summa 6 036 860 EUR 

10 lielāko IIN maksātāju, kam juridiskā adrese Burtnieku novadā, atalgojuma summa pret veicamo 
iemaksu algu summu, %, 

9,81 % 

10 lielāko IIN maksātāju, kam juridiskā adrese ārpus pašvaldības, atalgojuma summa pret veicamo 
iemaksu algu summu 

24,8 % 

2018. gadā Burtnieku novadā reģistrēti 390 komersanti - pievienotās vērtības nodokļa maksātāji 
(PVN), no kuriem 2018. gadā iemaksas valsts kopbudžetā – iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts 

 

27 BLIS datu bāze, www.blis.lps.lv 
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sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – veikuši 236 nodokļu maksātāji, un 28 izveidojies 
nodokļu parāds. 28 

Saskaņā ar BLIS datu bāzes informāciju, 26 uzņēmumi 2018. gadā Burtnieku novadā nodarbina 
vairāk nekā 10 darbiniekus. Lielākie darba devēji – komersanti - (ar vairāk nekā 20 darbiniekiem) 
Burtnieki novadā ir: 

1. SIA "SCO CENTRS"; 
2. SIA "VALMIERMUIŽAS ALUS"; 
3. SIA "Valmiermuižas pils"; 
4. A/s "Seda"; 
5. SIA "SANART"; 
6. SIA "SAPATA"; 
7. SIA "VĀRPAS N"; 
8. SIA "Successu"; 
9. SIA "CIEDRA PRO"; 
10. SIA "VALDEKO"; 
11. SIA "BN KOMFORTS"; 
12. SIA "KPR BŪVE"; 
13. SIA "BĒRTNE"; 
14. SIA "VIDZEMES DĪZEĻU REMONTA CENTRS".29 

10 lielākie iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, kuru adrese reģistrēta Burtnieku novadā, 
2017.gadā ir: 

1. SIA "SAPATA"; 
2. SIA "VALMIERMUIŽAS ALUS"; 
3. A/s "Seda"; 
4. SIA "SCO CENTRS"; 
5. SIA "Valmieras Graudi"; 
6. SIA "SANART"; 
7. SIA "Valmiermuižas pils"; 
8. SIA "VĀRPAS N"; 
9. SIA "BĒRTNE"; 
10. SIA "LEJAS LAZDAS" . 30 

 

5.2. Uzņēmumi 

Saskaņā ar datiem par ekonomiski aktīvajiem uzņēmumiem Burtnieku novadā 2017. gadā ir 274 
pašnodarbinātās personas, 217 tirgus sektora komercsabiedrības, 141 zemnieku un zvejnieku 
saimniecības, 60 fondi, nodibinājumi un biedrības (ārpus tirgus sektora), 14 individuālie komersanti, 
10 fondi, nodibinājumi un biedrības (tirgus sektora), 2 pašvaldību budžeta iestādes.31 

Uz 1000 iedzīvotājiem Burtnieku novadā ir 84 ekonomiski aktīvi uzņēmumi, kas, salīdzinot ar 
apkārtējiem novadiem un Valmieras pilsētu, ir vidējs rādītājs (ATTĒLS:37). Savukārt, salīdzinot pēc 
ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaita, Burtnieku novads ierindojas otrajā vietā starp robežojošām 
pašvaldībām (Tabula 5). 32 

 

28 BLIS datu bāze, www.blis.lps.lv 
29 BLIS datu bāze, www.blis.lps.lv 
30 BLIS datu bāze, www.blis.lps.lv 
31 Centrālā statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv 
32 Centrālā statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv s 
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Tabula 5. Ekonomiski aktīvo vienību struktūra 2010.gadā Burtnieku novadā un apkārtējās 
administratīvajās teritorijās 2017.gadā 34 

Teritorija Pašno-
darbinā-
tās 
personas 

Indivi-
duālie 
komer-
santi 

Komerc-
sabied-
rības 
(tirgus 
sektors) 

Zemnieku 
un 
zvejnieku 
saimnie-
cības 

Fondi, 
nodibinā-
jumi un 
biedrības 
(tirgus 
sektors) 

Valsts 
vai 
pašval-
dību 
budžeta 
iestādes 

Fondi, 
nodibinā-
jumi un 
biedrības 
(ārpus 
tirgus 
sektors) 

Komerc-
sabied-
rības 
(ārpus 
tirgus 
sektors) 

Kopā 

Vidzemes reģions 7828 716 5740 2215 143 92 941 15 17690 

Valmiera 965 103 1010 13 25 4 148 2 2270 

Alojas novads 200 12 94 109 2 2 29 3 451 

Beverīnas novads 129 3 97 54 0 2 17 0 302 

Burtnieku novads 274 14 217 141 10 2 60 0 718 

Kocēnu novads 218 22 183 115 15 2 27 0 582 

Mazsalacas 
novads 

167 14 74 53 2 2 15 1 328 

Naukšēnu novads 85 2 42 47 0 3 10 0 189 

Rūjienas novads 174 14 80 70 4 3 18 0 363 

Strenču novads 67 7 54 36 0 2 10 1 177 

Valkas novads 313 34 175 101 0 2 38 0 663 

 

Saskaņā ar Lursoft statistikas datiem, 2019.gada sākumā Burtnieku novadā ir reģistrētas 367 
zemnieku saimniecības, 321 sabiedrība ar ierobežoto atbildību, 119 biedrības, 49 individuālie 
uzņēmumi, 35 individuālie komersanti, u.c.35 

 

33 Centrālā statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv 
34 Centrālā statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv 
35 Lursoft statistika 
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Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika Burtnieku novadā norāda uz mainīgām 
tendencēm – 2011.-2015. gadam reģistrēto uzņēmumu skaits pārsniedza likvidētos, savukārt pēc 
2015.gada novērojama pretēja tendence. Kopumā vērojama reģistrēto un likvidēto uzņēmumu 
skaita samazināšanās. Laikā kopš 2011. gada reģistrēti 250 uzņēmumi, savukārt likvidēts – 201. 
(ATTĒLS:38)36 

2017. gadā Burtnieku novadā reģistrēti 656 
ekonomiski aktīvi uzņēmumi. Pēc 
nodarbināto skaita dominē uzņēmumi, kuri 
nodrošina darba vietu skaitu līdz 9 
darbiniekiem – kopā 626 vienības jeb 95% 
no visiem uzņēmumiem. Novadā 2017. gadā 
ir 19 uzņēmumi, kuri nodarbina 10-19 
darbiniekus, 7 uzņēmumi ar strādājošo 
skaitu 20-49, un 4 komersanti ar 50-249 
darbiniekiem. (darbības veids pēc NACE 
klasifikatora). (ATTĒLS:39)  

 

Pēc ekonomiski aktīvo uzņēmu sadalījuma pēc darbības veidiem (NACE), 42,4% uzņēmumu 
Burtnieku novadā nodarbojas ar lauksaimniecību (245 uzņēmumi), mežsaimniecību un mežizstrādi 
(28 uzņēmumi) un zivsaimniecību (5 uzņēmumi). Aiz tā seko 79 ekonomiski aktīvās vienības, kas 
sniedz citus pakalpojumus, kuri klasificējami kā pārējie individuālie pakalpojumi. Visi ekonomiski 
aktīvo uzņēmumi veidi atspoguļoti ATTĒLS:39. 37 

 

 

Savukārt pēc LURSOFT statistikas aktīvo uzņēmumu skaits Burtnieku novadā 2017. gadā ir 285. 
Sarakstā iekļauti uzņēmumi, kuru gada pārskati ir ievadīti LURSOFT datu bāzē. 38 

Pēc apgrozījuma lielākie uzņēmumi (ATTĒLS:40) Burtnieku novadā 2017.gadā darbojas 
lauksaimniecības, mežistrādes, kokapstrādes, kūdras ieguves jomā, tāpat nozīmīgu vietu ieņem 

 

36 Lursoft statistika 
37 Centrālā statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv 
38 Lursoft statistika 
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būvniecība, tirdzniecība, pakalpojumu sniegšana, ražošana. Tabula 6 attēloti Burtnieku novada 
ekonomiski aktīvie uzņēmumi, kuru apgrozījums 2017.gadā pārsniedz 500 tūkstošus EUR. 

Tabula 6. Burtnieku novada lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma39 

Nr. 
p.k. 

Nosaukums Apgrozījums 
2017. gadā 
(EUR) 

Pret 2016. 
gadu 

Darbības veids 

1.  SIA "SCO CENTRS"       5,719,363 31% Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku 
būvniecība 

2.  SIA "SANART"       5,258,454 2,17 reizes Cauruļvadu, apkures un gaisa 
kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana 

3.  A/S "Seda"       4,735,409 3% Kūdras ieguve 

4.  SIA "VALMIERMUIŽAS 
ALUS" 

      4,605,931 9% Alus ražošana 

5.  SIA "VĀRPAS N"       2,450,611 19% Gaļas un mājputnu gaļas produktu 
ražošana 

6.  SIA "VALDEKO"       1,828,901 -26% Degvielas mazumtirdzniecība degvielas 
uzpildes stacijās 

7.  Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "SAPATA" 

      1,772,162 -21% Kūdras ieguve 

8.  SIA "Valmieras Graudi"       1,627,507 6% Graudaugu, pākšaugu un eļļas augu 
sēklu audzēšana 

9.  SIA "Valmiermuižas pils"       1,620,991 0% Alkoholisko un citu dzērienu 
mazumtirdzniecība specializētajos 
veikalos  

10.  Pilnsabiedrība SAN-NAMI       1,607,989 2,48 reizes Dibināts līdz mērķa sasniegšanai  - 
objekta "Pirmsskolas izglītības iestādes 
būvniecība ar ārējām komunikācijām 
Ozolu ielā 2A, Valmiermuižā, Valmieras 
pagastā" izpildei 

11.  SIA "CIEDRA PRO"       1,243,131 3,59 reizes Mehāniskā apstrāde 

12.  SIA "SOLIDIS"         990,279 74% Koka izstrādājumu ražošana 

13.  Matīšu pagasta z/s 
"JAUNMĀRKUNDAS" 

        971,842 2,62 reizes Graudaugu, pākšaugu un eļļas augu 
sēklu audzēšana, u.c. 

14.  Burtnieku pagasta z/s 
"KĻAVIŅAS" 

        896,848 70% Jauktā lauksaimniecība (augkopība un 
lopkopība) 

15.  Valmieras pagasta z/s 
"MĀRTIŅKALNI" 

        844,506 75% Graudaugu, pākšaugu un eļļas augu 
sēklu audzēšana; starptautiskie auto 
pārvadājumi 

16.  SIA "VIDZEMES DĪZEĻU 
REMONTA CENTRS" 

        843,038 0% Automobiļu apkope un remonts 

17.  SIA "LEJAS LAZDAS"         748,044 69% Būvniecības mašīnu un iekārtu 
iznomāšana un ekspluatācijas līzings  

18.  SIA "VARIS TOYS"         739,265 2% Spēļu un rotaļlietu ražošana 

19.  Matīšu pagasta V.Etmaņa z/s 
"BĒRZIŅAS" 

        733,190 13% Graudaugu, pākšaugu un eļļas augu 
sēklu audzēšana; 

20.  SIA "MKAC"         697,887 8% Televīzijas programmu izstrāde un 
apraide 

21.  SIA "EGU BŪVE"         636,418 90% Ceļu un maģistrāļu būvniecība 

 

39 Lursoft statistika 
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Nr. 
p.k. 

Nosaukums Apgrozījums 
2017. gadā 
(EUR) 

Pret 2016. 
gadu 

Darbības veids 

22.  SIA "BĒRTNE"         627,808 -13% Mežkopība un citas mežsaimniecības 
darbības, kūdras ieguve 

23.  SIA "BALTIC YARNS"         609,874 -7% Tekstilizstrādājumu vairumtirdzniecība 

24.  SIA "LEGRO LATVIA"         605,329 nav datu Citur neklasificēta ražošana, 
minerālmēslu un slāpekļa savienojumu 
ražošana 

25.  SIA "CIETAIS RIEKSTS"         554,121 23% Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 

26.  SIA "TABESCO"         520,782 9% Mežistrāde 
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5.3. Uzņēmējdarbības atbalsts 

Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību tās administratīvajā 
teritorijā, mazināt bezdarbu. 

Uzņēmējdarbības nozīme pašvaldības kontekstā ir svarīga, ņemot vērā, ka uzņēmums nodrošina 
darbavietas un tādējādi noteiktas teritorijas iedzīvotāju labklājības līmenis ir saistīts ar vietējo 
uzņēmēju aktivitāti. Ar pašvaldību budžetā saņemto nodokļu palīdzību tiek nodrošinātas pašvaldību 
finansiālās vajadzības, tādējādi, palielinoties uzņēmumu skaitam pašvaldības teritorijā, attiecīgi 
pieaug arī nodokļu ieņēmumi. Līdz ar to būtiski ir pašvaldībām radīt tādas iespējas, lai virzītu 
uzņēmējdarbības izaugsmi, jo ar pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi iespējams sekmēt pašvaldību 
attīstību kopumā. 40 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2018.gadā izstrādātā konceptuālā ziņojumā 
“Problēmjautājumi saistībā ar atbalsta mehānismu pieejamību pašvaldībām uzņēmējdarbības 
sekmēšanai savā teritorijā un kooperācijas intensificēšanai, to iespējamie risinājumi” noteikusi 
pašvaldību izmantotos instrumentus uzņēmējdarbības atbalstīšanai četrās galvenās kategorijas – 
pārvalde, infrastruktūra, mārketinga aktivitātes un atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai. Balstoties 
uz citu pašvaldību pieredzi, arī Burtnieku novadā perspektīvā iespējami jaunievedumi 
uzņēmējdarbības atbalsta jomā, atbilstoši pieejamiem resursiem. (ATTĒLS:41) 41 

 

 

Burtnieku novada pašvaldības administrācijā par uzņēmējdarbības atbalsta sniegšanu atbildīga ir 
Attīstības nodaļa, kura nodrošina uzņēmēju informēšanu par pieejamiem atbalsta pasākumiem, 
aktualitātēm un dažādām citām iespējām. 

Uzņēmējdarbības un vides attīstības komisija ir 2013.gadā Burtnieku novada domes izveidota 
institūcija, kas 18 locekļu sastāvā izskata ar uzņēmējdarbības un vides attīstību saistītos iesniegumus, 

 

40 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas konceptuālais ziņojums "Problēmjautājumi saistībā ar atbalsta mehānismu 
pieejamību pašvaldībām uzņēmējdarbības sekmēšanai savā teritorijā un kooperācijas intensificēšanai, to iespējamie risinājumi", 
2018.gads 
41 Turpat 
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priekšlikumus un sniedz par tiem atzinumus novada domei. Komisijai veicamie uzdevumi ietver arī 
ar uzņēmējdarbību un vidi saistīto problēmu apzināšanu un izvērtēšanu, radīt saikni starp pašvaldību 
un uzņēmējiem, organizēt regulāras uzņēmēju tikšanās, veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību, 
veidot sadarbību ar citām pašvaldībām, līdzdarboties investīciju projektu izstrādē, u.c. 

Biznesa ideju konkurss topošajiem un esošajiem uzņēmējiem “Ideja 
Burtnieku novadam” ir radīts 2016. gadā, lai attīstītu 
uzņēmējdarbības prasmes, sniegtu biznesa ideju autoriem 
nepieciešamās zināšanas un sekmētu dzīvotspējīgu uzņēmumu 
veidošanos. Konkursu rīko Burtnieku novada pašvaldība un 2018.gadā 
kā sadarbības partneris piesaistīta SIA “Latvijas lauku konsultācijas un 
izglītības centrs” (turpmāk - LLKC)  Valmieras birojs, un tā tematika ir 

jaunu produktu un pakalpojuma radīšana, kā arī esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana 
Burtnieku novadā.  

Konkursa pirmais posms bija dalība apmācībās, kas tika organizētas, lai sniegtu biznesa ideju 
autoriem nepieciešamās zināšanas biznesu plānu sagatavošanā, attīstītu uzņēmējdarbības prasmes, 
kā arī sekmētu dzīvotspējīgu uzņēmumu veidošanos. Otrais posms bija biznesa plānu izveide un 
iesniegšana pašvaldībā. Konkursā 2018. gadā tika iesniegti pieci biznesa plāni.  

No Burtnieku novada pašvaldības budžeta līdzekļiem piešķirtais naudas balvu fonds biznesa idejas 
realizācijai ir 2600 EUR (pēc nodokļu nomaksas), savukārt maksimālais atbalsta apmērs vienam ideju 
autoram ir 1000 EUR. 2018. gada konkursā atbalstītās idejas bija – karpu dīķa izveide, ķiploku 
audzēšana un tirdzniecība, kūku cepšana un zīmola izveide, foto sesiju vietu nomas izveide laukos, 
apģērbu komplektu šūšana ģimenēm. (ATTĒLS:42) 

 
 

Kopš 2014. gada pašvaldība organizē “Burtnieku novada uzņēmēju gada balva”, kurā tiek vērtēti 
pretendenti trīs nominācijās – gada mazais uzņēmējs (nodarbināto skaits 1-3), gada vidējais 
uzņēmējs (4-20 darbinieki) un gada lielais uzņēmējs (vairāk par 21 darbinieku). Konkursa mērķis ir 
godināt aktīvos un godprātīgos novada uzņēmējus, veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību un 
uzņēmēju atpazīstamību. 2018. gadā pasniegtās balvas: 

• “Gada lielais uzņēmējs” - SIA “SANART”, 
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• “Gada vidējais uzņēmējs” - Matīšu pagasta V. Etmaņa zemnieku saimniecība “Bērziņas”, kas 
apsaimnieko 600 ha lauksaimniecības zemes un audzē graudaugus, papildus sniedz graudu, 
minerālmēslu un koku pārvadāšanas pakalpojumus; 

• “Gada mazais uzņēmējs” - SIA “Hof-ranzen”, kas apsaimnieko ~300 ha lauksaimniecības 
zemes un audzē ~200 gaļas liellopu lielu ganāmpulku; 

• “Gada jaunums” - SIA “BPB”, kas darbojas celtniecības un remontu jomā. 

• “Gada pakalpojumu sniedzējs” saņēma SIA “Zaltes”, kas pārstāv viesu namu un kafejnīcu 
“Burtniekkrasts”; 

• “Gada mājražotājs un amatnieks” – Zanda Purmale, kura izgatavo senās rotaslietas; 

• “Ģimene lauku sētā” – Leļļu ģimene, kas saimnieko Matīšu pagasta z/s “Lelles”, nodarbojas 
ar graudkopību un cūkkopību, veicina lauku vides saglabāšanu. 

Papildus tam, 2018. gadā izvirzītas šāda tematiskās nominācijas - rītdienas uzņēmējs (“Latvijas 
Mazpulki” biedrs), gada LEADER projekts.  

Burtnieku novada izglītības iestādēs darbojas pedagogs-karjeras konsultants, ar kura palīdzību 
izglītības iestādēs 2018. gada oktobrī organizēti dažādi ar karjeru saistīti pasākumi. Karjeras izglītība 
ir nozīmīga jauniešu izglītošanā, veiksmīgās karjeru izvēlēs, un kalpo par priekšnoteikumu Burtnieku 

novada uzņēmējdarbības vides attīstībai nākotnē. 

Vidzemes plānošanas reģiona paspārnē dibināts Vidzemes 
uzņēmējdarbības centrs, kas nodrošina koordinētu 
atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai reģionā. Piedāvā 
konsultācijas par uzņēmējdarbības uzsākšanu iesācējiem 
un konsultācijas par pieejamiem atbalsta instrumentiem 
jau esošajiem uzņēmējiem. Centrs ir izveidojis investīciju 
platformu, kurā tiek nodrošināta investīciju datu bāzes 
darbība plānošanas reģiona teritorijā, kā arī publicēta 
saistoša informācija uzņēmējiem. 2019. gada martā datu 
bāzē pieejama informācija par vairāk nekā 120 
nekustamiem īpašumiem, kurus izīrē, vai pārdod. 

2019. gada sākumā darbu uzsācis Inovāciju atbalsta 
speciālists – brokeris, kas ir uzņēmēju atbalsta persona 
Vidzemes reģionā un var sniegt palīdzību attīstības 
jautājumos, bet galvenokārt palīdzēt partneru meklēšanā 
projekta sadarbības reģionos un piemērotu atbalsta 
mehānismu meklēšanā kapacitātes palielināšanā viedo 
specializāciju piemērošanai. 2019. gada sākumā organizēti 
vairāki pasākumi – “Vidzemes inovāciju nedēļa”, kuras 
ietvaros konference “Inovācija attīstībai”, intensīvās 
biznesa konsultācijas u.c. 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Valmieras 
biznesa inkubators sniedz pakalpojumus, konsultācijas 
uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem Vidzemes 
reģionā. 2019. gada sākumā biznesa inkubatorā darbojas 
trīs uzņēmumi no Burtnieku novada: 

• SIA “STP Seno Tehnoloģiju Parks’’ 

• SIA “WoodHeart’’  

• SIA “GDOG’’.42 

 

42 Valmieras biznesa inkubatora informācija uz 08.04.2019. 
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2018. gada nogalē pasniegta Gada balva, kur nominācijā “Gada atrāviens” balvu ieguva SIA 
“Woodheart” no Burtnieku novada. Uzņēmums darbību sācis 2018.gada sākumā ar ALTUM 
programmas atbalstu, un specializējies mūsdienīga dizaina kvalitatīvu koka un koka – alumīnija logu 
un koka durvju ražošana un tirdzniecībā  

2019.gada sākumā organizēti vairāki pasākumi - Iedvesmas pēcpusdiena “Lūst vai plīst” jeb 
uzņēmējdarbības neveiksmes stāsti, biznesa ideju ģenerēšanas spēle “Piķis nav problēma, tāpat 
inkubators aicina uzņēmēju strādāt kopā koprades telpās, veicinot dalīšanos iedvesmā un pieredzes 
apmaiņu. 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ir vadošais lauku attīstības konsultāciju uzņēmums, 
sekmējot Latvijas lauku gudru augsmi. Centrs organizē apmācības, seminārus, sniedz konsultācijas, 
veic pētījumus u.c. lauku attīstību veicinošas aktivitātes. LLKC Valmieras konsultāciju birojs rīko 
pieredzes apmaiņas pasākumus bioloģisko saimniecību speciālistiem un vadītājiem, u.c. atbalsta un 
informēšanas pasākumus. Tāpat novadā darbojas lauku attīstības konsultants, kurš gan sniedz 
atbalstu novada lauksaimniekiem, gan organizē izglītojošus pasākumus pašvaldības izglītības 
iestādēs. 

Nozīmīgu lomu uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu organizēšanā ieņem arī Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kameras Vidzemes nodaļa – jau vairāk nekā 20 gadus tiek organizētas Vidzemes 
uzņēmēju dienas, kuros divu dienu laikā vairāk nekā 20 tūkstoši apmeklētāji tiek iepazīstināti ar 
uzņēmumu produkciju un pakalpojumu un klāstu. Burtnieku novada uzņēmēji, amatnieki un 
mājražotāji tiek aicināti piedalīties vienoti Burtnieku novada stendā. Nodaļa regulāri organizē arī 
dažādus cita veida pasākumus, seminārus. 

Biedrība “Valmieras attīstības aģentūra” organizētajās uzņēmēju iesaistes un informēšanas 
aktivitātēs iesaista arī apkārtējo pašvaldību, tai skaitā, Burtnieku novada, pašvaldību un uzņēmējus. 
Viens no šādiem pasākumiem ir “Pēcpusdiena ar mēru”, kuros tiek aktualizētas diskusijas par 
aktuālām tēmām, pieaicināti arī valsts institūciju pārstāvji, tāpat tiek rīkoti dažādi citi informatīvie 
pasākumi – “Saimnieku brokastis”, iedvesmas stāstu vakari, u.c. 

Tāpat uzņēmējiem Burtnieku novadā pieejami dažādi citi valsts atbalsta instrumenti. Kopš 
2018.gada rudens pieejama AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” aizdevumu programma 
“Mazie aizdevumi lauku teritorijās”, kas piedāvā dažāda veida aizdevumus uzņēmējiem. 

Kopumā uzņēmējdarbības vide Burtnieku novadā vērtējama kā attīstīta, darbojas spēcīgi lielie un 
mazie uzņēmumi, kuri veicina Burtnieku novada atpazīstamību nacionālā un starptautiskā mērogā, 
kā arī veicina ekonomiskās vides un teritorijas attīstību. Burtnieku novada esošajiem un jaunajiem 
uzņēmējiem pieejami ne tikai pašvaldības atbalsta instrumenti, bet pateicoties atrašanās Vidzemes 
reģiona centrālajā daļā un Valmieras pilsētas tuvumam, ir pieejami valsts institūciju un uzņēmumu 
pakalpojumi, atbalsts.  

Iedzīvotāju aptauja Steidzamākie darbi saistībā ar uzņēmējdarbību, kas pašvaldībai jāīsteno 
pirmkārt: 

♦ Darba iespējas novada iedzīvotājiem (8 atbildes); 

♦ BN Komforta stingrāka kontrole, pakalpojumu kvalitātes 
paaugstināšana (6 atbildes); 

♦ Uzņēmēju piesaiste un atbalsts (5 atbildes); 

♦ Pārskatīt komunālo pakalpojumu tarifu celšanu (3 atbildes); 

♦ Uzlabot tūrisma pakalpojumus un darbību; 

♦ Jaunu darbavietu, ražošanas un saimnieciskās darbības 
veikšanai atbalsta pasākumi. 

Pakalpojumi vai iespējas, kas visvairāk pietrūkst Burtnieku novadā viena 
no visbiežāk minētajām atbildēm: 

Darba vietu pieejamība novada teritorijā  
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14%
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Apmierina
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5.4. Lauksaimniecība 

2017. gadā 245 jeb 37% no Burtnieku novada ekonomiski aktīvajiem uzņēmumiem nodarbojas ar 
lauksaimniecību43. Starp 20 novada lielākajiem uzņēmumiem pēc apgrozījuma ierindojas arī vairāki 
lauksaimnieciskās ražošanas komersanti – SIA “Vārpas N”, SIA “Valmieras graudi”, Matīšu pagasta 
z/s “JAUNMĀRKUNDAS”, Burtnieku pagasta z/s “Kļaviņas”, Valmieras pagasta z/s “Mārtiņkalni”, 

 

43 Centrālā statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv 

Darba vietu pieejamība novada teritorijā neapmierina trešo daļu 
aptaujāto jeb 33%, savukārt negatīvs viedoklis kopumā šajā 
jautājumā ir 59% aptaujāto. Pozitīvi noskaņoti ir 18 %, un 23% 
nav viedoklis par darba vietām Burtnieku novadā. 

Pakalpojumi un jomas, kas neapmierina aptaujātos: 

♦ Darba vietu pieejamība, informācija par tām (7 
atbildes); 

♦ Informācija par uzņēmējdarbību, novada attīstību, 
īstenotajiem projektiem; 

♦ Infrastruktūras (ceļi, inženierkomunikācijas) 
pieejamība piepilsētas teritorijā; 

♦ Infrastruktūras pieejamība uzņēmējiem - nav telpu, 
ko nomāt. 

 

 

♦ Darba vietas ( 

♦ Zobārsts 

♦ Kafejnīca vai ēdnīca Rencēnos 

♦ Iespējas iegādāties vietējās zivis; 

♦ Aptieka 

♦ Veicināta viesnīcas, kafejnīcas, burāšanas, supošanas, 
katamarānu, sērfošanas, jahtu centra ar apmācībām, 
izglītošanu, sacensībām, izklaidēm lieliem un maziem, arī 
makšķerēšanas piederumu bodītes un ezera trofeju muzeja, 
pasākumu norises vietu izveide pie Burtnieka; 

♦ Vietējās produkcijas pieejamība vienuviet vai informācijas 
pieejamība par iespējām iegādāties to; 

♦ Pievedceļu tīrīšana ziemā uz mājām lauku apvidū; 

♦ Skaistumkopšanas pakalpojumi; 

♦ Veikala pakalpojumi Ēvelē; 

♦ Vairāk veikalu Rencēnos. 

Darba grupas – Pašvaldības un valsts atbalsta instrumenti un 
pasākumi uzņēmējiem 

Kas labs? 

• Mācību organizēšana uzņēmējiem, finansiālais 

atbalsts; 

• Konkurss “Ideja Burtnieku novadam” u.c.; 

• Atbalsts dalībai izstādēs (Valmieras uzņēmēju 

dienas); 

• Tūrisma nozares atbalstīšana (bukleti, speciālisti); 

• “Ar gardu muti” tirdziņa atbalsts; 

• Uzņēmējdarbības speciālists; 

• Saistošie noteikumi “Par nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumiem”; 

• Uzņēmēju godināšanas pasākums; 

• Burtnieka ezera svētki (labs potenciāls); 

• Reklāmas rullīši par pašvaldību, uzņēmējiem un vidi. 

Kas slikts? 

• Nav pietiekami sakārtota ceļu infrastruktūra; 

• Nepilnīga datu bāze par pašvaldības brīvajiem objektiem; 

• Publiskās un privātās infrastruktūras konkurences mazināšana 

(telpas semināriem, u.tml.); 

• Publiskās/privātās partnerības nepietiekama izmantošana; 

• Ierobežoti finanšu resursi jaunu teritoriju attīstībai (attāls 

novads); 

• Trūkst rūpnieciskās apbūves teritorijas, ko piedāvāt 

uzņēmējiem investīcijām; 

• Nav lielu un plašu nekustamo īpašumu, ko izmantot 

uzņēmējdarbībai; 

• Trūkst dzīvojamā fonda potenciālajiem darbiniekiem. 

Kas jāmaina, kā? 

• Saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumiem” pārstrādāšana; 

• Pretimnākošāka komunikācija ar uzņēmējiem (pagastos); 

• Maksimāli iesaistīt vietējos uzņēmējus pašvaldības pasākumu 

īstenošanā, arī pašvaldības suvenīru un citu reprezentatīvu 

priekšmetu izveidē; 

• Uzņēmējdarbības infrastruktūras pilnveidošana (stāvlaukumi, 

Valmiermuiža, veloceļi Poķi Pilāti); 

• Amatnieku mājas izveide; 

• Vienotas norāžu sistēmas izveide (ne tikai tūrismam, bet arī 

māju nosaukumu zīmes). 

Kāda ir sadarbība, komunikācija? 

• Uzņēmējdarbības un vides attīstības komisijas 

darbība; 

• Gada uzņēmēju godināšanas pasākumi; 

• LLKC sadarbība ar uzņēmējiem; 

• Valmieras biznesa inkubators un pieejamība; 

• Pašvaldības mājas lapā informācija, aktivitātes ar 

uzņēmēju sasniegumiem un piedāvājumu; 

• Organizētas tikšanās ar uzņēmējiem/iedzīvotājiem; 

• Pašvaldība reaģē uz uzņēmēju sūdzībām par 

konkurences kropļošanu (kempingi, telpas svinībām, 

u.c.); 

• Pašvaldības pārstāvju/vadības personīgāka 

sadarbība ar uzņēmējiem (vizītes uz vietas 

uzņēmumos); 

• Gada balvas laureātu buklets/informācija uzņēmēju 

popularizēšanai. 
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Matīšu pagasta V.Etmaņa z/s “BĒRZIŅAS”. Lielāko lauksaimniecības komersantu apgrozījums 2017. 
gadā bija 700-2400 tūkst EUR apmērā. (Tabula 6)44 

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta informāciju par deklarētajām kultūraugu platībām 2018. gadā, 
Burtnieku novadā dominē ilggadīgie zālāji – 5754 ha. Nozīmīgu vietu ieņem aramzemē sētu 
stiebrzāļu vai lopbarības zālaugu maisījums 2087 ha platībā. Tāpat audzēti dažādi kultūraugi, no tiem 
lielākās platības aizņem: 

• Vasaras kvieši 2975 ha; 

• Ziemas kvieši 2024 ha; 

• Auzas – 1554 ha;   

• Vasaras mieži 1243 ha; 

• Rudzi 1130 ha; 

• Ziemas rapsis 845 ha; 

• Lauka pupas 479 ha; 

• Griķi 429 ha; 

• Vasaras rapsis 246 ha; 

• Rudzi, “Kaupo” šķirne 95,68 ha; 

• Sarkanais āboliņš – 82,32 ha.45 
Papuvē atstāti 1425,37 ha zemju. 2018. gadā Burtnieku novadā kopējā deklarēto kultūraugu platība 
sastāda 21372 ha. Vislielākais kultūraugu apjoms pagastu salīdzinājumā ir Burtnieku pagastā – 5475 
ha. (ATTĒLS:43)46 

 

 

Saskaņā ar Lauksaimniecības datu centra publisko datu bāzi, 2019. gada sākumā Burtnieku novadā 
reģistrētas 1215 dzīvnieku novietnes. Novadā 2019.gada sākumā reģistrēti 12316 dzīvnieki, no 
kuriem 39% citi dzīvnieki (mājputni, truši, bites u.c.), 32% liellopi, 18% aitas, 8% cūkas,2% zirgi un 1% 
kazas. 47 

Reģistrētā dzīvnieku skaita izmaiņas atspoguļotas ATTĒLS:44ATTĒLS:44 – 2019. gadā salīdzinot ar 
2014. gadu, ir pieaudzis liellopu, aitu un citu dzīvnieku skaits, savukārt cūku un zirgu skaits ir krities. 
Cūku skaits 2019.gada sākumā ir par 40% mazāks nekā 2014. gadā, kas var būt saistīts ar Āfrikas cūku 
mēra izplatību. 48 

 

44 Lursoft statistika 
45 Lauku atbalsta dienests, statistika, www.lad.gov.lv  
46 Lauku atbalsta dienests, statistika, www.lad.gov.lv  
47 Lauksaimniecības datu centrs, statistika, www.ldc.gov.lv, 2019.g.marts  
48 Lauksaimniecības datu centrs, statistika, www.ldc.gov.lv, 2019.g.marts  
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Sadaļa “Citi dzīvnieki” ietver mājputnus 53% no kopējā apjoma, bišu saimes – 30%, trušus – 11%, 
savvaļas dzīvniekus 4%. Tāpat novadā ir trīs akvakultūra. Salīdzinot ar 2014.gadu, 2019. gada 
sākumā mājputnu skaits ir pieaudzis par gandrīz trīs reizēm, un bišu saimju skaits pieaudzis par 52%. 

 

Uz 2018.gada 30.septembri Burtnieku novadā reģistrētas 848 govis 36 ganāmpulkos, ar piena 
izslaukumu 6486 kg. Pie labākajiem govju ganāmpulkiem novados minētas vairākas Burtnieku  
novada zemnieku saimniecības ar augstiem piena izslaukuma rādītājiem un kvalitatīvajiem 
rādītājiem – z/s “Dilles”, z/s “Mareni” (lielākais izslaukums no govs - 12107 kg), z/s “Kalnciemi”, z/s 
“Vecbeņči”, z/s “Ceipi 1”, z/s “Kalmes”, z/s “Druvas”.50 

2019. gadā Burtnieku novadā reģistrētas 1486 bišu saimes, no kurām 57% atrodas Burtnieku 
pagastā, 18% Valmieras pagastā, 16% Rencēnu pagastā, 6% Matīšu pagastā un 4% Vecates pagastā. 
Salīdzinājumam – 2014. gadā novadā bija 976 bišu saimes, bet 2016. gadā –1779. Saskaņā ar Lauku 
atbalsta dienesta informāciju, novadā 2018. gadā audzēti tādi kultūraugi kā facēlija (15,79 ha), 
amoliņš (15,05 ha), bastarda āboliņš (25,4 ha), lupīna (1,3 ha), kuri pazīstami kā nektāraugi un 
nodrošina bišu saimju produktivitāti. Tāpat bites ziedēšanas laikā vāc nektāru no rapša sējumiem, 
sarkanā āboliņa, lauka pupām, zirņiem, griķiem, u.c. kultūraugiem.51 

Saskaņā ar Lauksaimniecības datu centra mājdzīvnieku reģistru, 2019. gada sākumā Burtnieku 
novadā reģistrēti 646 suņi un 7 kaķi, salīdzinājumam 2017.gada sākumā bija reģistrēti 337 suņi un 
viens kaķis, un 2016.gada sākumā – 136 suņi un viens kaķis. Reģistrēto mājdzīvnieku skaita 
pieaugums saistīts ar obligātās suņu apzīmēšanas un reģistrācijas ieviešanu valstī kopumā. 52 

2019. gada sākumā Burtnieku novadā darbojas 31 bioloģiskā saimniecība, tai skaitā, 27 nodarbojas 
ar augkopību, 25 ražo dzīvnieku izcelsmes produkciju, un ar produktu pārstrādi nodarbojas tikai četri 
uzņēmumi – SIA “Cietais rieksts”, z/s “Rūķīši”, z/s “Dulbeņi”, SIA “Valmiermuižas alus”. Visvairāk 
bioloģisko saimniecību ir Burtnieku pagastā- 9, aiz tā seko Rencēnu pagasts – 7, Vecates pagasts – 6, 
Matīšu pagasts -4, Ēveles pagasts -3, un Valmieras pagasts – ar divām bioloģiskām saimniecībām. 

Saimniecībās tiek audzēti un ražoti dažādi produkti – piens, kartupeļi, auzas, siens, skābbarība, 
graudaugi, bietes, bišu saimes, vasks, medus, augļi un ogas, upenes, tomāti, sīpoli, audzēti arī liellopi, 
cūkas, mājputni, gaļa, u.c.53 

 

49 Lauksaimniecības datu centrs, statistika, www.ldc.gov.lv, 2019.g.marts  
50 Lauksaimniecības datu centrs, statistika, www.ldc.gov.lv, 2019.g.marts  
51Lauksaimniecības datu centrs, statistika, www.ldc.gov.lv, 2019.g.marts  
52Lauksaimniecības datu centrs, statistika, www.ldc.gov.lv, 2019.g.marts  
53Lauksaimniecības datu centrs, statistika, www.ldc.gov.lv, 2019.g.marts  
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Burtnieku novada lauksaimniekiem konsultācijas sniedz viens LLKC lauku attīstības konsultants, 
kura konsultācijas pieejamas Ēveles pagasta pārvaldē. Tāpat Burtnieku novadā praktizē pieci 
veterinārārsti. 

5.5. Tūrisms 

Burtnieku novada atpazīstamības pamatā ir Burtnieka ezers, kas ir ceturtais lielākais Latvijā. 
Burtnieks ir iecienīts makšķernieku galamērķis, ap ezeru pieejamas sešas laivu bāzes, piedāvājot 
dažādas iespējas. Tūrisma piedāvājuma neatņemamas sastāvdaļas ir arī dabas un kultūrvēsturiskie 
objekti, muzeji, aktīvās atpūtas iespējas.  

Burtnieku novada tūrisma informācija elektroniski pieejama pašvaldības mājaslapā un Valmieras 
pilsētas, Kocēnu, Burtnieku un Beverīnas novadu oficiālajā tūrisma portālā www.visit.valmiera.lv, 
kurā apkopota tieši tūristiem paredzētā aktuālākā informācija (informācija pieejama latviešu, angļu 
un krievu valodās). 

Pašvaldības mājaslapā tūrisma informācija grupēta vairākās tēmās – kultūrvēsture un muzeji, dabas 
objekti, ekskursijas, aktīvā atpūta, skaistumam un veselībai, makšķerniekiem, kāzu svinētājiem, kā 
arī ēdināšana, naktsmītnes, telpu noma, u.c. Pieejamā informācija norāda uz plašu un uz vairākām 
mērķauditorijām vērstu tūrisma informācijas sniegšanu. Tāpat tūristiem tiek piedāvātas 13 dažādas 
ekskursijas – alus darītavas, zirgaudzētavu, dārzu, lauku sētu, aušanas darbnīcas apmeklējums, 
kruīzs pa Burtnieku, u.c. aktivitātes. Velobraucējiem pieejams velo maršruts “Apkārt Burtnieka 
ezeram”. 

2018. gadā mājas lapa www.burtniekunovads.lv unikāli apmeklēta 55 198 reizes, bet kopā - 86 130. 
Tūrisma sadaļa unikāli apmeklēta 1001 reizi, salīdzinot ar 2017. gadu vērojams kritums par 26%. 
Kopējais Tūrisma sadaļas skatījumu skaits 2018.gadā ir 1573 reizes. 

Burtnieku novada pašvaldības mājaslapas statistika par tūrisma jomas informācijas aplūkošanu 
2018. gadā liecina, ka visvairāk unikālo apmeklējumu jeb 1501 bija sadaļā “Dabas objekti/Burtnieka 
ezers”, savukārt lielākais kopējais mājaslapas apmeklējumu skaits bija sadaļā “Naktsmītnes”. 
Lielākais unikālo apmeklējumu pieaugums salīdzinot ar 2017. gadu vērojams sadaļā 
“Makšķerniekiem” par 100%. 

Burtnieku novadā tūrisma informācijas sniegšanu nodrošina vairāki tūrisma informācijas punkti: 

• Burtnieku tūrisma informācijas punkts, Jaunatnes ielā 15, Burtniekos; 

• Rencēnu tūrisma informācijas punkts, Rencēnu pagasta pārvaldē; 

• Valmiermuižas tūrisma informācijas punkts, Valmiermuižas alus darītavā, Valmiermuižā; 

• Vecates tūrisma informācijas punkts, Vecates bibliotēkā. 

Tūrisma asociācijas Lauku ceļotājs “Latviskā mantojuma zīme” piešķirta Kaņepju sētai “Adzelvieši” 
un Valmiermuižas alus darītavai. 

2019. gadā sākumā Burtniekos atvērts Burtnieka ezera muzejs, ko LEADER programmas ietvaros 
izveidojusi Burtnieku novada pašvaldība. Muzejā apskatāmi dažādi praktiski ar zvejniecību un 
makšķerēšanu saistīti priekšmeti, publikācijas no laikrakstiem u.c. eksponāti, arī interaktīvs stends. 

http://www.visit.valmiera.lv/
http://www.burtniekunovads.lv/
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Valmieras tūrisma informācijas centrs uzkrāj statistiku par Valmieras Tūrisma informācijas centra 
apmeklētājiem. Savukārt CSP apkopotie dati par viesu skaitu un pavadītajām naktīm Valmieras 
pilsētā, Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novados parāda, ka Burtnieku novadā ir salīdzinoši mazāks 
nakšņotāju skaits, un arī pavadītās naktis tūrisma mītnēs ir ievērojami mazāk, nekā blakus 
pašvaldībās. (ATTĒLS:46) 

 

 

Laikā kopš 2012. gada novērojams Burtnieku novada naktsmītnēs izmitināto tūristu skaita 
pieaugums. Kopumā pēdējo gadu laikā skaits ir stabils. Savukārt tūrisma mītnēs pavadīto nakšu 
skaits ir ar mainīgu tendenci – 2014. gadā tas sasniedz 4532 naktis, savukārt 2018. gadā nokrities līdz 
2851 naktij. Pavadīto nakšu skaits norāda uz to, ka 2014.gadā ievērojami lielāka daļa tūristu 
nakšņojuši divas un vairāk naktis, savukārt 2018.gadā – vairāk ir vienas nakts tūristu. (ATTĒLS:47) 
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Tūrisma attīstības jomā Burtnieku novads īsteno sadarbību ar Valmieras pilsētas, Kocēnu un 
Beverīnas novadu pašvaldībām, realizējot kopīgas iniciatīvas, lai sekmētu Valmieras un tuvējo 
novadu kā tūrisma galamērķu attīstību. Četras minētās pašvaldības sagatavo un izplata tūrisma 
informācijas materiālus, uztur informāciju mājaslapā www.visit.valmiera.lv, izstrādā tūrisma 
attīstības stratēģiju. Tāpat kopīgi tiek organizēti pasākumi – vasaras aktīvās tūrisma sezonas 
atklāšanas, velo un kino pasākumi, u.tml.  

Tūrisma piedāvājums Burtnieku novadā ir visai plašs, tāpat tas tendēts uz dažādām mērķa grupām 
un ar pašvaldības atbalstu tiek organizēti dažāda veida aktivitātes un pasākumi. Lai sekmētu 
Burtnieku novada tūrisma attīstības jomas plānošanu, ieteicams diferencēt esošo piedāvājumu pa 
nozīmīgākajām jomām, kas ir – aktīvās atpūtas, dabas, makšķerēšanas un kultūras tūrisms. 
(ATTĒLS:48) 

 

Dabas tūrisma attīstību sekmē daudzie dabas tūrisma objekti, ap kuriem tiek pakāpeniski sakārtota 
infrastruktūra, kā arī pašvaldības izveidotās takas, velomaršruti. Svarīgas ir iespējas iepazīties ar 
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, ko veicina arī Dabas 
aizsardzības pārvalde un AS “Latvijas Valsts meži”. Nākošajā periodā liekams lielāks uzsvars uz  
Burtnieku novada esošo dabas vērtību un resursu akcentēšanu – tāpat izmantojams fakts, ka Salacas 
upe iztek no Burtnieka un uzskatāma par Burtnieku novada upi. 

Kultūrtūrisma attīstībā nozīmīgu lomu ieņem biedrības "Valmiermuižas kultūras biedrība", kurai 
kopš 2014.gada ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, Valmiermuižas parkā un klētī 
ikgadēji tiek organizēti daudzpusīgi kultūras pasākumi, piem. pavasara saulgriežu, Miķeļdienas un 
ziemas saulgriežu svinības, tirdziņš "Gardu muti". Sadarbībā ar biedrību "Kultūras menedžmenta 
centrs "Lauska"" tiek organizēts etnofestivāls "Sviests", bet jūlija vakaros līdzās Valmiermuižas klētij 
dzīvās mūzikas koncerti u.c. pasākumi. Minētās aktivitātes ir nozīmīgi gardēdības un amatniecības 
kā kultūrtūrisma sastāvdaļas veicinātāji. 

Nākošajā periodā nepieciešams attīstīt tūrisma infrastruktūru Valmiermuižā – rekonstruēt 
Valmiermuižas torni, izveidot tūrisma atbalsta centru. Valmiermuižas parks attīstāms arī kā valsts 
nozīmes vēsturiska notikuma vieta, to pieminot kā Magdalēnas Elizabetes fon Hallartes dzīves vietu. 
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Aktīvās atpūtas, tūrisma cienītājiem Burtnieku novadā ir pieejamas daudzveidīgas iespējas – 
atpūtas komplekss “Avoti”, Valmiermuižas jātnieku skola. Tiek organizēts “Roņu festivāls”, 
slēpņošanas akcijas, Tāpat jāatzīmē SIA “Avoti” pastāvīgais aktīvās atpūtas piedāvājums un 
organizētie pasākumi - pļavu golfa čempionāts, tenisa sacensības, u.c. Tāpat nozīmīgu vietu ieņem 
atpūta pie ūdeņiem – pieejama Vecates ūdens tūristu atpūtas vieta, un vairākas atpūtas vietas pie 
ūdeņiem ap Burtnieku. Labiekārtotas ir pludmales Burtniekos un Silzemniekos. Ap Burtnieka 
ezeru atrodas sešas laivu bāzes, kurās iespējams iznomāt laivas atpūtai, makšķerēšanai. Tāpat 
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liekams uzsvars uz to, ka Salaca ir Burtnieku novada upe, sekmējams, ka vēl lielāka daļa Salacas 
upes laivotāju savu maršrutu sāktu tieši Vecatē.(ATTĒLS:50)  

2014.gadā izveidots velomaršruts “Apkārt Burtnieka ezeram” – veikta tā marķēšana. Lielākā daļa 
no maršruta ved pa esošajiem zemes ceļiem, tāpēc nākošajā periodā nepieciešams veikts 
mērķtiecīgu maršruta attīstīšanu. Maršruta pilnveide pirmkārt nepieciešama Burtnieka ezera 
Ziemeļaustrumos – trasi ieteicams gar Burtnieku veidot cauri Zvejnieku apmetnei, pāri Rūjai 
uzstādīt gājēju tiltu vai pontonus, tālāk trasi virzīt uz Sedas laivu bāzi. Kompleksi līdz ar trases 
attīstību, nepieciešams izveidot papildus atpūtas vietas apkārt ezeram visos pagastos. Tāpat arī 
Sedas laivu bāzē izveidojama atpūtas vieta. 

 

 

Makšķerēšanas licences iespējams iegādāties vairākās tirdzniecības vietā Burtnieku novadā un 
tuvējos novados, kā arī elektroniski. Tāpat pašvaldība informē par nosacījumiem, kas jāievēro, lai 
makšķerētu Burtnieka ezerā. Makšķerēšanā tiek organizētas dažāda mēroga sacensības, par tās 
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popularitāti liecina arī izsniegto makšķerēšanas licenču skaits – maija mēnesī ik gadu tiek 
izsniegtas >2000 dienas licences, gadā kopumā >7500 vienas dienas licences. 

Burtnieku novadā 2019. gada sākumā tūristiem pieejamas 12 naktsmītnes – atpūtas komplekss 
“Avoti”, kas piedāvā kempingu, atpūtas mājiņas un brīvdienu māju, viesu nami “Saulītes”, 
“Burtnieki”, “Burtniekkrasts”, “Briedes krogs”, “Atpūtas namiņš”, Burtnieku zirgaudzētavas viesu 
nams, atpūtas komplekss “Rīti”, lauku mājas “Ķempēni”, pirts namiņš “Stārķu ligzda”, brīvdienu 
māja “Enksāre” un kempings “Ezerpriedes”. 

Naktsmītnes un ēdināšanas iespējas Burtnieku novadā atspoguļotas ATTĒLS:51.  

 

 

Plaša informācija par nakstmītnēm, ēdināšanu, atpūtas iespējām, apskates objektiem ir pieejama 
Burtnieku novada pašvaldības mājaslapā, kā arī dažādos drukātajos tūrisma bukletos un ceļvežos. 
Ņemot vērā arvien lielāku digitālās vides izmantošanu arī tūrisma informācijas izziņā, Burtnieku 



Burtnieku novada attīstības programma 2019.-2025. gadam  
 

55 

pašvaldības mājas lapā pieejama interaktīva karte, kurā attēloti visi tūrisma objekti un 
infrastruktūra. Tāpat Burtnieku novads, atšķirībā no blakus novadiem, piedāvā virtuālā tūrē 
iepazīties ar 360o plašu ainavu no vairākiem apskates objektiem, punktiem – Burtnieka ezera, 
Burtnieku muižas parka, Vīsraga dabas vērošanas torņa, Silzemnieku dabas vērošanas torņa, 
Silzemnieku pludmales un Riņņukalna. 

Savukārt pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Burtnieku novadā ir sešas tūristu mītnes, ar 
kopējo piedāvāto numuru skaitu 2018. gadā – 42, un gultasvietu skaitu – 160. Laikā no 2011.-2018. 
gadam gultasvietu skaits un numuru skaits ir bijis ar mainīgu tendenci, tomēr kopumā tas nav 
ievērojami mainījies.56 

2018. gadā uzsākta starpreģionu sadarbības programmas Interreg Central Baltic projekta “Ezeru 
pieredzējums: atklāj Ziemeļu-Baltijas ezerus”, kura mērķis ir attīstīt ezeru tūrisma piedāvājumu visās 
sezonās ap ezeriem. Tūrisma uzņēmējiem projekta ietvaros ir iespēja piedalīties apmācībās, 
semināros. Viena no pirmajām projekta aktivitātēm bija vietējo tūrisma uzņēmēju anketēšana, lai 
identificētu esošos un potenciāli attīstāmos pakalpojumus. Anketēšanā piedalījās 19 tūrisma 
uzņēmēji, kuri identificēja galvenos nepieciešamos infrastruktūras uzlabojumus, lai attīstītos arī 
tūrisma nozare: autoceļu stāvokļa un ceļmalu uzlabošana, norādes zīmju izvietošana, mobilo dušu 
izveide atpūtas vietās, pārgājiena takas izveide gar ezeru, vairāk publiski pieejamu vietu pie ezera 
un esošo atpūtas vietu uzturēšana. 

Tūrisma attīstības galvenie virzītājspēki Burtnieku novadā ir tūrisma uzņēmēji, pašvaldība, un arvien 
lielāku lomu ieņem arī nevalstiskā sektora pārstāvji, piemēram, biedrība “Valmiermuižas kultūras 
biedrība”, kas organizē gadskārtu tirdziņus, svinības, pasākumus Valmiermuižā. Tāpat arī Rencēnu 
aušanas darbnīca piedāvā apmeklēt un izzināt aušanas procesu. Attīstāma Valmiermuižas 
vēsturiskās apbūves ansambļa popularizēšanu, vēstures apzināšanu un teritorijas revitalizāciju 

Īstermiņā jomas attīstībā paredzēts: 

♦ Stiprināt pozicionējumu ar ezera tūrismu un makšķerēšanu saistītam piedāvājumam 
prioritārajos mērķa tirgos. 

♦ Integrēties Valmieras un apkārtējo novadu vienotā galamērķa sistēmā, īstenot stratēģisku 
partnerību ar citiem galamērķiem, esošo produktu labākai pārdošanai 

♦ Atbalstīt pamata tūrisma infrastruktūras izveidi 

♦ Veicināt uzņēmējdarbību un esošā piedāvājuma konkurētspēju 

♦ Veidot iespējami efektīvas un atdevi nesošas kopīgās tirgvedības aktivitātes 

♦ Piesaistīt resursus tūrisma attīstīšanai. Tūrismu izmantot arī kā plašāku iespēju novada 
pievilcības stiprināšanai un zīmolvedībai.57 

Tāpat nākošā periodā veicama Valmiermuižas vēsturiskās apbūves ansambļa popularizēšana, 
vēstures apzināšana un teritorijas revitalizācija. 

 

 

 

 

 

 

56 Centrālā statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv 
57 Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novada tūrisma attīstības stratēģijas projekts 

http://virtualature.lv/virtualature/burtnieki
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Atsevišķa darba grupa par tūrisma nozari netika organizēta, vairākās no citām dalībnieki pieminēja ar tūrismu saistītos faktorus, 
kas apkopoti šeit:   

Kas labs? 

• Laba sadarbība ar apkārtējām pašvaldībām 
tūrismā (noslēgts sadarbības līgums); 

• Biedrību aktivitāte, darbība veicina novada 
atpazīstamību un piesaista tūristus; 

• Tūristu taka gar ezera stāvkrastu; 

• Burtnieka ezers ir pievilcīgs tūrismam un aktīvai 
atpūtai; 

• Tūrisma nozares atbalstīšana (bukleti, 
speciālisti); 

• Dažādots tūrisma piedāvājums (nakšņošana, 
aktīvais tūrisms, ēdināšana, kempings u.tml.). 

Kas jāmaina, kā? 

• Jāattīsta Burtnieku novada tēls tūrisma jomā. 

• Jāpilnveido tūrisma norāžu infrastruktūra; 

• Vienotas norāžu sistēmas izveide (ne tikai tūrismam, bet arī 
māju nosaukumu zīmes); 

• Veicināt kustību “Iepazīsti Burtnieku novadu”; 

• Pārskatīt TOP 30 zināmākos kultūrtūrisma objektus (apraksti, 
t.sk., informācija internetā); 

• Novada galveno 20 tūrisma objektu regulāra uzturēšana 
kārtībā, jaunu atpūtas elementu izveide tajos; 

• Turpināt darbu pie Burtnieka ezera muzeja ekspozīcijas 
izveides. 

Iedzīvotāju aptauja  

Aktīvās atpūtas un tūrisma pakalpojumu kvalitāte novadā 
apmierina 24% respondentu un drīzāk apmierina 41%, bet 
drīzāk neapmierina 10% un neapmierina 7% respondentu. 
Nav viedokļa vai neizmanto šos pakalpojumus 18% 
respondentu. 

Steidzamākie darbi, kas jārisina pirmkārt: 

♦ Uzlabot tūrisma pakalpojumus un darbību; 
 

Kas visvairāk pietrūkst? 

♦ Atpūtas vietas (5 atbildes); 

♦ Kvalitatīvi tūrisma pakalpojumi (izveidoti un 
sakārtoti tūrisma objekti, infrastruktūra, 
pieejama ēdināšana, naktsmītnes, u.c.) (4 
atbildes); 

♦ Plašāka pieejamība Burtnieku ezeram (vairāk un 
sakoptākas vietas, ar papildus pakalpojumiem, 
atpūtas vietas) (2 atbildes); 

♦ Iespējas iegādāties vietējās zivis (2 atbildes); 

♦ Labiekārtotas atpūtas vietas pie citām 
ūdenstilpēm; 

♦ Burtnieku ezera pludmalēs pārģērbšanās kabīnes, soliņi, 
galdiņi; 

♦ Labiekārtota taka gājējiem/ velobraucējiem apkārt Burtnieka 
ezeram; 

♦ Veicināta viesnīcas, kafejnīcas, burāšanas, supošanas, 
katamarānu, sērfošanas, jahtu centra ar apmācībām, 
izglītošanu, sacensībām, izklaidēm lieliem un maziem, arī 
makšķerēšanas piederumu bodītes un ezera trofeju muzeja, 
pasākumu norises vietu izveide pie Burtnieka; 

♦ Pasākumi iedzīvotājiem, kuros būtu iespēja iepazīt Burtnieku 
novadu - pārgājieni, izbraucieni ar velosipēdiem, u.c. 
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6. Sociālā infrastruktūra un pakalpojumi 

6.1. Izglītība 

Burtnieku novadā bērnu un jauniešu skaits vecumā līdz 18 gadiem ir palielinājies – 2018.gada sākumā 
tas bija par 5% augstāks nekā 2012.gadā. Bērnu skaits vecumā līdz sešiem gadiem 2018.gadā bija par 
6% jeb 36 cilvēkiem lielāks nekā 2012.gadā, savukārt bērni un jaunieši vecumā no 7-18 gadiem ir par 
4% jeb 37 cilvēkiem mazāk nekā 2012.gadā (ATTĒLS:52). 

 

 

Pirmsskolas un vispārējā izglītība 

Burtnieku novadā darbojas septiņas izglītības iestādes: trīs pirmsskolas izglītības iestādes: 

♦ Pirmsskolas izglītības iestāde (turpmāk – PII) “Burtiņš” Valmiermuižā; 

♦ PII “Namiņš” Matīšos; 

♦ PII “Sienāzītis” Burtniekos; 

un četras vispārējās izglītības iestādes: 

♦ Burtnieku Ausekļa pamatskola; 

♦ Ēveles pamatskola; 

♦ Matīšu pamatskola; 

♦ Rencēnu pamatskola. 

Izglītojamo skaits Burtnieku novadā kopš 2011./2012.mācību gada pamatskolās ir krities, savukārt 
pirmsskolas izglītības iestādēs tas ir krietni audzis. Visu izglītojamo skolēnu skaitam augot no 454 
(2011.2012.māc. g.) līdz 625 (uz 01.01.2018.) (Tabula 7). 

Tabula 7. Izglītības iestāžu skolēnu skaita izmaiņas (Avots: Burtnieku novada pašvaldība) 

Izglītības iestāde Izglītojamo skaits 
2011./2012. mācību 

gadā 

Izglītojamo skaits 
uz 01.01.2017. 

Izglītojamo skaits 
uz 01.01.2018. 

PII “Zīļuks” (kopš 

2018./2019. māc.g. 
reorganizēta) 

40 38 33 

PII “Sienāzītis”  
42 

41 40 

PII “Namiņš”  36 49 
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Izglītības iestāde Izglītojamo skaits 
2011./2012. mācību 

gadā 

Izglītojamo skaits 
uz 01.01.2017. 

Izglītojamo skaits 
uz 01.01.2018. 

PII “Burtiņš”  183 184 

Rencēnu pamatskola  109 83 85 

Burtnieku Ausekļa 
pamatskola  

113 88 88 

Matīšu pamatskola  100 77 77 

Ēveles pamatskola  50 61 69 

Kopā  454 607 625 

Pirmsskolas izglītībā Burtnieku novadā vērojamas rindas – nākošajā periodā nepieciešams risināt šo 
jautājumu. 

Burtnieku novada pašvaldība deleģējusi īstenot Izglītības likumā noteiktos pārvaldes uzdevumus, 
Valmieras pilsētas pašvaldības padotībā esošajai Valmieras Izglītības pārvaldei. Burtnieku novada 
izglītības iestādes piedāvā izglītojamajiem apmeklēt dažādas interešu izglītības programmas, kas 
tiek finansētas gan no valsts piešķirtās mērķdotācijas, gan pašvaldības budžeta. 

Burtnieku novada pašvaldības PII „Burtiņš” savu 
darbu sākusi 2014.gada 3.novembrī. PII „Burtiņš” 
izglītības satura apguve notiek rotaļnodarbību veidā, 
darbojoties ar bērniem gan apakšgrupās, gan 
individuāli. Iestāde īsteno trīs programmas, no kurām 
divas ir speciālās pirmsskolas izglītības programmas – 
izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem un 
izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 
PII „Burtiņš” baseinā bērni apgūst pirmās peldēšanas 
iemaņas. Bērni pirmsskolā apgūst mūsdienām 
nepieciešamās prasmes, svin svētkus. Kopā PII darbojas deviņas grupas.  

PII „Namiņš” ir Burtnieku novada pašvaldības 
dibināta izglītības iestāde. Atjaunota un darbu 
atsākusi 2013.gada 1.septembrī. Iestādē mācību 
darbs tiek organizēts trīs grupās: bērni vecumā no 
1,5 līdz 2 gadiem, bērni vecumā no 3 līdz 4 gadiem un 
bērni vecumā no 5 līdz 7 gadu vecumam. PII 
“Namiņš” īsteno trīs programmas ar divām speciālās 
pirmsskolas izglītības programmām. Iestādē īpaša 
uzmanība tiek veltīta vecāku informēšanai un 
kopīgai sadarbībai svētkos, sapulcēs, radošajās 
pēcpusdienās un talkās. Bērniem trīs reizes dienā 
tiek nodrošināta ēdināšana (brokastis, pusdienas, launags). Ēdienkarti sastāda atbilstoši bērnu 
vecumam, ietverot dārzeņus, sulas, augļus, piena, graudaugu un gaļas produktus.  

PII ”Sienāzītis” ir pašvaldības 
dibināta un tās pakļautībā esoša 
izglītības iestāde. Iestādes mērķis ir 
veicināt pirmsskolas vecuma 
izglītojamo vispusīgu un harmonisku 
attīstību, nepieciešamo iemaņu un 
prasmju individuālajā, un 
sabiedriskajā dzīvē apguvi. Izglītības 
satura apguve PII „Sienāzītis” tiek organizēta rotaļu, spēļu un rotaļnodarbību veidā. Rotaļnodarbības 
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tiek organizētas gan vienlaikus visā grupā, gan apakšgrupās, gan individuāli. Bērnudārzā atzīmē un 
svin Latvijas valsts svētkus, organizē tematiskus pasākumus, iepazīstas ar latviešu tautas tradīcijām 
un sadarbībā ar vecākiem piedalās dažādos projektos. Pirmsskolas izglītības iestādē bērniem ir 
iespēja radoši izpausties rotaļnodarbībās kopā ar pirmsskolas skolotājām un sagatavoties 
pamatizglītības programmas apguvei, atraisīt dziedāšanas un kustību prieku kopā ar pirmsskolas 
mūzikas un sporta skolotājām. Pirmsskolā darbojas arī skolotāja-logopēde, kura sekmē un attīsta 
bērnu pareizu skaņu un vārdu izrunu. Izglītojamiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt deju pulciņu un 
vokālo ansambli Burtnieku pagasta kultūras centrā.  

PII “Zīļuks” 2018./2019. mācību gadā ir reorganizēta 
un pievienota Rencēnu pamatskolai, darbojoties kā 
pirmsskolas izglītības grupa.  

Rencēnu pamatskola ir Burtnieku pašvaldības 
vispārējās pamatizglītības iestāde, kas patstāvīgi 
organizē un īsteno izglītības procesu, nodrošina 
izglītojamiem iespēju apgūt vispārējās 
pamatizglītības programmu no 1. līdz 9.klasei. 
Rencēnu pamatskolā kopā realizē piecas 
programmas: 

♦ Pamatizglītības programmu; 

♦ Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu; 

♦ Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem; 

♦ Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem; 

♦ Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem. 

Skola atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā gan attiecībā pret tuvākajām pilsētām – Valmieru un Rūjienu 
– gan arī tādēļ, ka atrodas Burtnieku novada vidus daļā. Skola nepieciešamības gadījumā nodrošina 
izglītojamos ar internātu. 

Pašnovērtējuma ziņojumā ietvertā informācija par 2017./2018. mācību gadu liecina, ka 2017./2018. 
mācību gadā pamatskolā strādāja 15 pedagogi, skaits un sastāvs praktiski nemainīgs pēdējos gadus, 
12 no tiem pamatdarbā un tikai Rencēnu pamatskolā, 4 – apvieno ar darbu kaimiņu skolās (Ēvelē, 
Valmierā un Rūjienā). Interešu izglītības pulciņi tiek veidoti saskaņā ar skolas darba pamatmērķi un 
izglītojamo vēlmēm, tiek īstenoti sekojoša interešu izglītība 2018./2019.māc.g.: 

♦ Sporta spēles;  

♦ Volejbols; 

♦ Florbols; 

♦ Vokālais ansamblis “Stariņi”; 

♦ Vokālais ansamblis “Stīgas”; 

♦ Tautas deju kolektīvi; 

♦ Kokapstrādes pulciņš “Čaklie 
galdnieki”; 

♦ Radošā darbnīca “Raibais runcis”; 

♦ Vides izglītības pulciņš “Pa zaļām 
pēdām”; 

♦ Metālapstrādes pulciņš; 

♦ Jaunsargi; 

♦ Jauniešu radošās iniciatīvas pulciņš 
“Esi aktīvs”; 

♦ Novadpētniecības pulciņš “Vēsture ap 
mums”. 

Pulciņu vadītāji ir ar atbilstošu kvalifikāciju un darba pieredzi. Ir pulciņi, kuri ir tradicionāli, bet katru 
gadu piedāvājam arī ko jaunu. 2016./2017. mācību gadā darbu uzsāka metālapstrādes pulciņš. 
Pamatskolā tiek īstenota arī pirmsskolas izglītības programma. Tāpat skolā tradicionāli tiek rīkoti 
Eko dienu pasākumi. 

Saskaņā ar Rencēnu pamatskolas pašnovērtējuma ziņojumu (2018.gads), iestādes turpmākās 
darbības galvenie mērķi: 

♦ Mūsdienīgas, kvalitatīvas un konkurētspējīgas pamatizglītības iegūšanas iespējas visiem 
izglītojamiem, atbilstoši viņu vajadzībām; 
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♦ Produktīva un interesanta mācību procesa nodrošināšana, izmantojot un pilnveidojot 
mācību līdzekļu, IT bāzi, īpaši dabaszinātņu un mājturības un tehnoloģiju apguvei; 

♦ Pašvērtēšanas procesa pilnveide izglītojamiem un pedagogiem; 

♦ Turpināt iesaistīties dažādu, arī starptautisku projektu īstenošanā, dodot iespēju gan 
pedagogiem, gan izglītojamiem radoši darboties, gan attīstīt prasmes, gan piesaistot 
papildus finansējumu; 

♦ Plānveidīga skolas vides un apkārtnes sakopšana, remontdarbu veikšana un modernizēšana; 

♦ Skolas internāta telpu izmantošanas iespēju paplašināšana. 

Mērķis nākotnē – Rencēnu pamatskolas kā mūžizglītības centra izveide. 

Burtnieku Ausekļa pamatskola atrodas 
Burtnieku pagastā. 1991.gada 1.septembrī izveido 
Burtnieku Ausekļa vidusskolu, kuru nepietiekama 
izglītojamo skaita dēļ vidusskolas klasēs 
2016.gadā reorganizē par Burtnieku Ausekļa 
pamatskolu. Pedagogu izglītība un kvalifikācija ir 
atbilstoša izglītības programmas sekmīgai 
realizācijai un atbilst normatīvo aktu prasībām. 
Izglītības iestādē strādā 19 pedagogi ar augstāko 
pedagoģisko izglītību, no tiem pamatdarbā 13. 
Izglītības iestādē strādā atbalsta personāls: 
logopēds un pedagoga palīgs, 6 tehniskie 
darbinieki. 2018./2019. mācību gadu, pamatskolā 
izglītojamie darbojas:  

♦ Teātra pulciņā; 

♦ Vokālā ansamblī.; 

♦ Tautiskās dejās.; 

♦ Florbolā; 

♦ Volejbolā; 

♦ Modelēšanas pulciņā “Darini pats”; 

♦ Ugunsdzēsības pulciņā; 

♦ Korī; 

♦ Zvanu ansamblī; 

♦ Vispārējā fiziskā sagatavotībā; 

♦ Dambretē; 

♦ Vizuālās mākslas pulciņš 

♦ Mazpulkos. 

Saskaņā ar Burtnieku Ausekļa pamatskolas pašnovērtējuma ziņojumu (2018.gads), iestāde 
turpmāko attīstību redz vairākās jomās: 

♦ Kvalitatīvi realizēt pamatizglītības standartu, ievērojot pārmaiņas izglītības procesā; 

♦ Pakāpeniski realizēt pāreju uz kompetencēs balstītu mācību procesa īstenošanu; 

♦ Turpināt līdzšinējās un meklēt jaunas sadarbības iespējas ar uzņēmumiem/organizācijām 
mērķtiecīgu, labi organizētu pasākumu un projektu realizēšanā; 

♦ Pedagogu savstarpējo attiecību veicināšana, īstenojot mācību satura plānošanu, 
paaugstinot mācīšanās procesa kvalitāti, u.c.; 

♦ Izglītojamo savstarpējo attiecību kultūru attieksmē vienam pret otru, pedagogiem un 
pieaugušajiem; 

♦ Skolēnu motivēšana mācīšanās procesam, iesaistei ārpusskolas aktivitātēs; 

♦ Skolas vides labiekārtošana, remonti, radīt estētisku vidi labvēlīgai un drošai mācību videi; 

♦ Sadarbība ar vecākiem; 

♦ Iesaiste projektos, pozitīvas sadarbības turpināšana, jaunu iespēju meklēšana. 
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Matīšu pamatskolai 2019.gada rudenī būs 85 gadi. 
Pamatskolā papildus vispārējās pamatizglītības 
izglītības programmai īsteno arī speciālās 
pamatizglītības programma ar mācīšanās 
traucējumiem. Skola ir izvietota divās ēkās:  

♦ vecajā skolas ēkā izvietotas mācību klases, 
pagarinātās grupas telpas, skolas ēdamzāle, 
aktu zāle, administrācijas telpas, skolotāju 
istaba, kanceleja; 

♦ jaunajā skolas korpusā ir sporta zāle, meiteņu 
un zēnu mājturības kabineti, dabas zinību kabinets, bibliotēka un novadpētniecības telpa un 
ēkas 3.stāvā skolas internāts – dienesta viesnīca, svinību zāle.  

Saskaņā ar skolas pašnovērtējuma ziņojumu uz 2019.gada 1.janvāri Matīšu pamatskolā strādā 20 
pedagoģiskie darbinieki.  

Papildus izglītības programmām, skola piedāvā interešu izglītības programmas 2018./2019. māc.g.: 

♦ Koris; 

♦ Vokālais ansamblis; 

♦ Tautiskās dejas; 

♦ Teātra pulciņš; 

♦ Rokdarbu pulciņš; 

♦ Jaunie ugunsdzēsēji; 

♦ Sports; 

♦ Florbols; 

♦ Futbols; 

♦ Volejbols; 

♦ Jaunsardze. 

Atbilstoši Matīšu pamatskolas pašnovērtējuma ziņojumam (2019.gads) iestāde attīstību redz 
vairākās jomās, izceļot – mācību saturu, mācīšanu un mācīšanos, izglītojamo sasniegumus, atbalstu 
izglītojamiem, iestādes vidi, iestādes resursus un iestādes darba organizāciju, vadību un kvalitātes 
nodrošināšanu. 

Ēveles pamatskola dibināta 1871.gadā. Tā dod iespēju 
tuvākās apkārtnes bērniem apgūt pirmsskolas, 
pamatizglītības un interešu izglītības programmas. 
Skolā kopumā ir 18 pedagoģiskie darbinieki. Ēveles 
pamatskolā bez vispārējās pirmsskolas izglītības un 
pamatizglītības programmas tiek realizēta arī speciālās 
pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 
mācīšanās traucējumiem un speciālās pamatizglītības 
programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem. 

Skola piedāvā daudzveidīgas interešu izglītības iespējas. Interešu izglītības programmu izvēlē 
iesaistās vecāki. Visi vecāki uzskata, ka skolēniem ir iespējas iesaistīties dažāda veida ārpusstundu 
pasākumos un panākt augstus sasniegumus. Skolēniem 2018./2019. mācību gadā ir iespēja 
darboties: 

♦ Vokālajā ansamblī; 

♦ Folkloras kopā; 

♦ Sporta spēļu pulciņā; 

♦ Volejbola pulciņā; 

♦ Kokapstrādes pulciņā; 

♦ Vides pulciņā – EKO komandā; 

♦ Teātra pulciņā; 

♦ Mājturības pulciņā; 

♦ Mazpulka nodarbībās; 

♦ Jaunsargos. 

Ēveles pamatskola darbojas starptautiskajā Ekoskolu programmā. 

Pamatskolas pašnovērtējuma ziņojumā (2018.gads) turpmākai attīstībai plānots arī turpināt 
plānveidīgi un pārdomāti papildināt materiāltehnisko bāzi, pakāpeniski nodrošinot katru telpu un 
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katra mācību priekšmeta apguvi ar pētniecisko prasmju, izziņas un radošo spēju veicinošiem 
materiāliem, līdzekļiem un piederumiem. Skolas vadība, sadarbojoties ar skolas darbiniekiem, 
izstrādās visiem pieņemamu, interesantu modeli skolas attīstības plānošanai, vērtēšanai un 
profesionālajai izaugsmei, skolotāji turpinās apgūt mācīšanas metodes, kurās izmanto jaunākās 
tehnoloģijas. Lai paaugstinātu izglītības pakalpojuma kvalitāti, tiks izstrādāts plāns profesionālo 
kompetenču pilnveides apguvei skolotājiem darbā ar izglītojamo ar speciālām vajadzībām un tiks 
analizētas iespējas paplašināt piedāvāto izglītības programmu klāstu un kvalitāti. 

Novada izglītības iestāžu prioritātes 2018./2019. mācību gadā: 

♦ Attīstīt pedagogu sadarbību starpdisciplinārā mācību vidē, gatavojoties kompetencēs 
balstītas izglītības satura ieviešanai; 

♦ Īstenot pedagogu profesionālo pilnveidi – kompetenču pieejai izglītībā; 

♦ Veicināt izglītojamo lasītprasmes individuālo spēju attīstīšanu; 

♦ Pilnveidot izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu; 

♦ Veicināt pirmsskolas vecuma izglītojamo daudzpusīgu un harmonisku attīstību, veidojot 
apziņu, kas balstīta uz savas rīcības, darbības, jūtu, vēlmju un interešu izzināšanu; 

♦ Sekmēt izglītības iestāžu vides labiekārtošanu. 

 

Interešu izglītība, ārpusskolas aktivitātes 

Visās novada pamatizglītības iestādēs tiek īstenotas ārpusskolas aktivitātes un dažādi interešu 
pulciņi. 

Izglītības iestādes sadarbībā ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas padotībā esošo 
Jaunsardzes un informācijas centru, aktīvi darbojās jaunsargi.  

Iedzīvotāju aptauja   

Aptaujājot respondentus, ir noskaidrots, ka 
iedzīvotājus neapmierina bērnudārza 
pieejamība, kā arī izglītības kvalitāte. Ir 
neskaidra informācija par vietām bērnudārzā, 
kā arī vēlme pēc atklātas rindu sistēmas. 

Novadā dzīvojošie uzskata, ka visvairāk tiem 
pietrūkst dažādi izglītojošie un praktiskie kursi 
gan priekš bērniem, gan pieaugušajiem. 
Vēlme būtu ieviest dažāda veida aktivitātes 
bērniem, piemēram, smilšu terapijas, sāls 
istabas u.tml.  

Galvenie darbi, kurus nepieciešams atrisināt: 

• palielināt vietu skaitu pirmsskolas 
izglītības iestādēs; 

• īstenot izglītības iestāžu kvalitatīvu 
izglītību; 

• pirmsskolas izglītības iestāžu darba 
laiks. 

Vietējie iedzīvotāji uzskata, ka skolā pietrūkst 
psihologa un medmāsas, kā arī vecāki vēlas 
uzlabot komunikāciju ar Rencēnu skolas 
vadību. 

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumu 
pieejamība 

 

Pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestāžu pakalpojumu 

kvalitāte 

 

Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pakalpojumu 
pieejamība 

 

Pašvaldības vispārējās izglītības 
iestāžu pakalpojumu kvalitāte 
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Radošās darbnīcas, nodarbības u.c. aktivitātes jauniešiem ārpusstundām nodrošina 
Multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs Burtniekos, un dienas centrs bērniem un jauniešiem 
Rūpniekos. (skat. nodaļu 6.3. Jaunatne) 

 

Mūžizglītība 

Kvalitatīvs un pieejams pieaugušo izglītības, un mūžizglītības piedāvājums ir svarīgs labvēlīgas 
vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanā. Pēc iedzīvotāju vecuma struktūras 74% novada 
iedzīvotāju ir vecumā virs 24 gadiem, kas norāda uz lielu iespējamo, pieaugušo izglītības 
pakalpojumu lietotāju skaitu. 

Interešu izglītības pakalpojumu pieejamība bērniem un 
jauniešiem 

 

Interešu izglītības pakalpojumu kvalitāte 
bērniem un jauniešiem

 

Izglītības pieejamība izglītības 
iestādēs bērniem ar īpašām 

vajadzībām 

 

Skolēnu pārvadājumu transporta un maršrutu pieejamība 

 

Skolēnu pārvadājumu kvalitāte 

 

No respondentu atbildēm var secināt, 
ka vairāk kā pusei iedzīvotāju nav 
viedoklis saistībā ar skolēniem 
pieejamajiem transportiem un to 
kvalitāti. Viedoklis nav arī par izglītības 
pieejamību bērniem ar īpašām 
vajadzībām, savukārt iedzīvotāji, kas ir 
informēti par šo jautājumu, izsaka 
neapmierinātību un apliecina, ka 
nepieciešama lielāka izglītības 
pieejamība bērniem ar speciālajām 
vajadzībām. 

Steidzamākie darbi saistībā ar interešu izglītības jomu, kas pašvaldībai jāīsteno pirmkārt - interešu izglītības pieejamība bērniem un jauniešiem.  

Pakalpojumi vai iespējas, kas visvairāk pietrūkst vai nav pietiekami pieejamas Burtnieku novadā: 

• Skolēnu pārvadājumi saistībā ar sabiedrisko transportu, kas nenodrošina iespēju laikā tikt uz izglītības iestādi; 

• Interešu izglītības, brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem ārpusstundām un brīvlaikos; 

• Palielināt interešu pulciņu piedāvājumus visu vecumu bērniem. 

Darba grupas – izglītība (pirmsskolas, vispārējā, interešu) 

• Optimāls izglītības iestāžu skaits 

un pieejamība; 

• Materiāli tehniskais 

nodrošinājums; 

• Skolēnu transporta pieejamība; 

• Laba izglītības kvalitāte; 

• Daudzveidīga interešu izglītība; 

• Prēmijas par panākumiem 

olimpiādēs; 

• Stipendijas par labām sekmēs 

mācībās; 

• Bezmaksas ēdināšana skolās; 

• Pasākums “Skolas laureāts”; 

• Pasākums “Skolotāju dienas”; 

• Uz laiku nodrošināts karjeras 

pedagogs novadā projekta 

ietvaros. 

• Bērnu skaita samazināšanās 

novadā; 

• Skolēnu migrācija (mācības 

blakus novados vai citās 

pilsētās); 

• Drauds – Ēveles skolas slēgšana; 

• Problēma piesaistīt jaunus 

pedagogus attālās izglītības 

iestādēs, skolotāju pēctecība; 

• Nepietiekama transporta 

pieejamība bērniem, kas iet 

pulciņos, lai nokļūtu mājās; 

• Nepietiekams finansējums jaunu 

interešu izglītības pulciņu 

izveidei un apmaksai; 

• Trūkst jaunrades pulciņu 

(robotika un citi tehniskie 

pulciņi) un atbilstošu 

pasniedzēju. 

• Jāizvērtē skolu un PII apvienošanu; 

• Bonusi skolotājiem, to piesaistei 

(piemēram, veselības apdrošināšana); 

• Izvērtēt iespējas atmaksāt pedagogiem ceļa 

naudu uz-no darba vietas; 

• Izveidot vairāk PII grupas pagastos, tā 

samazinot rindas; 

• Samazināt mākslīgos “PII Burtiņš” rindu 

aizņēmējus (iedzīvotāji, kas piedeklarējas 

Burtnieku novadā, lai tiktu “PII Burtiņš”); 

• Organizēt nometņu projektu konkursus 

novadā; 

• Vairāk organizēt nometnes vasaras periodā, 

kurās skolotājiem būtu iespēja piepelnīties; 

• Rīkot īpašas nometnes olimpiāžu 

dalībniekiem (izglītojoši, radoši, u.tml.) 

iesaistot visa novada skolēnus; 

• Uzlabot ceļa Rencēni-Ēvele stāvokli. 
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Mūžizglītība ir izglītības process dzīves garumā, kas balstās uz mainīgām vajadzībām iegūt 
zināšanas, prasmes un pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši interesēm un 
vajadzībām, un darba tirgus prasībām. Savukārt pieaugušo izglītība ir viens no mūžizglītības 
posmiem. Saskaņā ar Eiropas Savienībā lietotajiem definējumiem, pieaugušo izglītībā piedalās 
cilvēki pēc 25 gadu vecuma sasniegšanas. Šajā vecuma posmā mainās cilvēka mācīšanās stils un 
mērķi: balstoties uz līdzšinējās darba un ģimenes dzīves pieredzi, cilvēks ir apguvis un nostiprinājis 
tieši sev raksturīgu mācīšanās stilu un izpratni par savām vajadzībām59. 

Pašlaik Burtnieku novada pašvaldībā nenotiek mērķtiecīga mūžizglītības nozares koordinācija un 
attīstība. Ar mūžizglītības pasākumu plānošanu un rīkošanu iespēju robežās nodarbojas Burtnieku 
novada pašvaldības Izglītības pakalpojumu speciāliste. Iedzīvotājiem tiek piedāvāts apgūt kursus 
Vidzemes augstskolā, Valmierā. 

 

Burtnieku novada izglītības, kultūras un sporta iestādes attēlotas ATTĒLS:53. 

 

 

59 Mūžizglītība un pieaugušo izglītība. Skat.: http://www.muzizglitiba.lv/  

Iedzīvotāju aptauja Mūžizglītības pakalpojumu 
kvalitāte pieaugušajiem 

 

Interešu izglītības pakalpojumu 
pieaugušajiem kvalitāte (piemēram, 
dejošanas, sporta, u.c. nodarbības)  

 

Mūžizglītības pakalpojumu pieejamība pieaugušajiem 

 

Vairums Burtnieku novada iedzīvotāju neizmanto vai nav viedokļa par mūžizglītības pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. No tiem, kas izmanto 
pakalpojumu, vairāk atbildēs sniedza negatīvu viedokli. Savukārt atbildēs par interešu izglītības pakalpojumu pieaugušajiem kvalitāti, lielākā daļa 
iedzīvotāju atbildēja pozitīvi vai nebija viedokļa/neizmanto pakalpojumu. 

Iedzīvotāji aptaujā min, ka ir zema pašdarbības kolektīvu kvalitāte, bet novadā pietrūkst dažādi izglītojošie un praktiskie kursi pieaugušajiem un 
bērniem (4 atbildes) 

Darba grupas - Mūžizglītība 

Kas labs, izdevies? 

• Kursi izglītības iestāžu 

pedagogiem un 

tehniskajiem darbiniekiem; 

• Vecāku skola; 

• Nodarbības praktisko 

iemaņu apguvē; 

• Datorapmācības dažādām 

vecuma grupām; 

• Pieejamas svešvalodu 

apmācības; 

• Biedrības, t.sk., pensionāru 

biedrība “Sapratne”; 

• Rencēnu audējas kā 

piemērs; 

• Pasākumi, piemēram, 

“Satiec savu meistaru”. 

Kas slikts, nepilnīgs? 

• Nav regulāri apzināts, 

kādas vajadzības, vēlmes 

būtu pieaugušajiem; 

• Pietrūkst informācijas par 

iespējām; 

• Pietrūkst motivācijas; 

• Pagastos nav svešvalodu 

kursi; 

• Trūkst mūžizglītības 

koordinatora; 

• Trūkst pasniedzēju;  

• Sabiedriskā transporta 

maršrutu nepietiekamība, 

lai nokļūtu uz pilsētu vai 

citiem novada pagastiem, 

un piedalītos apmācībās. 

Kas jāmaina, kā? 

• Nepieciešams mūžizglītības koordinators 

novadā; 

• Nepieciešams uzlabot iekļauto informāciju un 

piedāvājumus mājas lapā; 

• Izmantot NVO, valsts institūciju u.c. 

programmu iespējas mūžizglītības pasākumu 

nodrošināšanā; 

• Rotēt apmācības/kursus pa pagastiem, 

piemēram, Valmierā piedāvā šūšanas izglītību; 

• Popularizēt informāciju, ka mūžizglītībai 

iztērētos līdzekļus var atspoguļot ienākumu 

deklarācijā un saņemt nodokļu atmaksu 

(motivācija, lai mācītos); 

• Organizēt biznesa ideju un citus praktiskos 

kursus; 

• Izpētīt sabiedrības pieprasījumu pēc 

mūžizglītības pieprasījuma. 
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6.2. Nevalstiskais sektors 

Saskaņā ar Lursoft statistikas datiem par biedrību un nodibinājumu reģistru, 2019.gada sākumā 
Burtnieku novadā bija 119 aktīvas biedrības un 1 nodibinājums60. 

Novadā aktīvi darbojas un no pašvaldības puses tiek atbalstītas dažādas sporta nozares biedrības, 
piemēram, biedrība „Burtnieks sportam un kultūrai” u.c., kas ikdienā organizē sporta dzīvi novadā. 

 

60 Lursoft statistika 
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Burtnieku novada pašvaldība vietējām biedrībām sniedz nozīmīgu finansiālo atbalstu to darbības 
nodrošināšanai, lai pildītu tām deleģētās funkcijas. Laikā kopš 2012.gada ikgadējā pašvaldības 
budžetā piešķirtais finansējums biedrībām un nodibinājumiem ir ar pieaugošu tendenci, tam 2017. 
gadā sasniedzot 127 493 EUR, kas ir par 90% vairāk nekā 2012.gadā. (ATTĒLS:54) 

 

 

 

Novadā īpaši aktīvi darbojas vairākas nevalstiskās organizācijas, aktīvākās no tām ir: 

♦ Rencēnu pensionāru biedrība 
„Sapratne”; 

♦ Biedrība “Valmiermuižas kultūras 
biedrība”; 

♦ Biedrība „Matīšu attīstībai”; 

♦ Biedrība „Burtnieku kultūrvide”; 

♦ Biedrība „Dziesmotā senatne”; 

♦ Biedrība “VirziensA”; 

♦ Biedrība “Pāvulēni”; 

♦ Biedrība “Ezerkrasts AZ”; 

♦ Biedrība “Pēdu nav” (florbols); 

♦ Biedrība “Burtnieks sportam un 
kultūrai”; 

♦ Biedrība “Burtnieku burāšanas klubs”; 

♦ Biedrība “Valmiermuižas jātnieku 
skola”. 

 

Rencēnu pensionāru biedrības „Sapratne” mērķis ir aktivizēt biedrības biedru iesaistīšanos pagasta 
sabiedriskajā dzīvē un sadarbībā ar sociālās palīdzības dienestu, aizstāvēt pagasta pensionāru un citu 
biedrības biedru tiesības uz cilvēka pašcieņu, sadzīves apstākļu uzlabošanu un garīgās kultūras 
vajadzību apmierināšanu. 2018.gadā pensionāru biedrība “Sapratne” īstenojusi divus vides 
labiekārtošanas projektus. Projektā “Pa atmiņu takām” sakopta dzejnieka Viļa Cedriņa piemiņas 
vieta – teritorija iztīrīta no nevajadzīgajiem kokiem un krūmiem, izvesti akmeņi, iestādīti 20 jauni 
košumkrūmi un šosejas Valmiera – Rūjiena malā uzstādīta vietas norāde. Vasarā tiek pļauts zāliens 
un apkopti iestādījumi. Šis darbs paveikts 2017.gadā, savukārt līdz 2018.gada nogalei projekta “Es 
varu kopā ar jums, vecmāmiņ, vectētiņ!” ietvaros pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” teritorijā 
tapa pārvietojama sajūtu taka un skaņu siena. 

Valmiermuižas kultūras biedrība dibināta 2012.gadā, un tās mērķis ir sekmēt ilgtspējīga kultūras 
tūrisma attīstību Valmiermuižā un Burtnieku novadā, izmantojot reģiona bagāto kultūrvēstures 
mantojumu un radītos jaunos kultūras tūrisma un radošās industrijas produktus, kā arī līdzdarboties 
Valmiermuižas un Burtnieku novada tēla veidošanā un popularizēšanā Latvijas iedzīvotājiem un 
viesiem, attīstot labvēlīgu ekonomisko, sociālo un kultūrvidi. Biedrība regulāri rīko pasākumu “Gardu 
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muti”. Tas ir latvisko gadskārtu un svinību tirdziņš vietējo mājražotāju kustības popularizēšanai un 
gardēžu tūrisma attīstīšanai Valmiermuižā. Apmeklētājiem tiek piedāvāti pašu gatavoti, kvalitatīvi, 
latviski pārtikas produkti un amatniecības meistardarbi, no dabīgām izejvielām, pielietojot ražošanas 
veidus, kas ciena vidi. 

Biedrība „Matīšu attīstībai” balstīta uz attīstību noteiktā teritorijā – Matīšos. Biedrības mērķis ir 
apvienot, izglītot un motivēt fiziskās un juridiskās personas, kuras ir ieinteresētas Matīšu pagasta 
attīstībā, ideju apmaiņā un to īstenošanā, pasākumu organizēšanā Matīšu un apkārtējos pagastos, 
dažāda rakstura informācijas iegūšanā, apstrādē un izplatīšanā, apmācību un konsultāciju sniegšanā 
iedzīvotājiem. Tā realizē dažādus projektus, piemēram, “Šķēršļu takas izveide “Kociņu parkā” 
Matīšos” u.c. 

Biedrības „Burtnieku kultūrvide” mērķis ir apzināt, sakopt, saglabāt un atjaunot ievērojamus 
Burtnieku pagasta kultūrvides objektus, popularizēt šos objektus sabiedrībā, kā arī atbalstīt 
Burtnieku pagasta padomi šīs jomas sakārtošanā. Biedrība „Burtnieku kultūrvide” ar Valmieras 
novada fondu Ziedotāju kluba atbalstu 2017.gadā bērzu birzī pie Zaļās lasītavas izveidoja Brīvdabas 
izstāžu zāli. Biedrība projekta “Lāčplēša stāsts Burtniekos” ietvaros 2018.gadā aizsāka saliņas 
atjaunošanu, papildinot vēsturiskās skulptūras ar mūsdienīgu interpretāciju par Lāčplēša ceļu. Šī 
projekta mērķis - veidot saliņu gan par interesantu apskates objektu, gan aktīvas atpūtas vietu. 

Biedrības „Dziesmotā senatne” mērķis ir dziedāšanas mākslās attīstīšana, ansambļu, kora mūzikas 
apgūšana un popularizēšana sabiedrībā gan Latvijā, gan ārvalstīs, tautas dziedāšanas tradīciju 
saglabāšana un attīstības veicināšana, Biedrības biedru vokālā izglītošana, visa veida mūzikas un 
mākslās veicināšana, popularizēšana un attīstīšana, lietderīgas brīvā laikā pavadīšanas organizēšana, 
cita sabiedriskā labuma darbība, kas vērsta uz sabiedrības kultūras un izglītības veicināšanu īpaši 
lauku apvidos, bet tāpat arī pilsētā. 

Jauniešu biedrība “VirziensA” sevi raksturo kā savas vietas patriotu, kuri paši organizē gan sporta, 
gan kultūras, gan izklaides, gan izglītojošus pasākumus un strādā pie vietējās vides pilnveidošanas. 
Biedrība aktīvi darbojas Rencēnos kopš 2015.gada un ir organizējuši vairāk nekā 40 dažāda veida un 
mēroga pasākumus, iesaistot vietējos jauniešus un sabiedrību aktivitātēs, tāpat organizēšanā 
iesaistot arī uzņēmējus, citas biedrības. “VirziensA” jau vairākus gadus ar pašvaldības finansiālu 
atbalstu organizē pasākumu “Jauniešu nakts trase”, pulcējot dalībniekus no novada un tuvākās 
apkārtnes. Aktīvisti arī vairākkārt organizējuši talkas Rencēnu ciema sakopšanai, uzstādījuši puķu 
podus, rīkojuši sanāksmes, lai noskaidrotu viedokli par nepieciešamajiem uzlabojumiem ciemā u.c. 

Ēveles pagasta biedrības “Pāvulēni” mērķis ir veicināt labdarību un ģimeniskas aktivitātes vietējā 
sabiedrībā. Biedrība aktīvi piedalās projektos, saņem arī pašvaldības atbalstu, un organizē tādas 
aktivitātes kā radošās darbnīcas, ģimeņu sporta diena, sociāli iekļaujošs projekts “Vairosim 
mīlestību”, zīmējumu konkurss “Mana Latvija”, nometne “Raibās dienas Matīšos”, u.c.  

Biedrība “Ezerkrasts AZ” Burtniekos darbojas ar nosaukumu “Vidzemes laivas” – piedāvā ne tikai 
laivu nomu, vindsērfinga un SUP skolu, bet arī organizē SUP festivālu, iesaistās pašvaldības rīkotajos 
pasākumos – “Ģimenēm vairāk kustēties un lustēties”, u.c. Biedrība piedāvā dažāda veida 
pakalpojumus – organizē vasaras nometnes bērniem un jauniešiem, rīko pasākumus darba 
kolektīviem, skolēnu grupām 

Vietējā rīcības grupa 

Vietējās rīcības grupas īsteno sabiedrības virzītas attīstības stratēģijas ieviešanu lauku teritorijās, 
kuras izveidē iesaistās lauku iedzīvotāju, organizācijas, uzņēmēji un pašvaldību apvienības, nosakot 
aktuālās teritorijas attīstība vajadzības. Sabiedrības virzītas aktivitātes tiek ieviestas ar LEADER 
pieeju, kuras viens no galvenajiem pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu” (angļu val. 
bottom up) — iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu 
identificēšanā un risināšanā. 

Burtnieku novada teritorijā darbojas divas vietējās rīcības grupas (partnerības). 
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Biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" dibināta 2006.gada oktobrī. Tās darbības galvenais 
mērķis ir teritorijas ilgtspējīga attīstība, iedzīvotāju dzīves un vides kvalitātes uzlabošana. LEAER 
2014-2020 ietvaros tika īstenots projekts “Kultūrvēsturiskā objekta Ēveles kluba funkcionalitātes 
uzlabošanai nepieciešamā inventāra iegāde”, ar mērķi aprīkot tradīcijām bagāti Ēveles klubu ar 
mēbelēm, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai veicinot vietējo kopienu sadarbību. 

Partnerības “No Salacas līdz Rūjai” mērķis ir apzināt lauku iedzīvotāju vajadzības un dzīves 
kvalitātes uzlabošanas iespējas, atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību saskaņā ar izstrādāto stratēģiju. 
Izstrādāt un ieviest integrētās lauku attīstības stratēģijas Valmieras rajonā. 

Vietējās rīcības grupa ir īstenojusi dažādus LEADER projektus Burtnieku novadā, t.sk., 2017.gadā 
projektu “Burtnieku ezera pieejamības uzlabošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem”. Piesaistot 
LEADER finansējumu, biedrībai bija iespēja iegādāties motorlaivu, kas pielāgota specifiskajām 
prasībām – visām motorlaivas vadības iekārtas sasniedzamas cilvēkam, kurš atrodas invalīdu 
ratiņkrēslā; paredzēta sēdvieta pavadošai personai; aprīkota ar nerūsējošā tērauda reliņiem, kas 
atrodas ratiņkrēslā sēdoša cilvēka sasniedzamības zonā; motorlaivas klāja konstrukcija nodrošina 
invalīdu ratiņkrēsla novietošanos pie stūres konsoles. Finansējums ļāva iegādāties arī pontonu-
krasta infrastruktūru, kas nodrošina cilvēka ratiņkrēslā nokļūšanu no krasta laivā un otrādi. 

2017.gadā Valmiermuižā tika īstenots arī projekts “Zaļais brīvdabas veselības sporta laukums” ar 
mērķi «Zaļā brīvdabas veselības sporta laukuma» izveide. Tas ir multifunkcionāls sporta laukums, lai 
veicinātu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas. Laukumu var izmantot BMX un citu 
sportaveidu treniņu procesa nodrošināšanai, kā arī citiem pasākumiem iedzīvotāju brīvā laika 
pavadīšanas iespēju attīstīšanai, veselīga dzīves veida popularizēšanai, iesaistot jauniešus komandu 
sporta veidu nodarbībās un pavadot brīvo laiku kopā ar ģimeni. 

Biedrība 2018. gada novembrī veica iedzīvotāju aptauju, lai izvērtētu vietējās attīstības stratēģijas 
ieviešanas, projektu ietekmi uz vietējās rīcības grupas iedzīvotāju dzīves kvalitātes izmaiņām. 

6.3. Jaunatne 

Kopš 2015. gada novadā darbojas Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija, kuras mērķis ir veicināt 
jaunatnes līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos un sabiedriskajā dzīvē, veidojot jaunatnes 
politiku. Burtnieku novadā esošais Multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs (turpmāk – MJIC) ir 
Burtnieku novada pašvaldības 2012.gadā izveidota iestāde, kuras mērķis ir atbalstīt un veicināt 
Burtnieku novada jauniešu iniciatīvas, iesaistīt jauniešus savas dzīves kvalitātes veidošanā. 

MJIC uzdevumi: 

♦ atbalstīt jauniešu idejas un praktiski sniegt palīdzību neformālās izglītības pasākumu, akciju 
organizēšanā un rīkošanā jauniešiem; 

♦ koordinēt sadarbību starp jauniešiem un jauniešu organizācijām; 

♦ organizēt neformālās izglītības seminārus un apmācības; 

Darba grupas – Nevalstiskais sektors 

Kas labs, izdevies? 

• Biedrības veicina iedzīvotāju aktivitātes, 

notiek komunikācija; 

• Novadā pietiekami daudz  un aktīvas 

biedrības; 

• Biedrības piedalās projektos - pašvaldības, 

vides, Valmieras novada fonda un LEADER 

programmā; 

• Biedrību aktivitāte, darbība veicina novada 

atpazīstamību un piesaista tūristus; 

• Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu. 

Kas slikts, nepilnīgs? 

• Nav atgriezeniskās saites; 

• Maz jauniešu iesaistās 

biedrībās; 

• Nepilnīgs nolikums 

biedrību finansēšanai; 

• Daļa biedrību finansējumu 

iegūst tikai no 

pašvaldības, nemeklējot 

citas iespējas. 

Kas jāmaina, kā? 

• Biedrībām veidot kopīgu 

pasākumu, kurā 

prezentē paveikto, rīko 

izstādes; 

• Jāpārstrādā nolikums 

biedrībām finansējuma 

iegūšanai; 

• Jāizveido un jāizmanto 

sadarbība ar Latvijas un 

pārnovadu NVO. 
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♦ veidot sadarbību ar citām jauniešu organizācijām Latvijā un ārpus tās; 

♦ piesaistīt papildus finansējumu jauniešu projektu īstenošanai. 

Darbošanās centrā ir brīvprātīga, tās uzsākšanai nav nepieciešama noteikta izglītība, sociālais vai 
ekonomiskais stāvoklis, svarīgākais ir vēlme darboties un sadarboties, izrādīt iniciatīvu un palīdzēt 
īstenot citu idejas. Centra darbības virzieni tiek papildināti gan pamatojoties uz Burtnieku novada 
jauniešu vajadzībām un interesēm, gan veicinot mūžizglītības attīstību novadā. 

Iestāde piedāvā: 

♦ neformālā gaisotnē satikties ar veciem 
draugiem, kā arī iepazīt jaunus; 

♦ pie tējas krūzes ģenerēt pozitīvas idejas, 
diskutēt; 

♦ piedalīties konkursos, pasākumos, 
semināros; 

♦ uzzināt informāciju par jauniešu 
iespējām; 

♦ aktīvi līdzdarboties, iesaistīties projektos, 
labdarības akcijās; 

♦ gūt un sniegt pozitīvu ieguldījumu vietējā 
sabiedrībā; 

♦ kopā ar vienaudžiem organizēt dažādas 
aktivitātes; 

♦ darboties NVO vai izveidot savu jauniešu 
organizāciju; 

♦ spēlēt tenisu, novusu un citas galda 
spēles; 

♦ sacensties Kinect Xbox spēlēs; 

♦ apgūt koka amatniecības noslēpumus; 

♦ attīstīt prasmi fotografēšanā; 

♦ apmeklēt trenažieru zāles nodarbības; 

♦ muzicēt spēlējot ģitāru vai sintezatoru, 

♦ iemācīties dziedāt vai vienkārši klausīties 
mūziku, 

♦ ļauties rokdarbu vilinājumam, iemācīties 
šūt ar šujmašīnu, 

♦ nakšņot pēc semināriem un apmācībām 
jauniešu viesnīcā. 

Kopš 2006.gada Valmieras pagasta „Rūpniekos” darbojas dienas centrs bērniem un jauniešiem. 
Dienas centra mērķis ir veidot bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanai atbilstošu vidi, piedāvājot 
radošu un personību pilnveidojošu darbību sociālo un praktisko iemaņu un prasmju pilnveidošanai, 
balstoties uz vispārcilvēciskajām morālajām un estētiskajām vērtībām. 

Dienas centra uzdevumi: 

♦ radīt labvēlīgus apstākļus katra bērna un jaunieša personības attīstībai, ievērojot viņu 
individuālās spējas, intereses, kā arī vecuma īpatnības; 

♦ radīt apstākļus nacionālās pašapziņas attīstībai, attīstīt bērnu un jauniešu radošās un fiziskās 
spējas, nodrošināt spēju izpaušanu aktīvā darbībā; 

♦ nodrošināt demokrātisku, humānu bērnu un jauniešu, pedagogu, audzinātāju un sociālo 
dienestu, vecāku sadarbību. 

Dienas centrā bērniem un jauniešiem ir iespējams: 

♦ Piedalīties radošajās darbnīcās, nodarbībās; 

♦ Spēlēt dažādas vispārizglītojošas un attīstošas galda spēles. Ir pieejams gan galda hokejs, 
gan novuss; 

♦ Pavadīt savu brīvo laiku, pildīt mājas darbus, saņemt konsultācijas. 

2018.gadā uzsākts darbs pie Jaunatnes politikas stratēģijas izveides, kuras ietvaros notika 
anketēšana izglītības iestādēs 7.-9.klašu grupā (135 aptaujātie) un tiešsaistē (83 aptaujātie). Kā 
galvenie risināmie jautājumi jauniešu jomā atzīmēta brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana, 
piedāvājot vairāk pasākumu, aktivitāšu, sporta iespējas un infrastruktūru – pilnveidot sporta 
laukumus, izveidot jauniešu istabas ciemos, u.c.  
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6.4. Kultūrvide 

Burtnieku novadā ir attīstīta kultūras infrastruktūra un bagāta kultūras dzīve. Burtnieku novada 
kultūras iestādes ir svarīgi sabiedriskās dzīves centri, kuri piedāvā iedzīvotājiem apgūt un izzināt 
kultūras mantojumu, aicina piedalīties mākslinieciskajā pašdarbībā un iepazīt profesionālās mākslas 
sniegumus. Pastāvīgi tiek paplašinātas kultūras iestāžu piedāvātās iespējas, lai pilnīgāk apmierinātu 
dažādu sociālo grupu vajadzības pēc pilnvērtīgas atpūtas iespējām. 

2015.gadā ar Burtnieku novada pašvaldības domes sēdes lēmumu tika apstiprināta “Burtnieku 
novada kultūras attīstības koncepcija 2015-2020”. Kultūras attīstības koncepcijai ir noteikti sekojoši 
Burtnieku novada attīstības faktori: 

1. nepieciešamība saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu, un tā efektīva izmantošana ienākošā 
tūrisma attīstībai; 

2. kultūras nozares ieguldījuma palielināšana novada tēla veidošanā, pozicionējot Burtnieku 
novadu kā kultūras un tūrisma attīstības vietu Vidzemē; 

3. kultūras nozares ieguldījuma palielināšana novada sociālekonomiskajā attīstībā, attīstot 
radošo industriju un kultūras tūrismu; 

4. kultūras pieejamības nodrošināšana novadā un Vidzemes reģionā. 

Burtnieku novada kultūras koncepcijas mērķis ir noteikt prioritāros darbības virzienus kultūras jomā 
novadā un nodrošināt koordinētu pašvaldības kultūras iestāžu un to sadarbības partneru (valsts, 
privāto un nevalstisko organizāciju) darbību efektīvai kultūras piedāvājuma nodrošināšanai novada 
iedzīvotājiem un sekmīgai novada tēla veidošanai. 

Burtnieku novada pašvaldības budžeta izdevumu kultūrai, atpūtai un reliģijai izmaiņas pa gadiem 
norāda, ka kopumā budžeta izdevumiem ir tendence palielināties – 2017.gadā kultūrai, atpūtai un 
reliģijai tērēts par 98% vairāk nekā 2012.gadā (ATTĒLS:55). 

Darba grupas - Jaunatne 

Kas labs, izdevies? 

• Burtnieku novada Burtnieku 

novada multifunkcionālais 

jauniešu iniciatīvu centrs 

(MJIC); 

• Jauniešu biedrība “Virziens 

A”; 

• Neformālā izglītība/interešu 

izglītība (apmācības, 

pasākumu vadīšana); 

• Sporta iespējas novadā; 

• Iespējas piedalīties 

projektos; 

• Pašvaldība līdzfinansē ceļa 

izdevumus mūzikas un 

sporta skolas audzēkņiem;  

• Ēveles pamatskolas halle, 

sporta laukums; 

• Nodarbinātības iespējas 

vasarā (no 13.g.). 

Kas slikts, nepilnīgs? 

• Personīgās iniciatīvas 

trūkums; 

• Kaitīgie ieradumi; 

• Novadā nav vietējās 

vidusskolas (vidusskolas 

posma jaunieši 16-19 gadu 

vecumā enerģiju atstāj 

Valmierā); 

• Jauniešu pēc 9.klases 

aktivitātes trūkums 

novadā, nav pēctecības; 

• Trūkst jauniešu piederības 

sajūta novadam; 

• Nav pieejams transports 

starp pagastiem, lai 

nokļūtu uz Burtnieku MJIC 

aktivitātēm; 

• Sporta laukumu stāvoklis 

Burtniekos un Matīšos; 

• Matīšos nav bērnu rotaļu 

laukumi, tie ir tikai PII. 

Kas jāmaina, kā? 

• Nepieciešams jaunatnes darbinieks arī no 

jauniešu vidus - pozitīvais līderis, labais piemērs; 

• Veicināt jauniešu padomju izveidi pagastos – 

aktīvo, līderu pulcēšanai un aktivitātes 

veicināšanai; 

• Organizēt pasākumus jauniešiem (esošo 

dažādošana, papildināšana, telpu 

nodrošināšana iniciatīvām); 

• Organizēt darba talkas jauniešiem novada 

sakopšanai; 

• Aktīvos jauniešus prēmēt, vai, piemēram, 

dāvināt apmeklējumu uz burāšanas nometni; 

• Vairāk informācijas par iespējām pieteikties 

pašvaldību finansētām nometnēm; 

• Plašākas brīvprātīgā darba iespējas; 

• Organizēt apmācības uzņēmējdarbībā (skolēnu 

mācību uzņēmumu izveide, ideju radīšana, 

darba tiesisko attiecību regulējums jauniešiem, 

u.tml.); 

• Regulāri noskaidrot novada jauniešu vajadzības 

un intereses. 
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Kultūras nami 

Novada teritorijā darbojas seši kultūras nami – pa vienam katrā pagastā: Burtnieku pagasta kultūras 
centrs, Ēveles Tautas nams, Matīšu Tautas nams, Rencēnu pagasta kultūras nams, Valmieras 
pagasta kultūras nams un Vecates pagasta kultūras centrs (ATTĒLS:56). Kultūras prioritāte ir bērnu 
un jauniešu talantu attīstība, tradicionālās kultūras pārmantojamības un tālākas attīstības 
nodrošināšana. Kultūras iestādes ir Burtnieku novada pašvaldības izveidotas iestādes, kuru mērķis 
saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” ir īstenot pašvaldības funkcijas – sekmēt Burtnieku novada 
kultūrvides attīstību, rūpēties par kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanu, sekmēt tradicionālo 
kultūras vērtību saglabāšanu, kā arī ar kultūras līdzdalību veicināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
augšupeju. Kultūras iestādes rīko pasākumus dažādām paaudzēm visā novada teritorijā, lai 
nodrošinātu kultūras pasākumu pieejamību novada iedzīvotājiem. 

 

 

Visos kultūras centros un Tautas namos Burtnieku novadā notiek dažāda veida kultūras pasākumi, 
piemēram, teātra izrādes, simfoniskās mūzikas koncerti, kora mūzikas koncerti, kamermūzikas 
koncerti, deju vakari, konferences, semināri, mākslas izstādes u.c., kā arī ir mākslinieciskās 
pašdarbības kolektīvi. 

Burtnieku pagasta kultūras centrs ir dibināts 2008.gadā. 2018.gadā iestādē pavisam notika 78 
pasākumi, no kuriem tikai viens bija maksas, kopējais norišu apmeklējumu skaists ir 12 509. 
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Tradicionālie pasākumi: 

♦ Burtnieku pagasta mazo vokālistu 
konkurss „Mincis”; 

♦ Rokdarbu un amatniecības darbu 
izstāde, pašdarbnieku koncerts 
Lieldienās; 

♦ Valsts svētku pasākums; 

♦ Ziemassvētku jampadracis. 

Ēveles Tautas nams būvēts 1800.gados, bet tā 
atklāšana pēc rekonstrukcijas un pārbūves 
notikusi 2017.gadā. Ēka ir kultūras piemineklis 
Nr. 6859. Lielajā zālē notiek koncerti, bet mazā 
zāle kalpo par telpām dažādiem pulciņiem un 
radošajām darbnīcām.  

Tradicionālie pasākumi: 

♦ Konkurss – koncerts “Ēvelvīzija”; 

♦ Ēveles pagasta svētki. 

Matīšu Tautas nams ir dibināts 1924.gadā. Tā 
atklāšana pēc rekonstrukcijas notika 2019.gadā. Tās ietvaros veikta skatuves un skatītāju zāles 
pārbūve. Skatuve ir padziļināta, aprīkota ar paceļamām konstrukcijām un profesionālām skatuves 
gaismām. Ar kvalitatīviem tehnoloģiskajiem 
risinājumiem pielāgotas telpas, kurās var 
norisināties mazākas formas koncerti, 
nodarbības, lekcijas, izrādes vai kino filmu 
demonstrēšanas seansi. 

♦ Tradicionālie pasākumi: 

♦ Bērnu un jauniešu sadraudzības 
koncerts; 

♦ Lieldienas; 

♦ Tautas deju kolektīvu sadancošanas 
koncerts “Naktsputni” maija nogalē 
Matīšu estrādē; 

♦ Jāņu pasākums un Līgo balle Matīšu 
estrādē; 

♦ Matīšu pagasta vasaras sporta svētki; 

♦ Matīšu pagasta svētki katru gadu 
augusta pirmajā piektdienā, 
sestdienā un svētdienā; 

♦ Valsts svētku pasākums; 

♦ Ziemassvētku koncerts; 

♦ Gadumijas pasākums “Gada cilvēks”.  
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Rencēnu pagasta kultūras centrs ir dibināts 1932.gadā. 
Centrā ir mazā un lielā zāle, kuras tiek izmantotas 
dažādiem iestāžu un privātiem pasākumiem, 
semināriem, konferencēm. 2018.gadā kultūras centrā 
notika 52 pasākumi, no kuriem 5 bija maksas, kopā 
apmeklējuma skaits sasniedza 2236. 

Tradicionālie pasākumi: 

♦ Amatiereātru festivāls “Ļembasts”; 

♦ Burtnieku novada bērnu dziedāšanas konkursa 
“Mincis” fināls ; 

♦ Koncerts “Par un ap… Lielās dzīves mazajiem sīkumiem”; 

♦ Starptautisks sadraudzības koncerts “Ielūdz dziesmu draugu kopa “Dedzieda””; 

♦ Kapelu saiets Rencēnos.  

Valmieras pagasta kultūras nams ir dibināts 1986.gadā. 
Iestādē notiek amatierkolektīvu koncerti un izrādes bez 
maksas, savukārt kultūras nama tradicionālais pasākums 
“Vakara vadītāju festivāls”, kas notiek regulāri jau gandrīz 
divdesmit reizes, ir par maksu. Valmiermuižā darbojas 
pieci pašdarbnieku kolektīvi – trīs deju, amatierteātris un 
jaunieši koris. 

 

Vecates pagasta kultūras centrs ir dibināts 2010.gadā. 
Papildus izveidota āra estrāde ar dabas un atrakcijas 
"Meža kaķis" taku un sporta laukumu. Centrā darbojas 
četri pašdarbības kolektīvi – popgrupa “Sienāzītits”, 
jauktais ansamblis “Dziedātprieks”, senioru deju kopa 
“Salacietes” un deju grupa “Nāc dejot”. 

 

Burtnieku novadā kopumā 2019.gada sākumā darbojās 38 
amatiermākslas kolektīvi, kuros darbojās vairāki simti dalībnieki. Māksliniecisko pašdarbību 
kolektīvu skaita tendences norādītas ATTĒLS:57. 

 

 

 

Visos novada pagastos ir tautas deju kolektīvi (senioru, vidējās paaudzes, jauniešu, skolēnu, 
pirmsskolas vecuma bērnu) un vokālie ansambļi. Novadā darbojas: 
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♦ Tautisko deju kolektīvi (turpmāk – 
DK): Senioru DK, Vidējās paaudzes 
DK; 

♦ Jauniešu DK, Skolēnu DK, Pirmsskolas 
vecuma bērnu DK; 

♦ Dāmu deju grupas un kolektīvi; 

♦ Vokālie ansambļi: jauktie, senioru, 
sieviešu un bērnu vokālie ansambļi; 

♦ Folkloras kopas - bērnu folkloras kopa 
un pieaugušo folkloras kopa; 

♦ Lietišķās mākslas studija; 

♦ Mūziķu un vokālās grupas; 

♦ Mūsdienu deju grupas; 

♦ Dramatiskie kolektīvi; 

♦ Pulciņi un radošās studijas; 

♦ Nevalstiskajā sektorā kultūras jomā 
novadā darbojas biedrības un 
nodibinājumi. 

Prioritārie, lielākie un populārākie pasākumi, kas tiek rīkoti novadā ir: 

♦ Burtnieka ezera svētki; 

♦ Burtnieku novada Bērnu svētki; 

♦ Tradicionālie svētki – Lieldienas, 
Ziemassvētki, Līgo svētki; 

♦ Burtnieku novada mazo vokālistu 
konkurss “Mincis”; 

♦ Iesaistīšanās Latvijas Nacionālā 
kultūras centra Amatniecības 
pasākumā “Satiec savu meistaru”; 

♦ Vislatvijas vakara vadītāju festivāls; 

♦ Vidzemes novada mērogā pasākums 
„Vidzemes novadu muzikantu 
šlāgerfestivāls”; 

♦ u.c. 

Par godu Latvijas simtgadei 2018.gadā tikai organizēti dažādi pasākumi, piemēram, 100 rozes 
Latvijas valsts simtgadei, Baltā galdauta svētki, Latvijas valsts simtgades zaļumballe, Latvijas valsts 
simtgades svinības u.c. 

Novadā ir vairāki muzeji un novadpētniecības ekspozīcijas, kā arī notiek mājamatniecības, vizuālās 
mākslas, kolekciju izstādes, foto, radošo darbu, floristikas darbu u.c. izstādes. Novadpētniecības 
materiāli, senlietas, dzimtas koku izpētes pagastos, Dziesmusvētku un citu katra konkrētā pagasta 
tradīciju un raksturīgākās nodarbes, ievērojamo un talantīgo cilvēku dzīves izpētes un vēstures 
materiāli glabājas bibliotēkās sadaļā “Novadpētniecība”. 

Bibliotēkas 

Burtnieku novadā ir septiņas bibliotēkas – Burtnieku 
pagasta, Ēveles pagasta, Matīšu pagasta, Valmieras 
pagasta, Vecates pagasta, Rencēnu pagasta 1. un 2. 
bibliotēka (ATTĒLS:58). Burtnieku novada bibliotēkas ir 
pagastu kultūras, informācijas un novadpētniecības 
centri. Bibliotēkas veic iespieddarbu, elektronisko 
izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, 
sistematizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī 
nodrošina informācijas pieejamību un tās izmantošanu 
iedzīvotājiem. Kataloģizācijas darbs tiek veikts 
sadarbībā ar Valmieras bibliotēku, kura arī veic reģiona 
metodiskā centra funkcijas.  
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Bibliotēkās ir pieeja datoriem ar interneta pieslēgumu un elektroniskajām datu bāzēm (Letonika, 
Lursoft) un starpbibliotēku abonementu pakalpojums. Iespieddarbus, kuru nav Burtnieku pagasta 
bibliotēkas krājumā, var pasūtīt no citām bibliotēkām. Burtnieku novada pašvaldības bibliotēkas par 
prioritāti izvirzījušas novadpētniecību par pagastu vēsturi, kā arī tās veic pagastu kultūras funkcijas. 
Bibliotēkās ir iespēja pasūtīt materiālus arī no Valmieras bibliotēkas. 

Burtnieku novadā notiek konkursi, kas veicina vides sakoptību un ainavu veidošanos. Iespēju robežās 
tiek uzturēti un sakopti vēstures, kultūras un dabas pieminekļi. Sadarbībā ar bibliotēkām tiek veidots 
“Burtnieku novada Kultūras kanons”. 

Katru gadu bibliotēkas piedalās Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā ar īpašiem lasījumiem bērniem. 
Lielākā aktivitāte ir lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Katru 
gadu kādā no novada bibliotēkām tiek rīkots “Bērnu, jauniešu un vecāku” pašu aktīvāko lasītāju 
noslēguma pasākums ar dažādām aktivitātēm. 

Burtnieku novada bibliotēkās 2018.gadā kopumā reģistrēti 1320 lasītāji, kopējais apmeklējums visās 
bibliotēkās bijis 16921, kas norāda, ka vidēji viens lasītājs iestādi apmeklējis vismaz vienu reizi 
mēnesī. Kopējais izsniegums bijis 20879, kas norāda, ka viens lasītājs gada laikā izmantojis vidēji 17 
krājuma vienības. Savukārt kopējais krājums visās bibliotēkās sastāda gandrīz 40 tūkstošus 
vienību.(ATTĒLS:59) 
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Burtnieku pagasta bibliotēka – pagasta 
kultūras, izglītības un informācijas centrs. 
Plašs grāmatu un preses izdevumu klāsts, 
datori un internets, pagasta 
novadpētniecības materiāli un tūrisma 
informācija, izstādes un literārie pasākumi. 
No 2014.gada Burtnieku pagasta bibliotēka ir 
UNESCO „Stāstu bibliotēku” tīkla dalībniece. 
Projekta «Lāčplēša stāsts» ietvaros 2018.gadā notika tikšanās ar skolēniem Burtnieku un Ēveles 
skolās,  un organizēti citi pasākumi, aktivitātes. Nākamajā periodā bibliotēkas darba prioritāte – 
novadpētniecība. 

Ēveles pagasta bibliotēka ir pagasta 
kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Tā 
ir ietverta UNESCO „Stāstu bibliotēku” tīklā. 
Bibliotēkā aktīvi tiek rīkoti dažādi kultūras 
pasākumi. Tradicionāli bibliotēka ikvienu 
interesentu aicina uz Dzejas dienām, 
Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļu, dažādām 
izstādēm un radošajām darbnīcām. Regulāri 
tiek rīkoti stāstu pasākumi dažāda vecuma 
iedzīvotājiem. 

Vasarā bibliotēkā strādā arī bērni, kuri ne vien ravē puķes, vāc ārstniecības augus, kopj apkārtni, bet 
gūst arī pieredzi darbā ar grāmatām, novadpētniecības materiāliem un iemācās organizēt 
pasākumus. Gada pārējā laikā bērni labprāt izmanto bibliotēkā pieejamos datorus un internetu. 

Nākamajā periodā aktuāla nemateriālā kultūras mantojuma - stāstniecības tradīcijas 
popularizēšana, saglabāšana un attīstīšana, līdzdalība lokālās kultūrvides veidošanā un darbs ar 
bērniem, sadarbība ar nevalstisko sektoru. 

Matīšu pagasta bibliotēka kopš 2005. gada 
18. jūnija ir apvienota ar Matīšu pamatskolas 
bibliotēku. Ik gadu bibliotēka apkalpo 
aptuveni 280 lietotājus un tās lasītājiem ir 
pieejamas aptuveni 7840 grāmatas un vairāki 
periodiskie izdevumi. Līdztekus ikdienas 
darbiem bibliotēkā tiek organizēti arī dažādi 
pasākumi un izstādes gan jaunu lasītāju 
piesaistei, gan pastāvīgo lasītāju informatīvai 
izklaidei. Tradicionāli bibliotēka apmeklētājus 
aicina piedalīties Dzejas dienās, Ziemeļvalstu 
Bibliotēku nedēļā un lasīšanas veicināšanas 
programmā „Bērnu un jauniešu žūrija”. Neatņemama bibliotēkas sastāvdaļa ir regulāras jaunākās 
literatūras un tematiskās izstādes. Bibliotēkā var apskatīt tematiskās mapes par novadniekiem, 
ekonomisko un kultūras dzīvi, gleznas un materiālus par Bauņu pagasta vēsturi. 
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Rencēnu pagasta 1. bibliotēka ir pagasta 
informācijas centrs, kurā interesenti var 
piekļūt ne tikai grāmatu un periodisko 
izdevumu krātuvei, bet arī internetam. 
Bibliotēkā darbojas tūrisma informācijas 
punkts. Ik gadu bibliotēkā apkalpo aptuveni 
210 lietotājus. Tās  lasītājiem ir pieejami 
aptuveni 7290 dokumenti – grāmatas un 
vairāki – 25 dažādu nosaukumu periodiskie 
izdevumi. 

Daļa bibliotēkas apmeklētāju ir bērni, kuri  
izmanto datorus un piedalās lasīšanas 
veicināšanas programmās “Mūsu mazā bibliotēka” un “ Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 

Visčaklākajiem lasītājiem, bibliotēka organizē ekskursijas , kas ļauj iepazīt Latvijas vēsturi. Kā balvu, 
piedaloties ikgadējā lasīšanas veicināšanas programmā, lasītāji saņem iespēju redzēt izrādi kādā no 
Latvijas teātriem.  

Bibliotēka sadarbojas ar Rencēnu pamatskolu un tās pirmsskolas izglītības grupu. Bērni tiek iesaistīti 
dažādos pasākumos un programmās, kā piemēram Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa un Dzejas dienas, 
kas veicina interesi par literatūru. Īpaša sadarbība notiek ar biedrību “Camphill ciemata "Rožkalni"” 
jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem., kuri ir ne vien grāmatu lasītāji, bet arī dažādu pasākumu 
dalībnieki. 

Tradicionāli bibliotēka apmeklētājus aicina piedalīties VKKF lasīšanas veicināšanas programmā 
„Bērnu un jauniešu žūrija”, Dzejas dienās, kurās tiek organizētas tikšanās ar literātiem bērniem (M. 
Cielēna, M. Rungulis, L. Pastore, u.c.) un pieaugušajiem (I. Ābele, A. Manfelde, I. Bauere, u.c.) un 
Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas literatūras lasījumos, kas katru gadu atspoguļo dažādas tēmas 
Ziemeļvalstu kultūrvēsturē un literatūrā – Ziema Ziemeļos, Humors Ziemeļos u.c. Bibliotēkā, 
atzīmējot latviešu un ārzemju autoru jubilejas, īpašas dienas Latvijas valsts vēsturē, tiek veidotas 
literatūras izstādes. 

Bibliotēkā ir uzkrāti materiāli par Rencēnu pagasta vēsturi, novadniekiem, uzņēmumiem, 
aizsargājamajiem dabas objektiem u.c. Bibliotēkai nav atsevišķa muzeja, jo informācija tiek 
uzglabāta Rencēnu pamatskolas muzejā. Materiāli ir pieejami apskatei ikvienam interesentam.  

Nākamajā periodā bibliotēka aktualizē nepieciešamību paplašināt telpas. 

Rencēnu pagasta 2. bibliotēka ir pašvaldības 
kultūras, izglītības un informācijas centrs 
Lizdēnos, kas nodrošina bibliotekāros 
pakalpojumus un informācijas pieejamību 
ikvienam. Bibliotēka ir vieta, kuras redzeslokā ir 
visu vecuma grupu iedzīvotāji ar dažādu izglītības 
līmeni un interešu spektru, kur ikviens 
apmeklētājs ir gaidīts un saņem savām interesēm 
un vēlmēm atbilstošus pakalpojumus. Bibliotēka 
regulāri aicina apmeklēt izstādes, kuras tiek 
veltītas rakstnieku un citu ievērojamu cilvēku 
jubilejām, atceres dienām, valsts svētkiem un starptautiski atzīmējamām dienām. Neizpaliek arī 
tradicionālie pasākumi kā Dzejas dienas un Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa.  
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Valmieras pagasta bibliotēka strādā, lai tā būtu 
pieejama ikvienam interesentam un nodrošinātu 
brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamās 
informācijas saņemšanu, sniedzot bibliotekāros, 
bibliogrāfiskos un informācijas pakalpojumus. 
Neatņemams bibliotēkas uzdevums ir piedalīties 
Burtnieku novada kultūrvides attīstībā.  

2018.gadā paveikto iezīmē Latvijas valsts 
100.gadadiena - sagatavotas vairākas izstādes, 
intervēti cilvēki, meklēti materiāli par pagasta 
vēsturi, veikta bibliotēkas krājuma papildināšana 
ar jaunām grāmatām un periodiku. 

Valmieras pagasta bibliotēkai nozīmīga auditorijas daļa ir bērni un jaunieši, ko nosaka viens no 
bibliotēkas pozitīvajiem faktoriem – tuvais attālums līdz Valmieras Viesturu vidusskolai. Īpaši aktīvi 
bibliotēkas apmeklēji ir māmiņas ar pirmsskolas vecuma bērniem un jaunāko klašu skolēni. Ik gadu 
bērni tiek aicināti piedalīties lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu un jauniešu žūrija”. 

Bibliotēka ir pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

Vecates pagasta bibliotēka ir Vecates pagasta 
pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas 
iestāde, kurā atrodas arī tūrisma informācijas 
punkts. Bibliotēka nodrošina iedzīvotāju 
bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo 
apkalpošanu. Ik gadu bibliotēkas sniegtās 
iespējas izmanto aptuveni 200 lietotāji. 
Bibliotēkā pieejami pašvaldības sniegtie 
pakalpojumi (iesniegumu pieņemšana, iespēja 
samaksāt maksājumus). 

Līdztekus ikdienas darbiem bibliotēkā tiek 
organizēti arī dažādi pasākumi un izstādes. 
Dažāda vecuma cilvēki un interešu grupas aicinātas apmeklēt tematiskās izstādes. Visbiežāk tiek 
izstādītas gleznas, fotogrāfijas, vēstures materiāli un rokdarbi. Ik ceturtdienu bibliotēkā notiek 
nodarbības rokdarbniecēm. Savukārt jauniešos lasītprieku veicina pasākums „Bērnu un jauniešu 
žūrija”, iespēja piedalīties konkursos, viktorīnās un pārrunās par izlasīto. Pirmsskolas vecuma 
bērniem notiek skaļās lasīšanas stundas. 

2018. gadā izdota I.Zagorskas grāmata “Senā Burtnieka noslēpumi”, kas stāsta par Burtnieka ezera 
apkārtnē esošajām akmens laikmeta dzīvesvietām – Zvejnieku, Riņņukalna un Kaulēnkalna 
apmetnēm un to izpētes vēsturi. 
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Iedzīvotāju aptauja   

Kultūras pasākumu pieaugušajiem 
pieejamība 

 

Bibliotēkas pakalpojumu kvalitāte 

 

Kultūras pasākumu bērniem un jauniešiem 
pieejamība 

 

Kultūras pasākumu bērniem un 
jauniešiem kvalitāte 

 

Kultūras pasākumu pieaugušajiem kvalitāte 

 

Bibliotēku pieejamība 

 

Steidzamākie darbi, kurus nepieciešams veikt kultūrvidē: 

• Brīvdabas kultūras pasākumu norises vietu sakārtošana; 

• Rīkot sarunu, diskusiju vakarus iedzīvotājiem par dažādām tēmām; 

• Būtu jāaktivizē darbs ar jauniešiem, lai viņus piesaistītu dzīvei laukos; 

• Burtnieku pagasta kultūras centra ēkas nojaukšana vai rekonstrukcija; 

• Burtnieku parka un estrādes labiekārtošana. 

Vairāk kā puse aptaujāto iedzīvotāju uzskata, ka kultūras pasākumi un vide ir pietiekami apmierinoša. Iedzīvotāji lepojas ar Burtnieku 
novada kultūrvēsturisko mantojumu, objektiem, kultūras piedāvājumiem un pašdarbības kolektīviem.  

Tomēr daļa iedzīvotāju uzskata, ka kultūras pasākumi nav pietiekami kvalitatīvi (6 atbildes), iedzīvotājiem pietrūkst kopīgu izbraukumu uz 
teātra izrādēm, koncertiem vai dažādas ekskursijas (2 atbildes), kā arī nepieciešams attīstīt, uzlabot kvalitāti un nodrošināt informatīvā 
izdevuma “Burtnieku Novada Vēstis” regulāru piegādi. Respondenti uzskata, ka kultūras pasākumu pieejamība brīvdienās ir nepietiekama 
un izrāda neapmierinātu saistībā ar jauniešu istabas pieejamību un vispārīgu darba laiku Vecates kultūras centrā, jo tas pārsvarā ir slēgts.  

Vietējie iedzīvotāji uzskata, ka visvairāk novadā pietrūkst folkloras kopas vai danču klubi. Centrā vecajā pasta ēkā iesaka izveidot novada 
muzeju un renovēt Valmieras pagasta kultūras namu. 

 

Darba grupas - Kultūrvide (pasākumi, infrastruktūra, bibliotēkas, muzeji) 

Kas labs, izdevies? 

• Laicīgi paziņota 

informācija par 

pasākumiem; 

• Kultūras pasākumu 

biežums; 

• Kultūras pasākumu 

daudzveidība; 

• Tradīciju saglabāšana; 

• Katrā pagastā ir kultūras 

centrs; 

• Katrā pagastā ir bibliotēka; 

• Bibliotēkās ir iespēja no 

kopkataloga pasūtīt 

grāmatas no citiem 

pagastiem un novadiem; 

• Pašvaldība atbalsta 

kultūras pasākumu 

Kas slikts, nepilnīgs? 

• Ne visos pagastos ir 

pieejami muzeji, 

novadpētniecības istabas; 

• Bibliotēkās strādā viens 

cilvēks – ja ir semināri, 

sanāksmes u.c. pasākumi – 

trūkst aizvietotāju un 

bibliotēka ir jāslēdz; 

• Maz pasākumu 

jauniešiem; 

• Pasākumi, kas notiek 

sestdienās, konkurē ar 

laika pavadīšanu ģimenes 

lokā; 

• Nepietiekams cilvēku 

skaits, kas iesaistītos 

pašdarbības kolektīvos; 

Kas jāmaina, kā? 

• Organizēt tematiskos pasākumus 

jauniešiem, māmiņām (bēbīšu skola, 

u.tml.); 

• Aktivizēt jauniešu kultūras mantojuma 

saglabāšanā; 

• Vairāk pasākumus paredzēt piektdienu 

pēcpusdienās/vakarpusē, nevis sestdienās; 

• Uzsākt jaunus pasākumus un atteikties no 

novecojušajiem, maz apmeklētajiem 

pasākumiem; 

• Turpināt darbu pie Burtnieka ezera muzeja 

ekspozīcijas izveides; 

• Organizēt priekš iedzīvotājiem transportu 

uz pasākumiem (arī starp pagastiem, arī uz 

teātri, u.tml.); 

• Daudzpusīgāka kultūras namu 

izmantošana; 

• Iesaistīšanās daudzveidīgos projektos; 
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6.5. Sports un aktīvā atpūta 

Burtnieku novada pašvaldība iestājas par aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. Lai sporta nozare tiktu 
uzlabota, Burtnieku novada pašvaldība katru gadu izstrādā sporta pasākumu plānu, no kura sporta 
nozarei tiek piešķirti pašvaldības budžeta līdzekļi. Viens no Burtnieku novada sporta attīstības 
koncepcijas (izstrādāta 2010.gadā) galvenajiem vadmotīviem ir arī sporta biedrību pašiniciatīvas 
veicināšana, atbalstot sporta pasākumus un sportistu dalību dažāda mēroga sacensībās. 

Laika periodā no 2012.-2017.gadam ir notikusi aktīva darbība sporta jomā Burtnieku novadā: 
Burtnieku novada kauss volejbolā starp Burtnieku novada pamatskolām, MTB velobrauciens „Apkārt 
Burtnieku ezeram”, Burtnieku novada vasaras sporta spēles, Burtnieku novada ziemas sporta spēles, 
Burtnieku novada senioru sporta spēles, pagastu sporta spēles, Burtnieku novada kauss BMX, 
florbola turnīrs starp novada skolām, Burtnieku novada kauss florbolā, u.c. 2015.gadā apstiprināti 
pašvaldības saistošie noteikumi “Burtnieku novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtība 
sporta biedrībām un kārtība kādā piešķiramas balvas par izciliem sasniegumiem sportā”. 

Ikdienā sporta un aktīva dzīvesveida darba organizēšanu veic biedrības, kuras organizē treniņus, 
piedalās sacensībās un organizē sporta pasākumus. Tāpat pašvaldība rīko novada sporta spēles un 
finansiāli atbalsta novadā reģistrēto biedrību darbību. 

2017.gada sezonā Burtnieku novada pašvaldības finansiālo atbalstu saņēma 14 sporta biedrības, 
kurās kopā darbojas 384 biedri. Minētajā gadā biedrības noorganizēja 125 sacensības, no tām 29 
starptautiska mēroga sacensības, 17 Latvijas mēroga un 79 novada mēroga sacensības. Tradicionāli 
pašvaldība organizē Burtnieku novada vasaras sporta spēles, ziemas sporta spēles un senioru sporta 
spēles, kuras pulcina lielu sportot gribētāju skaitu. Kopā 2017.gadā novadā organizētajās sacensībās 
piedalījušies vairāk kā 10 000 dalībnieki. 

Novadā atrodas astoņas sporta bāzes: 

♦ Nacionālā sporta bāze: 

o BMX velotrase; 

o Golfa laukums “Avoti” – 9 bedrītes; 

o Tenisa korti – tenisīta segums – 2 laukumi, hard segums – 1 laukums; 

o Minigolfa laukums – 18 bedrītes; 

o Klinšu kāpšanas siena; 

o Brīvdabas trenažieri; 

o Brīvdabas velo skola; 

organizēšanu, biedrībām 

piešķir finansējumu; 

• Ir muzeji un 

novadpētniecības istabas; 

• Sadarbība kultūras 

pasākumu organizēšanā 

starp vairākām 

struktūrvienībām. 

• Valmieras un Rencēnu 

pagastu kultūras centros 

nepieciešami remonti; 

• Pasākumos maza 

apmeklētība; 

• Valmieras pilsētas tuvums 

mazina interesi par 

pasākumiem novadā, īpaši 

Valmieras pagastā. 

• Veicināt kustību “Iepazīsti Burtnieku 

novadu”; 

• Pārskatīt TOP 30 zināmākos kultūrtūrisma 

objektus (apraksti, t.sk., informācija 

internetā); 

• Vairāk talkas pie kultūrvēsturiskiem 

objektiem, to regulāra sakopšanai; 

• Rencēnu pagasta 1.bibliotēkas bērnu telpas 

paplašināšana. 



Burtnieku novada attīstības programma 2019.-2025. gadam  
 

81 

o Zaļais brīvdabas veselības sporta laukums 
(futbols, volejbols, frīsbijs, tautas bumba, 
strītbols); 

o BMX muzejs – slavas zāle. 

♦ Burtnieku pagasta sporta bāze: 

o brīvdabas volejbola laukums; 

o mini futbola laukums; 

♦ Burtnieku Zirgaudzētavas jātnieku sporta centrs: 

o jātnieku hipodroms; 

o jātnieku ziemas manēža; 

♦ Matīšu pamatskolas sporta bāze: 

o sporta zāle; 

o futbola laukums; 

o pludmales volejbola laukums; 

o volejbola laukums (gumijas segums); 

o minifutbola laukums; 

♦ Burtnieku Ausekļa vidusskolas sporta bāze: 

o Vispārējās fiziskās sagatavotības sporta zāle; 

o minifutbola laukums; 

o brīvdabas sporta laukums; 

♦ Rencēnu pamatskolas sporta bāze: 

o futbola laukums; 

o vieglatlētikas skrejceļš; 

o āra volejbola laukums;  

o sporta zāle; 

♦ Vecates pagasta sporta bāze: 

o Minifutbola laukumi (2); 

o Āra volejbola laukums; 

o Meža kaķis; 

o Velo trase; 

o Slēpošanas trase; 

o Skriešanas trase; 

♦ Ēveles pamatskolas sporta bāze: 

o Sporta zāle. 

Burtnieku novada pašvaldība aktīvi iesaistās un atbalsta 
dažādos veidos novada sportistus. Pašvaldības konkursa 
“Burtnieku novada sporta laureāts” mērķis ir godināt 
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sportistus, viņu trenerus, biedrības un klubus, kuru pamatdarbības joma ir sports un sporta 
komandas par ievērojamiem sasniegumiem sportā. Apzināt novada labākos sportistus, trenerus, 
biedrības un klubus, kuru pamatdarbības joma ir sports, sporta komandas, organizētos sporta 
pasākumus un personas, kuras aktīvi darbojas sporta nozarē un veicina sporta attīstību Burtnieku 
novadā. Apbalvojums „Burtnieku novada sporta laureāts” tiek piešķirts, ņemot vērā informāciju par 
sportistu vai komandu sasniegumiem sacensībās, kuras apstiprinājušas attiecīgo sporta veidu 
federācijas. 

 

 

 

 

 

 

Iedzīvotāju aptauja 
 

Sporta pasākumu pieejamība 
pieaugušajiem

 

Aktīvās atpūtas un tūrisma 
pakalpojumu kvalitāte 

 

Sporta pasākumu bērniem un jauniešiem pieejamība 

 

Sporta pasākumu bērniem un 
jauniešiem kvalitāte 

 

Sporta pasākumu pieaugušajiem kvalitāte 

 

Aktīvās atpūtas iespēju 
pieejamība 

 

Lai aktīvi pavadītu laiku novadā, iedzīvotājiem visvairāk pietrūkst: 

• Atpūtas vietas, ieskaitot labiekārtotas vietas pie ūdenstilpnēm; 

• Kvalitatīvi tūrisma pakalpojumi, kas saistīti ar sakārtotiem tūrismu objektiem, infrastruktūru, ēdināšanas pieejamību, kā arī 
naktsmājām); 

• Sporta nodarbības un treniņi; 

• Bērnu rotaļu laukumi; 

• Veicināta viesnīcas, kafejnīcas, burāšanas, supošanas, katamarānu, sērfošanas, jahtu centra ar apmācībām, izglītošanu, 
sacensībām, izklaidēm lieliem un maziem, arī makšķerēšanas piederumu bodītes un ezera trofeju muzeja, pasākumu norises vietu 
izveide pie Burtnieka ezera; 

• Labiekārtota taka gājējiem/ velobraucējiem apkārt Burtnieka ezeram; 

• Burtnieku ezera pludmalēs pārģērbšanās kabīnes, soliņi, galdiņi; 

• Gājēju celiņi (Dzirnavu ielā Valmiermuižā, u.c.); 

• Sporta manēža, kurā varētu notikt Eiropas līmeņa sacensības vieglatlētikā. 
 

Iedzīvotājus neapmierina Burtnieku ezera pludmales infrastruktūra, apkārtējā vide un peldvietas pie Salacas. Toties neskaidra informācija 
iedzīvotājiem ir par golfa laukumu “Avoti” apsaimniekošanu, aizliegta teritorija privātpersonām.  
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6.6. Veselības aprūpe un veselīgs dzīvesveids 

Sabiedrības veselība ir svarīgs sabiedrības sociālās vienotības un vienlīdzības, pārticības un 
nabadzības izplatības, kā arī vides faktoru un kultūras normu rādītājs. Novada ilgtermiņa 
ekonomiskajai un sociālajai attīstībai ir nepieciešama laba iedzīvotāju veselība. Pašvaldībām likumā 
noteiktā autonomā funkcija ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju 
veselīgu dzīvesveidu un sportu. Burtnieku novadā darbojas sešas veselības aprūpes pakalpojumu 
vietas: 

♦ Burtnieku pagasta doktorāts (Ingas Bērziņas ģimenes ārstes prakse); 

♦ Ēveles pagasta doktorāts (Annas Šakares ģimenes ārstes prakse); 

♦ Matīšu pagasta doktorāts; 

♦ Rencēnu pagasta doktorāts (Jura Jakovīna ģimenes ārsta prakse); 

♦ Valmieras pagasta doktorāts (Gunas Poikānes un Guntas Asafrejas ģimenes ārstu prakse); 

♦ Vecates pagasta feldšerpunkts (feldšere Ludmila Skoba). 

Novada teritorijā ir trīs aptiekas - Burtnieku pagastā, Matīšu pagastā un Rencēnu pagastā. 

Stacionārās ārstēšanās nepieciešamības gadījumā iedzīvotāji izmanto sertificētu ārstniecības iestādi 
SIA "Vidzemes slimnīca", kas ir reģionāla daudzprofilu neatliekamās medicīniskās palīdzības 
ārstniecības iestāde. Slimnīca nodrošina diennakts medicīnisko palīdzību Vidzemes reģiona 
iedzīvotājiem. 

2016.gada 9.decembrī Burtnieku novada pašvaldība tika oficiāli uzņemta Latvijas Nacionālo veselīgo 
pašvaldību tīklā. Pašvaldības darbošanās šajā tīklā uzlabo veselības aprūpes pieejamību novadā, kā 
arī veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību. 

Darba grupas – Sports un aktīvā atpūta 

Kas labs, izdevies? 

• Vietējo sportistu panākumi pasaules līmenī; 

• Ikvienam interesentam pagasta centros 

pieejamas sporta zāles un laukumi; 

• Notiek pašvaldības rīkotas ziemas, vasaras 

un senioru sporta spēles; 

• Makšķerēšana; 

• Finansiālais atbalsts sportistiem, biedrībām, 

klubiem; 

• Notiek starpskolu sacensības; 

• Attīstās aktīvās atpūtas iespējas Burtnieku 

pagastā pie ezera; 

• Sportistu novērtējums “Sporta laureāts”; 

• Projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai un slimību profilaksei 

Burtnieku novadā" (vingrošana, soļošana, 

lekcijas u.c.); 

• Peldētapmācības nodrošinājums PII un 3.-4. 

klasei skolās; 

• “Roņi” Burtnieku ezerā; 

• Sporta un deju nometnes; 

• Āra trenažieri Burtniekos un Rencēnos; 

• Sporta aktivitātes PII (kopā ar vecākiem); 

• Burāšanas nometne; 

• Ģimeņu sporta diena; 

• Rencēnu stadions. 

Kas slikts, nepilnīgs? 

• Nav normatīviem 

standartiem atbilstoša 

sporta zāle Burtnieku 

skolā; 

• Nepietiekama iedzīvotāju 

aktivitāte sporta 

pasākumu apmeklēšanā; 

• Trūkst treneru; 

• Nepietiekams materiāli 

tehniskās bāzes 

nodrošinājums; 

• Nav sporta zāles 

Burtnieku pagastā; 

• Nav atbildīgo par sporta 

jomu katrā pagastā; 

• Trūkst ziemas sporta 

spēļu disciplīnas; 

• Trūkst šaha, dambretes, 

novusa nodarbību un 

sacensību; 

• Nav gājēju celiņi 

sportošanai; 

• Novadā nav izvirzīts 

prioritārais sporta veids. 

Kas jāmaina, kā? 

• Jārenovē Burtnieku skolas 

sporta laukums; 

• Biedrībām aktīvāk iesaistīties 

sporta pasākumu 

organizēšanā, reklamēt tos; 

• Veikt iekšējo izvērtējumu par 

sporta pasākumiem; 

• Uzlabot sporta pasākumu 

atspoguļošanu sociālos tīklos 

un mājas lapā – informācija 

par rezultātiem, attēli u.tml.; 

• Organizēt sporta nodarbības 

iedzīvotājiem vecumā 40+, 

vakaros, pēc darba; 

• Katrā pagastā nepieciešams 

atbildīgais par sporta dzīvi 

pagastos, to koordinēšana un 

sadarbība ar novada sporta-

kultūras koordinatoru; 

• Veicināt sporta nodarbību 

organizēšanu ārpus telpām arī 

ziemas periodā; 

• Pilnveidot pastaigu maršrutu 

tīklu. 
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Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla mērķis ir sekmēt labās prakses piemēru, pieredzes un ideju 
apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām metodoloģisku atbalstu dažādu 
sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī, un paaugstināt 
pašvaldību darbinieku izglītotību sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumos, 
tādējādi atbalstot veselības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā līmenī. 

Novadā katru mēnesi tiek izveidots plāns, kur tiek piedāvāti bezmaksas pasākumi sabiedrības 
veselības veicināšanai. 

No 2017. gada līdz 2019. gada 31. decembrim Burtnieku novada pašvaldība īsteno Eiropas Sociālā 
fonda (ESF) projektu "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 
Burtnieku novadā". Tā mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pakalpojumiem, kas kopumā sekmētu vietējās sabiedrības veselības veicināšanu un slimību 
profilaksi Burtnieku novada iedzīvotājiem, tai skaitā, trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, 
bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, bērni, topošās un jaunās 
māmiņas, ģimenes ar bērniem un citas iedzīvotāju kategorijas, kas pakļautas teritoriālās atstumtības 
riskam). Projekta aktivitātes – veselības veicināšanas un slimību profilakses programmas izstrāde, 
pilnveidošana un ieviešana, projekta vadība un informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana. 

Burtnieku novadā, tāpat kā visā valstī, trūkst jauni speciālisti medicīnas jomā. Ārstu skaits Burtnieku 
novadā, Vidzemes reģionā un Latvija 2017.gadā norādīts Tabula 8. Rēķinot ārstu skaitu uz 10 000 
iedzīvotājiem, Burtnieku novadā 2017.gadā bija 6,6 ārsti.  

Tabula 8. Ārstu skaits uz 10 000 iedzīvotājiem 2017.gadā 

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA ĀRSTU61 SKAITS ĀRSTU SKAITS UZ 10 000 IEDZĪVOTĀJU 

Burtnieku novads 5 6,6 

Vidzemes reģions 423 22,4 

Latvija 6700 34,6 

 

2017.gadā Burtnieku novadā tika veikti 43 679 ambulatoriskie apmeklējumi pie ārstiem, no tiem 
42 467 bija ambulatorās pieņemšanas un 1 212 mājas vizītes. Ambulatoro apmeklējumu skaits uz 1 
iedzīvotāju Burtnieku novadā 2017.gadā bija 5,662, kas ir tāds pats rādītājs kā vidēji Latvijā, Vidzemes 
reģionā – 5,363. 

6.7. Sociālie pakalpojumi un palīdzība, ģimenes 

Burtnieku novada Sociālais dienests ir pašvaldības izveidota iestāde, kas noteiktās kompetences 
ietvaros administrē un nodrošina sociālo pakalpojumu, un sociālās palīdzības sniegšanu personām, 
kuras reģistrējušas savu pamata dzīvesvietu Burtnieku novada pašvaldības teritorijā. Dienesta 
mērķis ir sniegt sociālo palīdzību, organizēt vai nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu pieejamību novada teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem.  

Burtnieku novada pašvaldības budžeta izdevumu sociālai aizsardzībai izmaiņas pa gadiem norāda, 
ka kopumā budžeta izdevumiem ir tendence samazināties – 2017.gadā sociālai aizsardzībai tika 
tērēts par 4,6% mazāk nekā 2012.gadā, savukārt 2018.gadā par 16% vairāk nekā 2012.gadā. Sociālās 
aizsardzības budžeta dinamika ir ciešā sasaistē ar ekonomisko situāciju valstī un novadā, kā arī 
iedzīvotāju nodarbinātību un spēju segt savus pamatizdevumus (ATTĒLS:60). 

 

61 Ārsti bez zobārstiem, ar stažieriem un rezidentiem 
62 Slimību profilakses un kontroles centrs, www.spkc.gov.lv  
63 Slimību profilakses un kontroles centrs, www.spkc.gov.lv 
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Dienesta darbu nodrošina vienpadsmit darbinieki. Lai iedzīvotājiem pakalpojumi būtu pieejami 
tuvāk savai dzīvesvietai, Valmieras, Ēveles, Matīšu, Rencēnu, Burtnieku un Vecates pagastā ir 
noteikti sociālie darbinieki. 

Sociālā dienesta galvenās funkcijas ir sniegt sociālo palīdzību, sniegt sociālos pakalpojumus vai 
organizēt to sniegšanu, informēt iedzīvotājus par pašvaldības sniegto sociālo palīdzību un 
nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, līdzdarbības pienākumiem, kā 
arī par citiem sociālās palīdzības jautājumiem, sadarboties ar izglītības iestādēm, bāriņtiesu, policiju 
gadījumu, valsts un pašvaldības iestādēm, tāpat dienests sagatavo un sniedz pārskatus, atskaites, 
informatīvo datu bāzi, kā arī izstrādā sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas 
un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai novadā. 

Sociālam dienestam ir sadarbība ar šādām institūcijām: 

♦ Bāriņtiesa - bērnu interešu aizstāvība un nodrošināšana; 

♦ Novada izglītības iestādes – bērnu uzvedības traucējumu un sadzīves apstākļu izvērtēšana; 

♦ Pašvaldības policija – klientu dzīvesvietu apsekošana krīzes situācijās; 

♦ Valsts policija – nepilngadīgo likuma pārkāpēju sociālās korekcijas un uzvedības programmu 
ieviešana; 

♦ Citi sociālie dienesti – informācijas apmaiņa klienta dzīves vietas maiņas gadījumā; 

♦ Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas – ilgstošas sociālās aprūpes 
pakalpojuma nodrošināšana novada iedzīvotājiem; 

♦ Krīžu centri un atbalsta centri – bērnu un vecāku sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
saņemšana, ja personas ir cietušas no vardarbības; 

♦ Medicīnas iestādes – informācijas saņemšana par veselības stāvokli pirms sociālā 
pakalpojuma piešķiršanas. 

Sociālais dienests 2018. gadā sociālo palīdzību piešķīris 488 ģimenēm ar kopējo personu skaitu 916 
personas, no tām 136 bērni, tai skaitā 11 bērni ar invaliditāti, 245 pilngadīgas darbspējīgas personas, 
113 pilngadīgas personas ar invaliditāti un 422 pensijas vecuma personas. Trūcīgās ģimenes statuss 
bija spēkā 148 ģimenei (275 personām), no kurām 46 ģimenei (94 personai t.sk. 21 bērniem) ienākumi 
bija līdz valsts iztikas noteiktajam garantētajam minimālo ienākumu līmenim. Maznodrošinātas 
ģimenes statuss bija spēkā 150 ģimenēm (200 personām). 

Kopumā sociālās palīdzības ģimenēm tendence ir pozitīva, kopš 2012.gada, kad palīdzība tika 
sniegta 734 ģimenēm, tā ir samazinājusies par nepilniem 34% (ATTĒLS:61). 
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Sociālais dienests izmaksā novada iedzīvotājiem dažādus pabalstus: garantētā minimālā ienākumu 
līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļa pabalstus, pabalstus iedzīvotājiem pamatvajadzību nodrošināšanai, 
vienreizējos pabalstus ārkārtas situācijās un pabalstus skolas piederumu iegādei. 

2018.gadā ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās pakalpojumus saņēmuši 42 novada iedzīvotāji, no 
tiem 41 bija pilngadīgas persona un 1 bērns. Grupu mājas pakalpojumu personām ar garīga rakstura 
traucējumiem saņēma 2 novada iedzīvotāji. Minētos pakalpojumus nodrošināja divpadsmit 
institūcijas - SIA „Mazsalacas slimnīca”, biedrība ”Rūjienas senioru māja”, Rūjienas novada 
pašvaldības SAC „Lode”, Valmieras pilsētas pansionāts „Valmiera”, Camphill nodibinājums 
„Rožkalni”, SIA Aprūpes nams “Urga”, Raunas pansija un SAC “Seda”, biedrība “REACH”, senioru 
nams “Zilaiskalns”, Valkas novada Sociālās aprūpes nams, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija. 

Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” sociālo pakalpojumu “Aprūpe mājās” nodrošina tiem 
novada iedzīvotājiem, kuri veselības problēmu vai vecuma dēļ nevar nodrošināt savu aprūpi un 
pamatvajadzības. Aprūpes mājās pakalpojumu 2018.gadā izmantoja 12 novada iedzīvotāji. 

Tuvākajā periodā Burtnieku novada Sociālā dienesta turpmāko darbu iezīmē: 

♦ Organizēt projekta “Burtnieku pils tīstokļus meklējot” noslēguma nodarbības novada 
iedzīvotājiem, kuri ir pakļauti sociālās atstumtības riskam; 

♦ Sadarbībā ar biedrību "Sarkanais Krusts" organizēt pārtikas paku, higiēnas paku, skolas 
piederumu izdali novada trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem; 

♦ Ieviest ģimenes asistenta pakalpojumu novada ģimenēm: 

♦ Paplašināt sociālo darbu ar ilgstošajiem sociālās palīdzības saņēmējiem; 

♦ Nodrošināt valsts finansētā asistenta pakalpojuma pieejamību novada iedzīvotājiem; 

♦ Grupu nodarbību organizēšana personām ar invaliditāti; 

♦ Nodrošināt novada iedzīvotājiem saņemt atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, lai 
pieteiktos valsts pabalsta saņemšanai; 

♦ Nodrošināt novada iedzīvotājiem iespēju saņemt sociālo pakalpojumu “Aprūpe mājās”; 

♦ Nodrošināt deinstitucionalizācijas procesa aktivitāšu ieviešanu Burtnieku novadā; 

♦ Sākt risināt jautājumu par jaunas sociālās dzīvojamās mājas un atsevišķu sociālo dzīvokļu 
izveidošanu. 
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Burtnieku novada Bāriņtiesa ir aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas savā darbībā prioritāri 
nodrošina bērnu vai aizgādnībā esošo personu tiesības un tiesisko interešu aizsardzību, kā arī izdara 
apliecinājumus, gādā par mantojuma apsardzību. Visas bāriņtiesas darbības un pieņemtie lēmumi ir 
vērsti uz bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesību un interešu aizsardzību un nodrošināšanu. 
Novada bāriņtiesa pieņem apmeklētājus visos novada pagastos.  

4 personām (2 mātēm un 2 tēviem) 2018.gadā pārtrauktas bērnu aizgādības tiesības, tai skaitā 1 
mātei un 1 tēvam, kuram jau iepriekš pārtrauktas tā paša vai cita bērna aizgādības tiesības.5 
vecākiem atjaunotas iepriekš pārtrauktās aizgādības tiesības. Bērnu skaits, kuru vecākiem 
pārtrauktas aizgādības tiesības- 4 (2 meitenes- 0-3 g.v. 2 meitenes- 4-12 g.v.).  

2018.gadā 24 bērniem nodrošināta ārpusģimenes aprūpe: 5 bērni ievietoti audžuģimenē, 18 bērni 
ievietoti aizbildņa ģimenē, 1 bērns atradās ārpusģimenes aprūpes institūcijā – SOS ciematā. 
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Uz 2017.gada 31.decembri novadā ir 12 audžuģimenes, savukārt uz 2018.gada 31.decembri novadā 
ir 14 audžuģimenes. 

2017.gadā bāriņtiesā veiktas 387 notariālās darbības, tajā skaitā veikti apliecinājumi personu 
dzīvesvietā ārpus bāriņtiesas telpām pilnvaras devēja veselības stāvokļa dēļ. Bāriņtiesa pārskata 
gadā pārstāvējusi bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju intereses un piedalījusies kā kompetentā 
iestāde atzinuma sniegšanai un kā nepilngadīgā pārstāvis kriminālprocesā - 8 tiesas sēdēs.  

Deinstitucionalizācijas plāna pasākumi 

Vidzemes plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam64 (turpmāk arī – DI 
plāns) galvenais uzdevums ir plānot optimālu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību un 
izvietojumu Vidzemes pašvaldībās.  

Burtnieku novadā ir 33 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri 
dzīvo ģimenēs, ar likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm. Novadā ir 85 pilngadīgas personu 
ar garīga rakstura traucējumiem. DI plāna projektā no Burtnieku novada iekļauti astoņi bērni ar 
funkcionāliem traucējumiem un piecas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuru vajadzību 
nodrošināšanai nepieciešamos pakalpojumus plānots izveidot un sniegt Valmieras pilsētā. 

DI plāna ietvaros Valmieras pilsētā paredzēts izbūvēt grupu dzīvokli 16 personām ar garīga rakstura 
traucējumiem, kā arī Multifunkcionālā centrā izveidot dienas aprūpes centru, sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu centru bērniem, u.c. pakalpojumus. Valmieras pilsēta plāno nodrošināt īslaicīgos 
pakalpojumus arī Burtnieku novada iedzīvotājiem. 

Ar ESF/ERAF atbalstu Burtnieku novads ir nodrošinājis personīgā asistenta pakalpojumus personām 
ar funkcionāliem traucējumiem, bet bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošināts 
specializēts transporta pakalpojums. 

 

64 Vidzemes plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam, www.vidzeme.lv  

Iedzīvotāju aptauja 

Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība

 

 

Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāte 

Sociālās palīdzības un pakalpojumu pieejamība

 

Sociālās palīdzības un pakalpojumu kvalitāte

 

Kopumā iedzīvotājus neapmierina ģimenes ārstu pieejamība (9 atbildes). 
 
Visvairāk iedzīvotājiem Burtnieku novadā trūkst: 

• Ģimenes ārsta, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība (9 atbildes); 

• Zobārsts (3 atbildes); 

• Aptieka (Ēvelē nav, Valmieras pagastā neērts darba laiks) (2 atbildes); 
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Ģimeņu politika 

Pašvaldību dienaskārtībā arvien lielāku lomu ieņem ģimeņu atbalsta pasākumu organizēšana – 
ģimenes ar bērniem ir viens no galvenajiem vietējās teritorijas attīstības priekšnosacījumiem, īpaši 
saskaroties ar sarukšanas procesiem. Neskatoties uz to, ka pašvaldības līdz šim jau ir nodrošinājušas 
dažādus pabalstus un cita veida pakalpojumus ģimenēm ar bērniem, tikai kopš 2017. gada, ar Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) iniciētā konkursa “Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība” palīdzību, tiek plašāk runāts par kompleksu piedāvājumu, pakalpojumu grozu ģimenēm 
ar bērniem. Konkursa mērķis ir vērtēt Latvijas pašvaldības, nosakot labākās, kuras nodrošina lielāko 
atbalstu, kā arī daudzveidīgākos un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem. 

Saskaņā ar konkursa ietvaros sniegto informāciju, Burtnieku novadā ģimenēm ar bērniem pieejams 
šāds atbalsts65: 

• Bērna piedzimšanas pabalsts (vienreizējs), ja vismaz viens no vecākiem deklarējies 
pašvaldībā par bērnu 200,00 EUR; 

 

65 Burtnieku novads 2019 – pašvaldības atbalsts ģimenēm ar bērniem. https://www.vietagimenei.lv/pdf/burtnieku-novads.pdf  

• Sociālie pakalpojumi. 

Kā steidzamākos darbus iedzīvotāji min: 

• Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, jaunu ģimenes ārstu piesaiste (4 atbildes); 

• Rīkot sarunu, diskusiju vakarus iedzīvotājiem par dažādām tēmām; 

• Atbalsts ģimenēm. 

Darba grupas – Veselības aprūpe, veselīgs dzīvesveids 

Kas labs, izdevies? 

• Obligāts peldbaseina apmeklējums; 

• Skolās ikgadējās redzes un zobu 

pārbaudes; 

• Ir nodrošināta veselības aprūpe; 

• Ir pieejami ģimenes ārsti, feldšerpunkti; 

• Daļēji nodrošināts aptieku tīkls; 

• Tiek iepirkts pakalpojums- aprūpe mājā; 

• Ir sociālā māja (16 personām); 

• Projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai un slimību 

profilaksei Burtnieku novadā"; 

• Regulāri organizētas sporta spēles un 

sporta aktivitātes; 

• Atbalsts sporta biedrībām un 

individuāliem sportistiem. 

Kas slikts nepilnīgs? 

• Nepiemērots darba laiks 

aptiekām; 

• Aptiekas neesamība Ēvelē; 

• Liela iedzīvotāju daļa 

nevēlas iesaistīties veselīga 

dzīvesveida aktivitātēs; 

• Cilvēki ar zemiem 

ienākumiem ir alkohola un 

nikotīna atkarībā; 

• Garīgās veselības 

pasliktināšanās; 

• Nepietiekams ģimenes ārstu 

nodrošinājums Matīšos.. 

Kas jāmaina, kā? 

• Organizēt iedzīvotājiem 

pieejamu darba laiku 

aptiekām; 

• Atvērt aptieku Ēvelē; 

• Aktivizēt iedzīvotājus; 

• Jābūt pieejamiem garīgās 

veselības ārstu un 

narkologu 

pakalpojumiem; 

• Ģimenes ārstu 

pieejamības 

nodrošināšana; 

• Ziemas sportam izveidot 

papildus iespējas – trases 

slēpošanai, u.c. 

 
Darba grupas – Sociālie pakalpojumi, sociālais darbs, aprūpe 

Kas labs, izdevies? 

• Ir sociālais dienests; 

• Pietiekams sociālo 

darbinieku skaits; 

• Var nopirkt pakalpojumus 

no citiem; 

• Caur projektiem 

aktivizējas iedzīvotāji; 

• Sociālie pabalsti (lielāki 

nekā citur); 

• Pārtikas pakas 

mazturīgajiem. 

Kas slikts nepilnīgs? 

• Vajag vairāk sociālos 

darbiniekus ar ģimenēm 

un krīzes situācijās; 

• Maz pakalpojumu uz 

vietas novadā; 

• Novadā nav sociālo 

pedagogu skolās; 

• Nav pansionāta; 

• Nav pirts, piemēram, 

Burtnieku pagastā. 

Kas jāmaina, kā? 

• Darba stils – no pabalstu sniegšanas uz 

pakalpojumiem; 

• Jāattīsta pansijas pakalpojums; 

• Jāizglīto darbinieki; 

• Jāattīsta ģimenes asistenta pakalpojumi; 

• Nepieciešama ilgtermiņa budžeta 

plānošana sociālā darbā; 

• Ieviest tīrības istabas, piemēram, 

Burtniekos; 

• Nepieciešamas papildus vietas sociālās 

mājās. 

https://www.vietagimenei.lv/pdf/burtnieku-novads.pdf
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• Pirmsskolas izglītības iestādēs par bērnu ēdināšu maksā pašvaldība, savukārt citās izglītības 
iestādēs 1.-9.klasei ir brīvpusdienas; 

• Pirmsskolas izglītības iestādēs ir rindas, ir līdzfinansējums privātajām pirmsskolas izglītības 
iestādēm; 

• Pabalsts individuālo mācību līdzekļu iegādei; 

• Pabalsts pirmklasniekiem; 

• Pašvaldība daļēji līdzfinansē braukšanas maksu sabiedriskajā transportā; 

• Pašvaldība daļēji līdzfinansē interešu izglītību un profesionālās ievirzes izglītību; 

• Cita veida atbalsts, piem., pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai, atbalsts skolēnu 
nodarbinātības veicināšanai vasarā, stipendiju nodrošināšana skolēniem un/vai studentiem, 
sociālā darbinieka nodrošinājums ģimenēm ar bērniem. 

Burtnieku novads sniedz atbalstu sekojošām mērķa grupām: 

• Atbalsts daudzbērnu ģimenēm – daļēji līdzfinansē braukšanas maksu sabiedriskajā 
transportā un profesionālās ievirzes izglītībā, sniedz pabalstu individuālo mācību līdzekļu 
iegādei un pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai; 

• Ārpusģimenes aprūpe – pabalsts pirmklasniekiem, audžuģimenei par pienākumu pildīšanu, 
mīkstā inventāra iegādei, bērnu uzturam, kā arī pašvaldība daļēji līdzfinansē braukšanas 
maksu sabiedriskajā transportā un profesionālās ievirzes izglītībā; 

• Atbalsts bērniem ar invaliditāti – daļēji līdzfinansē braukšanas maksu sabiedriskajā 
transportā un profesionālās ievirzes izglītībā, sniegts pabalsts pirmklasniekiem un medicīnas 
pakalpojumu apmaksai, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa atlaide (50%); 

• Atbalsts maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm – daļēji līdzfinansē braukšanas maksu 
sabiedriskajā transportā un profesionālās ievirzes izglītībā, sniegts pabalsts individuālo 
mācību līdzekļu iegādei, pirmklasniekiem un medicīnas pakalpojumu apmaksai, tāpat arī 
nekustamā īpašuma nodokļa atlaide. 

 

6.8. Drošība  

Burtnieku novada pašvaldības policija ir novada pašvaldības iestāde, kuras galvenais uzdevums ir 
sabiedriskās kārtības uzturēšana Burtnieku novada administratīvajā teritorijā, Burtnieku novada 
domes apstiprināto saistošo noteikumu ievērošanas un izpildes kontrole un regulāra patrulēšana 
novada teritorijā. Pašvaldības policijas galvenā prioritāte ir sabiedriskās kārtības un drošības 
uzturēšana Burtnieku novadā. 

Darba grupas – Ģimeņu politika 

Kas labs, izdevies? 

• Pabalsti (bērnu 

piedzimšanas, u.c.); 

• Pirmsskolas izglītības 

iestāžu pieejamība un 

kvalitāte; 

• Skolas: relatīvi labs 

infrastruktūras stāvoklis, 

bezmaksas ēdināšana, 

autobuss); 

• Ārpusskolas iespējas 

skolēniem kultūrā un 

sportā. 

 

Kas slikts nepilnīgs? 

• Rindas pirmsskolas 

izglītības iestādēs; 

• Sabiedriskā transporta 

nepilnīga nodrošināšana; 

• Ceļu kvalitāte; 

• Dzīvojamā fonda trūkums; 

• Darba vietu trūkums; 

• Skolās trūkst atbalsta 

personāls; 

• Nepietiekams atbalsts 

projektā jauniešiem, kuri 

nestrādā un nemācās 

(NEET). 

 

Kas jāmaina, kā? 

• PII tīkla pilnveidošana (PII Burtiņš 

nepieciešama piebūve); 

• Ceļu kvalitātes uzlabošana; 

• Atbalsts daudzbērnu ģimenēm (NĪN 

atvieglojums un 3+ karte) 

• Palielināt piedzimšanas pabalstu; 

• Nepieciešams ikmēneša pabalsts no 

pašvaldībām māmiņām 1,5 gadu kopš bērna 

dzimšanas; 

• Nepieciešams pastāvīgi nodrošināt karjeras 

pedagogu/ konsultantu izglītības iestādēs. 
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Burtnieku novada pašvaldības policijā strādā trīs policijas kārtībnieki: atbildīgais par Burtnieku ezeru 
un Burtnieku novada publiskajām ūdenstilpnēm, atbildīgais par kārtību un drošību Valmieras, 
Rencēnu un Ēveles pagastā un atbildīgā par kārtību un drošību Burtnieku, Matīšu un Vecates pagastā. 
Pašvaldības Policija regulāri nodrošina sabiedrisko kārtību sarīkojumu un pasākumu laikā novada 
teritorijā 

Nepārtraukti notiek sadarbība ar Sociālo dienestu un Bāriņtiesu. Pēc Sociālā dienesta darbinieku 
rīkojuma regulāri tika apsekotas riska ģimenes. Pēc šādām apsekošanām bieži vien tika sasniegts arī 
vēlamais rezultāts.  

Drošību un likumiskās kārtības ievērošanu Burtnieku novadā pārrauga arī Valsts policijas Vidzemes 
reģiona pārvalde. Lai varētu veiksmīgi veikt šos pienākumus, katrā pagastā nozīmēts iecirkņa 
inspektors (kopā 3 personas), kuru darbību uzrauga Kārtības policijas nodaļas priekšnieks. 

Atbilstoši CSP sniegtajiem statistikas datiem Burtnieku novadā reģistrēto noziedzīgo nodarījumu 
skaits ir krietni samazinājies par 60% jeb no 230 2012.gadā līdz 91 2017.gadā (gads par pēdējiem 
pieejamajiem datiem). (ATTĒLS:63) 

 

 

Ceļu satiksmes un drošības direkcijas apkopotā informācija norāda, ka Burtnieku novadā 2017.gadā 
ir bijuši 32 ceļu satiksmes negadījumi (ATTĒLS:64), savukārt pēdējo septiņu gadu laikā zemākais CSN 
skaits bijis 2016.gadā – 2167. 

Pagastu griezumā, 2017. gadā gandrīz puse jeb 15 no visiem ceļu satiksmes negadījumiem notikuši 
Valmieras pagastā, aiz tā seko Rencēnu pagasts ar 8 negadījumiem, savukārt vismazāk jeb pa vienam 
negadījuma bijuši Matīšu un Vecates pagastā. (Tabula 9) 

Tabula 9. Ceļu satiksmes negadījumu sadalījums pa pagastiem 2017. gadā 

Teritorija Ceļu satiksmes 
negadījumi (kopā) 

CSNg ar cietušajiem Gājuši 
bojā 

Ievainoti T.sk. smagi 
ievainoti 

Burtnieku pagasts 5 2 0 3 0 

Ēveles pagasts 2 0 0 0 0 

Matīšu pagasts 1 0 0 0 0 

Rencēnu pagasts 8 4 1 9 2 

Valmieras pagasts 15 4 0 11 2 

Vecates pagasts 1 0 0 0 0 

 

66 Centrālā statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv 
67 Ceļu satiksmes un drošības direkcija, www.csdd.lv 
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Burtnieku novadā darbojas četras brīvprātīgo ugunsdzēsēju brigādes – Burtniekos, Matīšos, 
Rencēnos un Ēvelē. 

Atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) informācijai, 2012.-
2018.gadam burtnieku novadā ir reģistrēti 57 kūlas ugunsgrēki, īpaši izceļot 2014.gadu, kad to skaits 
bija 19, citos gados tos skaits nav bijis 
lielāks par 10. 2018. gadā degusī 
platība bija 1130 m2. (ATTĒLS:65) 

Publicētajā VUGD pārskatā par 
glābšanas darbiem, ugunsgrēkiem un 
to radītajām sekām 2018.gadā ir 
norādīts, ka Burtnieku novadā ir bijuši 
20 ugunsgrēki, kuros nav cietuši vai 
gājuši bojā cilvēki. Kopumā tendence 
ir pozitīva, ar katru gadu samazinās 
reģistrēto ugunsgrēku skaits novadā 
(Tabula 10). 

 

Tabula 10. Glābšanas darbi, ugunsgrēki un to radītās sekas 2012.-2018.g. Burtnieku 
novadā69 

Gads Ugunsgrēku skaits Gāja bojā cilvēks Cietuši cilvēki Izglābti cilvēki 

2012 27 0 1 0 

2013 26 1 0 0 

2014 44 0 3 1 

2015 37 1 1 0 

2016 26 0 2 0 

2017 21 1 0 0 

2018 20 0 0 0 

 

 

 

 

68 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, www.vugd.gov.lv 
69 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, www.vugd.gov.lv 
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Iedzīvotāju aptauja Sabiedriskās kārtības nodrošināšanas kvalitāte (policija) 
kvalitāte apmierina 15% respondentu un drīzāk 
apmierina 38%, bet drīzāk neapmierina 13% un 
neapmierina 8%, un 26% respondentu nav viedokļa. 

Novadā iedzīvotājus neapmierina nelikumīga šķūnīšu 
apbūve. 

Pie steidzamākajiem darbiem minēts – nodrošināt 
sabiedrisko kārtību. 

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanas kvalitāte (policija) 

  

Darba grupas – Sabiedriskā kārtība un drošība 

Kas labs, izdevies? 

• Ir pašvaldības policija (3 darbinieki); 

• Ir transports, telpas, ekipējums 

pašvaldības policijai; 

• Darbojas starpinstitucionālā grupa 

(sociālais dienests-bāriņtiesa-pašvaldības 

policija-skolas nepilngadīgo lietu 

inspektori); 

• Videonovērošana; 

• Kopumā labs sabiedriskās kārtības 

stāvoklis; 

• Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība; 

• Relatīvi mazāk sūdzību par dzīvnieku 

labturību. 

Kas slikts, nepilnīgs? 

• Neapmierina 

pašvaldības policijas 

kompetence; 

• Nepietiekama 

institūciju 

savstarpējā 

sadarbība (ar 

Valmieras pilsētas, 

arī valsts policiju); 

• Pašvaldības 

policijas nav 

pieejama visu 

diennakti. 

Kas jāmaina, kā? 

• Preventīvā darbā iesaistīt 

zemessargus – rīkot reidus, akcijas 

Burtnieku ezerā un apkārtnē, u.c.; 

• Rīkot preventīvas akcijas; 

• Pārskatīt noteikumus par sabiedrisko 

kārtību; 

• Sadarboties ar Valmieras pašvaldības 

un valsts policiju; 

• Papildus videonovērošana visos 

pagasta centros, uz ceļiem; 

• Biežāk informēt iedzīvotājus par esošo 

situāciju, piemēram, informatīvajā 

izdevumā. 
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7. Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības 

Novads atrodas Ziemeļvidzemes zemienes viļņotajā Burtnieka līdzenumā. Neliela novada teritorijas 
daļa ap Gaujas upi atrodas Sedas līdzenumā. Novada nozīmīgākā ūdenstilpne ir pēc platības ceturtais 
lielākais Latvijas ezers – Burtnieks. Nozīmīgākā ūdenstece ir garākā Latvijas upe – Gauja, kas 
vienlaicīgi ir novada dienvidaustrumu robeža. Visa novada teritorija ietilpst Ziemeļvidzemes 
biosfēras rezervātā. 

7.1. Zemes un meža resursi  

Burtnieku novada teritorijā pēc zemes lietošanas veidiem visvairāk ir meži un lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes (ATTĒLS:66, Tabula 11, Tabula 12). 

Tabula 11. Zemes lietošanas veidi Burtnieku novadā (ha) (Avots:VZD) 

 

Lietošanas veids Platība (ha) 

Kopplatība 70 089,0 

lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme 

27 947,7 

t.sk. aramzeme  18 466,0 

augļu dārzs  330,4 

pļava  5 326,7 

ganības 3 823,8 

mežs 30 516,8 

krūmājs 899,1 

purvs 1 661,7 

ūdens objektu zeme 5 445,9 

t.sk. zeme zem ūdeņiem 5 405,2  

zeme zem zivju dīķiem 40,7 

zeme zem ēkām un pagalmiem 996,9  

 zeme zem ceļiem 1326,3 

pārējās zemes 1294,6 

Saskaņā ar nekustamā īpašuma valsts kadastra datiem 2018.gada 1.janvārī, sadalījumā pēc 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām, 66,05% (46 296,6 ha) no visas Burtnieku novada 
teritorijas aizņem lauksaimniecības zeme, bet 24,90% (17 453,9 ha) – mežsaimniecības zeme un īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta atbilstoši normatīvajiem 
aktiem. Pārējo zemju sadalījums parādīts Tabula 12. 
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Tabula 12.  Burtnieku novada zemju sadalījums pēc nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
grupām, 01.01.2018. (Avots: VZD) 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupa Zemes vienību 
skaits (vien.) 

Kopplatība 
(ha) 

Īpatsvars, 
% 

Lauksaimniecības zeme 4 110 46 296,6 66,05% 

Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar 
normatīvo aktu 

745 17 453,9 24,90% 

Ūdens objektu zeme 23 4 167,3 5,95% 

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 9 384,9 0,55% 

Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme 35 213,3 0,30% 

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 1 590 323,8 0,46% 

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme 130 79,3 0,11% 

Komercdarbības objektu apbūves zeme 34 18,8 0,03% 

Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme 66 112,1 0,16% 

Ražošanas objektu apbūves zeme 129 147,7 0,21% 

Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme 387 801,9 1,14% 

Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme 144 89,4 0,13% 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis nav norādīts 0 0,0 0,00% 

Kopā: 7 402 70 089,0 100% 

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme iedalās aramzemēs, augļu dārzos, pļavās un ganībās. Saskaņā 
ar nekustamā īpašuma valsts kadastra datiem 2018.gada 1.janvārī lielāko daļu – 66,69% (18 243,9 
ha) lauksaimniecībā izmantojamo zemju aizņem aramzeme. Pļavas aizņem 5 182,6 ha (18,95%), 
ganības – 3 655,9 ha (13,36%) un augļu dārzi – 273,5 ha (1,00%). Atbilstoši lauku atbalsta dienesta 
(turpmāk – LAD) sniegtajiem statistikas datiem Burtnieku novadā ir tendence palielināties koptai 
lauksaimniecībā izmantojamai zemei (turpmāk – LIZ) – 2012.gadā tā bija 89,00%, bet 2018.gadā tā 
palielinājusies līdz nepilniem 93%, kas ir lielāks rādītājs kā vidēji Latvijā – 87,60%. (Tabula 13) 

Tabula 13.  LIZ teritorijas Burtnieku novadā (Avots:LAD)70 

Gads Kopts LIZ, ha % Nekopts LIZ, ha % Kopā, ha 

2012 24 879  89 3 157 11 28 036 

2013 24 901 89 3 045 11 27 946 

2015 25 142  90,8 2547 9,2 27 689 

2016 24 889 90,1 2721 9,9 27 610 

2017 25 457 92,6 2032 7,4 27 489 

2018 25 311 92,7 1999 7,3 27 309 

Pēc Valsts meža dienesta (turpmāk – VMD) datiem 2018.gadā meža zeme aizņem 32 734,89 ha 
Burtnieku novada platības (Tabula 14). 

 

70 Lauku atbalsta dienests, www.lad.gov.lv  

http://www.lad.gov.lv/
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Tabula 14. Burtnieku novada meža zemju sadalījums, ha (Avots: VMD) 

Teritorija Meža zemes, ha  Teritorija Meža zemes, ha 

Burtnieku pagasts 6428,48 Rencēnu pagasts 9090,84 

Ēveles pagasts 5073,68 Valmieras pagasts 5553,46 

Matīšu pagasts 2746,24 Vecates pagasts 3842,19 

KOPĀ: 32 734, 89 ha 

Meža zemes sastāv no meža – 30 630,92 ha (93,57%), purviem – 897,76 ha (2,74%), laucēm – 313,24 
ha (0,96%), pārplūdušiem klajumiem – 127,94 ha (0,39%), ceļiem – 95,21 ha (0,29%), grāvjiem – 
353,38 ha (1,08%) un pārējām meža zemēm – 316,44 ha (0,97%). 

Valsts meža dienesta dati liecina, ka 2017.gadā Burtnieku novadā nav atmežotu mežu platības, toties 
ieaudzēti 84,53 ha mežu. Kopējā inventarizētās meža zemes platība ir 32 781,13 ha71. 2018.gadā 
veikta mežu jaunaudžu kopšana 13 hektāru platībā, kā arī meža atjaunošana 14 hektāru platībā. 

 

 

 

71 Latvijas Atvērto datu portāls, www.data.gov.lv  

http://www.data.gov.lv/
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ATTĒLS:67 redzama AS “Latvijas Valsts Meži” īpašumā esošo meža nogabalu atrašanās vieta un 
īpatsvars Burtnieku novadā, kā arī privātīpašumā esošo mežu nogabali. 

Atbilstoši VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” apkopotajiem datiem par meliorācijas 
sistēmām, secināms, ka 2018.gadā Burtnieku novadā 21 605 ha zemes ir meliorētas72. 

7.2. Ūdens resursi  

Hidrogrāfisko tīklu novadā veido gan dabiskas izcelsmes ūdensteces un ūdenstilpes, gan mākslīgi 
veidoti dīķi un grāvji. Virszemes ūdeņi Burtnieku novadā aizņem 13 051 km2 jeb 20,2% no novada 
kopējās teritorijas. Atbilstoši Latvijas teritorijas iedalījums upju baseinu apgabalos Burtnieku novads 
atrodas Gaujas upju baseina apgabalā. Baseina apgabalu veido Gaujas, Salacas un Rīgas jūras līcī 
ietekošo mazo upju sateces baseini, kā arī Burtnieka ezers ar pietekām. Pavisam Burtnieku novadā 
atrodas 6 upju un 2 ezeru ūdens objekti. Novada nozīmīgākās ūdenstilpe ir Burtnieka ezers. 

Burtnieka ezers jeb Burtnieks ir ceturtais lielākais ezers Latvijā un pilnībā atrodas Burtnieku novadā 
– Burtnieku, Matīšu un Vecates pagastā. Tā vidējais dziļums ir 2,9 metri, bet maksimālais dziļums – 
4,1 metri, savukārt platība ir 3 840 ha. Ezerā ir trīs salas.73 Burtnieka krasta līnijas kopējais garums ir 
33 km. Tā krasti galvenokārt ir lēzeni, bet dienvidaustrumos atrodas stāvkrasts. Burtnieks ir vienīgais 
dabiskais ezers Latvijā, kura krastos ir klintis. 

Zemes ap Burtnieka ezeru pieder 90 īpašniekiem, tai skaitā, Burtnieku novada pašvaldībai. 2018. 
gadā tika uzsākta Saistošo noteikumu izstrāde par sabiedrisko kārtību publiskajās atpūtas vietās pie 
Burtnieka ezera.2018. gadā tika turpināts iepriekš uzsāktais darbs, lai sakārtotu Burtnieku novada 
vidi, padarot to interesantāku un ērtāku iedzīvotājiem. Liela uzmanība veltīta Burtnieka ezera un tā 
apkārtnes labiekārtošanai un uzlabošanai. Veikta krūmu pļaušana ezera krastos 39 hektāru platībā.   

Burtnieka ezera sateces baseinu veido tajā ietekošās mazās upes – Bauņupīte, Dūre, Eiķenupe, 
Aunupīte u.c. Kopumā ezerā ietek 23 upes, upītes un strauti, bet iztek tikai viena upe – Salaca. Ezerā 
atrodas sapropeļa iegulas. Burtnieks pieder pie stipri eitrofa tipa ezeriem, kam raksturīga ļoti augsta 
potenciālā zivju produktivitāte. Ezera eitrofikācija saistīta ar intensīvas lauksaimniecības radītajām 
notecēm agrākajos gados. Ezera piekrastē atrodas īpaši aizsargājama dabas teritorija (turpmāk – 
ĪADT), kas iekļauta Natura 2000 tīklā. 

Ezers ir bagāts ar zivju resursiem un ļoti iecienīts kā rūpnieciskās zvejas, makšķerēšanas, aktīvās 
atpūtas un ūdenssporta vieta.  

Pēc VZD datiem Burtnieku novadā purvi aizņem 1661,7 ha jeb 2,4% no novada teritorijas. Novadā 
atrodas tādi purvi kā Līgotņu purvs, Sedas purvs u.c. 

7.3. Aizsargājamās dabas teritorijas  

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Latvijā ir ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts 
aizsardzībā, lai aizsargātu un saglabātu dabas daudzveidību – retas un tipiskas dabas ekosistēmas, 
aizsargājamo sugu dzīves vidi, savdabīgas, skaistas un Latvijai raksturīgas ainavas, ģeoloģiskos un 
ģeomorfoloģiskos veidojumus, dendroloģiskos stādījumus un dižkokus, kā arī sabiedrības atpūtai, 
izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas. 

Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes datu pārvaldības sistēmā “OZOLS” pieejamo informāciju 
Burtnieku novadā atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā (lielākā daļa – neitrālajā zonā, daļa 
ainavu aizsardzības zonā). Rezervāta teritorija ietver četras novadā esošās Natura 2000 – Eiropas 
nozīmes aizsargājamas dabas teritorijas: dabas liegumi „Sedas purvs”, „Vidusburtnieks”, „Burtnieka 
ezera pļavas” un aizsargājamo ainavu apvidus “Ziemeļgauja”. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

 

72 Latvijas Atvērto datu portāls, www.data.gov.lv 
73 Datubāze Ezeri, www.ezeri.lv  

http://www.data.gov.lv/
http://www.ezeri.lv/
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aizsardzību un izmantošanu regulē likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un Ministru 
kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Aizsargājamās dabas teritorijas norādītas ATTĒLS:68 un 
Tabula 15. 

 

 

Dabas lieguma “Sedas purvs” platība ir 7 240 ha, kura izveides mērķis ir ūdensputnu ligzdošanas 
biotopu aizsardzība. Teritorija un apkārtne ir pieskaitāma pie perspektīvajām Ramsāres konvencijas 
mitrāju vietām. Dabas liegums ir iekļauts Latvijas un Eiropas Savienības nozīmes putniem nozīmīgo 
vietu sarakstā. “Sedas purvā” konstatēti ne tikai aizsargājami biotopi un putnu sugas, bet arī 
aizsargājamas augu sugas, kukaiņu sugas un abinieku suga. Aizsargājamajai teritorijai ir izstrādāts 
dabas aizsardzības plāns 2007.-2017.gadam. 

Vidusburtnieks – Natura 2000 teritorija, ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. Liegums 
dibināts 2004.gadā un aizņem 812,8 ha lielu platību. Liegums daļēji atrodas Rūjienas novada Jeru 
pagastā. Dabas vērtības – sastopami vērtīgi ozolu-apšu-priežu meži, ozolu meži un priežu-egļu meži, 
kā arī vecupes. Konstatētas retas bezmugurkaulnieku sugas. Dabas liegumam izstrādāts dabas 
aizsardzības plāns laika periodam no 2006.gada līdz 2016.gadam. 

Dabas lieguma “Burtnieka ezera pļavas” platība ir 431,9 ha. Tas atrodas Burtnieka ezera dienvidu un 
austrumu piekrastē. Ezera un tajā ietekošo upju (Briedes un Ēķinupes) palieņu pļavas ir nozīmīga 
griezes ligzdošanas teritorija, kā arī potenciāls ķikutu biotops, kam zināms vairāku riestu komplekss 
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citur ap Burtnieka ezeru. Pļavās ir saglabājušās maz pārveidotās ainavas un biotopu elementi, tās 
regulāri applūst. Nozīmīgas platības aizņem aizsargājami biotopi: mēreni mitras pļavas, eitrofas 
augsto lakstaugu audzes un upju palieņu pļava. Teritorijai ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns laika 
periodam 2005.-2015.gadam. 

Aizsargājamo ainavu apvidū „Ziemeļgauja” ietilpst Burtnieku novada teritorija starp Gauju un valsts 
galveno autoceļu A3 “Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka)”. “Ziemeļgauja” ir plaša, 
unikāla teritorija ar dabisku, neregulētu Gaujas upi un tās vecupju sistēmu, botāniski vērtīgām 
pļavām, veciem jauktiem un lapkoku mežiem. Visā posmā sastopami unikāli, maz pārveidoti, vietām 
vēl arvien tradicionāli un ekstensīvi apsaimniekoti biotopi - neregulētā un ļoti līkumainā Gaujas 
gultne ar tās vecupju tīkls, izcili daudzveidīgas pļavas un meži ar nozīmīgām vecu platlapju audžu 
platībām. Aizsargājamajai teritorijai ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns laika posmam 2007.-
2017.gadam. 

Tabula 15. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu platības un to īpatsvars 
Burtnieku novada pagastos 2017.gadā (Avots: BLIS)74 

Pagasts Pagasta 
platība 

(ha) 

Mikroliegu
mu kopējā 
platība (ha) 

Mikroliegu
mu īpatsvars 

(%) 

Valsts 
ĪADT 

kopējā 
platība 

(ha) 

Valsts 
ĪADT 

īpatsvars 
(%) 

Mikroliegu
mu un ĪADT 

kopējā 
platība (ha) 

Mikroliegu
mu un ĪADT 

īpatsvars 
(%) 

Burtnieku 17923,77 0,00 0,00 721,67 4,03 721,67 4,03 

Ēveles 9229,15 16,18 0,18 60,36 0,65 76,54 0,83 

Matīšu 8036,27 29,18 0,36 0,00 0,00 29,18 0,36 

Rencēnu 15962,66 13,82 0,09 1,58 0,01 15,41 0,10 

Valmieras 10127,00 46,42 0,46 542,76 5,36 566,40 5,59 

Vecates 8937,01 0,00 0,00 934,38 10,46 934,38 10,46 

 

7.4. Zemes dzīļu krājumi un ģeoloģiskie procesi  

Gandrīz visu novada teritoriju aizņem Burtnieku līdzenuma drumlinu lauks, kas arī nosaka teritorijas 
ģeomorfoloģisko uzbūvi - ir lēzeni, pārsvarā 6-12 m augsti, 2-3 km gari un 100-600 m plati, dienvidu 
un dienvidaustrumu virzienā izstiepti klaipveida vai elipses formas vaļņi. Novada ziemeļu daļā 
Vecates pagastā drumlini ir garāki (2-10 km). Drumlinu virsotnes atrodas vidēji 60-75 m virs jūras 
līmeņa., novada dienvidu daļā nedaudz zemāk, bet ziemeļu daļā augstāk75. 

LVĢMC Derīgo izrakteņu atradņu reģistrā ir atrodamas ziņas par 30 būvmateriālu izejvielu atradnēm, 
lielākajai daļai atrodoties Burtnieku pagastā. Pēc ieguves veida visvairāk ir smilts atradnes (Tabula 
16). 

Tabula 16. Būvmateriālu izejvielu atradnes Burtnieku novadā (Avots: LVĢMC) 

Atradnes Nr. Nosaukums Atrašanas vieta Veids 

789 Burtnieki - māls Burtnieku pagasts Māls 

454 Bērzi - Zvejnieki Vecates pagasts Saldūdens kaļķis 

453 Salaca - saldūdens kaļķis Vecates pagasts Saldūdens kaļķis 

2506 Madaras - Valmieras rajons Rencēnu pagasts Smilts-grants 

2506 Madaras - Valmieras rajons Rencēnu pagasts Smilts 

 

74 BLIS datu bāze, www.blis.lps.lv 
75 Avots: Kalniņa, A. (1995). Klimatiskā rajonēšana. Enciklopēdija „Latvijas daba” 2.sējums. Rīga: izdevniecība „Latvijas enciklopēdija, 255 
lpp. 
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Atradnes Nr. Nosaukums Atrašanas vieta Veids 

2411 Vecdiļļas - 1 Burtnieku pagasts Smilts-grants 

2411 Vecdiļļas - 1 Burtnieku pagasts Smilts 

2132 Kūpkalni (Ūdenskalni) Matīšu pagasts Smilts-grants 

2132 Kūpkalni (Ūdenskalni) Matīšu pagasts Smilts 

2127 Burtnieki - smilts Burtnieku pagasts Smilts 

1943 Vārpas - 1988.g. Burtnieku pagasts Smilts 

1817 Rāmnieki Ēveles pagasts Smilts-grants 

1817 Rāmnieki Ēveles pagasts Smilts 

1710 Seda - smilts Rencēnu pagasts Smilts 

1215 Ramsas II Burtnieku pagasts Smilts 

1214 Ramsas Burtnieku pagasts Smilts 

1203 Ķiži Rencēnu pagasts Smilts 

1203 Ķiži Rencēnu pagasts Smilts-grants 

1194 Žagari - Valmieras raj. Vecates pagasts Smilts 

1193 Badupīte Valmieras pagasts Smilts 

1192 Upmaļi - smilts - Valmieras raj. Rencēnu pagasts Smilts 

1191 Laugas Rencēnu pagasts Smilts-grants 

1184 Švākas Burtnieku pagasts Smilts 

1184 Švākas Burtnieku pagasts Smilts-grants 

1183 Ausmas - Valmieras raj. Burtnieku pagasts Smilts-grants 

1182 Zvārtes Burtnieku pagasts Smilts-grants 

1182 Zvārtes Burtnieku pagasts Smilts 

1181 Vārpas - 1992.g. Burtnieku pagasts Smilts 

1176 Vītiņi - smilts-grants, smilts Rencēnu pagasts Smilts-grants 

1176 Vītiņi - smilts-grants, smilts Rencēnu pagasts Smilts 

 
Atbilstoši LVĢMC datu bāzei novada teritorijā atrodas trīs kūdras, pazemes ūdeņu un sapropeļa 
atradnes (Tabula 17). 

Tabula 17. Kūdras, pazemes ūdeņu un sapropeļa atradnes Burtnieku novadā 

Kūdras atradnes Burtnieku novadā  Pazemes ūdeņu (veids – saldūdens) 
atradnes Burtnieku novadā 

 Sapropeļa atradnes Burtnieku 
novadā 

Atradnes 
Nr. 

Nosaukums Pagasts Atradnes 
Nr. 

Nosaukums Pagasts Atradnes 
Nr. 

Nosaukums Pagasts 

16820 Sapatas Vecates 610814 Seda Rencēnu 6058 Timbas 
ezera iegula 

Rencēnu 

16818 Līgotņu Valmieras 610812 Valmiermuiža Valmieras 5984 Ķiruma 
ezera iegula 

Vecates 

1329 Saulītes Vecates  610809 Valmiermuižas 
ciemats 

Valmieras 5970 Ezeris ezera 
iegula 

Valmieras 

 

7.5. Vides risku teritorijas 

LVĢMC piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistra 2018.gada dati liecina, ka Burtnieku 
novadā atrodas 36 potenciāli piesārņotas vietas: 

♦ Vecates pagastā - 4; 

♦ Matīšu pagastā - 8; 
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♦ Burtnieku pagastā - 6; 

♦ Rencēnu pagastā - 8; 

♦ Ēveles pagastā - 2; 

♦ Valmieras pagastā - 8 vietas. 

Galvenokārt teritorijā ir minerālmēslu un pesticīdu glabātavas (18 vietas), tāpat ir arī 5 degvielas 
uzpildes stacijas, 4 vecās atkritumu izgāztuves, 4 naftas bāzes, 3 kokapstrādes rūpnīcas un 2 lopu 
kapsētas. 

Iedzīvotāju aptauja 

Burtnieku ezera pieejamība 

 

Iedzīvotājiem visvairāk pietrūkst: 

♦ Plašāka pieejamība Burtnieku ezeram, kā arī vairāk 
sakoptāku vietu, ar papildus pakalpojumiem atpūtas 
vietā; 

♦ Sakopta vide, ceļmalas, parki; 

♦ Gudri apsaimniekots un apdzīvots Burtnieku ezers; 

♦ Pārģērbšanās kabīnes, soliņi, galdi Burtnieka ezera 
pludmalēs;  

♦ Labiekārtota taka gājējiem vai velobraucējiem apkārt 
Burtnieku ezeram; 

♦ Labiekārtotas atpūtas vietas pie citām ūdenstilpēm; 

♦ Iespējas iegādāties vietējās zivis. 

Svarīgi ir veikt Burtnieku ezera labiekārtošanas darbus, ierīkot vietu ūdenstransportam abās ezera pusēs, lai varētu rīkot ūdens aktivitāšu 
pasākumus, risināt ezera aizaugšanas problēmas, sakārtot vidi ap ezeru un veidot attīstītu atpūtas vietu. 

Steidzamākie darbi, kas pašvaldībai jārisina pirmkārt: 

♦ Pasākumi Burtnieku ezera atveseļošanai (3 atbildes); 

♦ Burtnieku pagasta pludmales sakopšana un labiekārtošana (2 atbildes); 

♦ Ierīkot vietas ūdenssportam - abos ezera galos izveidot starta vietas, lai varētu rīkot ūdens sporta sacensības neatkarīgi no 
vēja virziena; 

♦ Burtnieka ezera attīstība un potenciāla izmantošana; 

♦ Risināt ezera aizaugšanas problēmas; 

♦ Sakārtot vidi ap ezeru. 
Darba grupas 

Burtnieka ezera apsaimniekošana 

Sabiedrības vajadzības: 

• Ezera pieejamība, labiekārtotas 

pludmales; 

• Uzlabotas attiecības starp 

makšķerniekiem un zvejniekiem; 

• Dažādots tūrisma piedāvājums 

(nakšņošana, aktīvais tūrisms, 

ēdināšana, kempings u.tml.); 

• Iespēja iegādāties Burtnieka zivis pie 

ezera; 

• Sakārtota publiskā infrastruktūra 

(laivu novietnes kanālos utt.); 

• Ezera pievilcība – niedru pļaušana, 

sakopti krasti; 

• Paaugstināt ūdens kvalitāti; 

• Kvalitatīvu zivju resursu pieejamība. 

Ko iespējams iegūt no ezera? 

• Sakopta vide, pieejamība ezeram; 

• Tūristu skaita palielināšanos; 

• Īpašuma vērtību palielināšanos; 

• Dzīves kvalitātes uzlabošanās; 

• Papildus finansējuma iegūšana; 

• Jauni uzņēmēji un papildus darba 

vietas; 

• Iedzīvotāju skaita palielināšanos; 

Dabas resursi 

Sabiedrības vajadzības: 

• Veselīgas mežaudzes, kas 

veicina koksnes kvalitāti, 

dabas velšu ieguvi un 

meža dzīvnieku 

uzturēšanos; 

• Grants krājumu 

izmantošana novada ceļu 

kvalitātes uzlabošanai; 

• Kvalitatīvs ūdens – pārtikai 

un ūdens dzīvniekiem; 

• Tīra dzīves vide; 

• Zivju resursi. 

Ko iespējams iegūt no dabas 
resursiem? 

• Nodokļi (Dabas resursu 

nodoklis, nekustamā 

īpašuma nodoklis, 

iedzīvotāju ienākumu 

nodoklis); 

• Tūristu plūsma;  

• Nodarbinātība un iztika; 

• Sakopta vide; 

• Ekoloģiska un 

daudzveidīga vide ezerā; 

Vides aizsardzība un kvalitāte 

Sabiedrības vajadzības: 

• Tīrs gaiss un ūdens; 

• Izzāģētie meži tiek atjaunoti; 

• Saglabāta un uzlabota ezera 

ekosistēma; 

• Lokālās notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtas; 

• Nozīmīgo vides objektu 

videonovērošana tiešsaistē. 

Ko iespējams iegūt? 

• Kvalitatīva dzīves vide; 

• Piesaistīt tūristus; 

• Labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi; 

• Tīru pārtiku; 

• Iedzīvotāju iesaisti; 

• Uzlabot ezera ekoloģiskais 

stāvoklis. 

Kādi ir izaicinājumi, problēmas šajā jomā? 

• Ūdens piesārņojums; 

• Grausti, pamestas ēkas; 

• Ceļu kvalitāte; 

• Nelegālās atkritumu izgāztuves; 

33%

38%

8%

8%

13%
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Drīzāk
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Nav viedokļa /
neizmanto



Burtnieku novada attīstības programma 2019.-2025. gadam  
 

102 

 

7.6. Kultūrvēsturiskie objekti un vērtības  

Burtnieku novada kultūrvēsturiskais mantojums ietver kultūrvēsturiskas ēkas (muižas apbūve), 
kultūrvēsturiskas vietas, kulta vietas, apmetnes un senkapus, kopā 64 objekti. 

• Kvalitatīvus zivju resursus. 

Kādi ir izaicinājumi, problēmas saistībā ar 
ezera apsaimniekošanu? 

• Finansējums; 

• Savstarpējā komunikācija; 

• Atkritumi, piesārņojums; 

• Trūkst regulējuma 

(apsaimniekošanas noteikumi, 

norādes zīmes utt.); 

• Privātīpašuma apsaimniekošana 

ezera krastā; 

• Ezera resursu izmantošanā 

ieinteresēto pušu samierināšana, 

iesaistīšana problēmu risināšanā; 

• Eitrofikācijas palēnināšana; 

• Ūdenssaimniecības sakārtošana visā 

Burtnieka sateces baseinā; 

• Lauksaimnieciskā piesārņojuma 

samazināšana. 

Kas jau paveikts, izdevies līdz šim? 

• Maksimāli likvidēta malu zvejniecība; 

• Uzlabota pieeja Silzemnieku 

pludmalei; 

• Labiekārtoti zvejas kanāli; 

• Izveidoti divi skatu torņi, dabas taka; 

• Makšķerēšanas sacensības, putnu 

vērošanas pasākumi, velobraucieni; 

• Kuģis “Made Marija”; 

• Iesākta Burtnieku centra pludmales 

paplašināšana un labiekārtošana; 

• Burtnieka ezers ir viens no Latvijas 

ainavu dārgumiem; 

• Veikta zinātniskā izpēte, uzsākti 

ezera atveseļošanas pilotprojekti; 

• Ezera inspektora darbam 

nepieciešamā inventāra 

nodrošinājums. 

Ko nepieciešams mainīt un kā? 

• Izstrādāt burtnieka ezera 

apsaimniekošanas noteikumus un 

plānu; 

• Ezera pieejamības uzlabošana, 

infrastruktūra; 

• Īstenot biomanipulāciju (balto zivju 

nozveja); 

• Turpināt veikt nepieciešamos 

pasākumus ūdens kvalitātes 

uzlabošanai; 

• Regulārs un sistemātisks 

monitorings; 

• Burtnieka ezera zonējuma 

aktualizēšana. 

• Iedzīvotāju skaita 

pieaugums. 

Kādi ir izaicinājumi, problēmas 
saistībā ar dabas resursiem? 

• Ilgtspējīga resursu 

izmantošana; 

• Notekūdeņu kvalitātes 

uzlabošana; 

• Gruntsūdeņu ienese 

(nitrāti, fosfāti) ezerā no 

lauksaimniecības zemēm 

un mežiem (kailcirtes); 

• Atšķirīgs īpašnieku 

redzējums par resursu 

izmantošanu; 

• Novecojuši dabas 

aizsardzības plāni. 

Kas jau paveikts, izdevies līdz šim? 

• Burtnieka ezera zinātniskā 

izpēte; 

• Jaunaudžu kopšana; 

• Ūdenssaimniecības 

sakārtošana; 

• Burtnieka ezera zivju 

resursu atveseļošanas 

pilotprojekti; 

• Noslēgts līgums par kūdras 

izstrādi; 

• Krūmu, niedru pļaušana; 

• Tūristu taka gar ezera 

stāvkrastu; 

• Aprēķināti grants krājumi 

Sedas karjerā. 

Ko nepieciešams mainīt un kā? 

• Infrastruktūras attīstības 

projektu īstenošana; 

• Veicināt jaunu dabas 

aizsardzības plānu izstrādi 

īpaši aizsargājamām dabas 

teritorijas; 

• Turpināt Burtnieka ezera 

atveseļošanu; 

• Mežu apsaimniekošanas 

plānu izstrāde visiem 

pašvaldības īpašumā 

esošiem mežiem; 

• Veikt jaunu dabas resursu, 

avotu apzināšanu; 

• Veicināt dabas resursu 

izmantošanu ar lielāku 

pievienoto vērtību. 

• “Veco” minerālmēslu u.c. 

lauksaimniecības ķīmijas 

glabāšanas vietu rekultivācija; 

• Atkritumu šķirošanas iespēju 

uzlabošana;  

• Energoefektivitātes uzlabošana; 

• Dūņas un gliemeži (ezera 

teritorijā).  

Kas jau paveikts, izdevies līdz šim? 

• Ezera krasti tiek pļauti un attīrīti no 

krūmiem; 

• Burtnieka ezers ir pievilcīgs 

tūrismam un aktīvai atpūtai; 

• Sākta Burtnieku pludmales 

paplašināšana un labiekārtošana; 

• Sakopts muižas parks, Lāčplēša 

saliņa; 

• Eko skolu programma (esošo 

novadu skolu dalība programmā); 

• Brīvprātīgo ugunsdzēsēju vienības 

pagastos – savlaicīgai kūlas, mežu 

u.c. ugunsgrēku dzēšanai; 

• Pašvaldības policijas izveide un 

darbība. 

Kas jādara, ko nepieciešams mainīt un kā? 

• Izglītot cilvēkus par atkritumu 

savākšanas iespējām un 

nepieciešamību un 

lauksaimniecības ietekmi uz vidi; 

• Novērst ūdens piesārņojumu 

Burtnieka ezerā; 

• Piekļuves uzlabošana īpašajiem un 

vērtīgajiem dabas objektiem; 

• Vides aizsardzības jautājumu 

koordinēšana pašvaldības, valsts 

un citu institūciju starpā; 

• NVO iesaiste vides izglītības un 

aizsardzības jautājumu īstenošanā. 
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Burtnieku novada teritorijā atrodas 42 valsts nozīmes valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, no 
kuriem 22 ir arhitektūras pieminekļi, 9 arheoloģijas pieminekļi, mākslas – 10, bet vēstures piemineklis 
ir viens. Lielākā daļa pieminekļu koncentrējas Burtnieku pagastā (ATTĒLS:69). 

 

 

Novada teritorijā ir 22 vietējas nozīmes valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, no kuriem 16 ir 
arheoloģijas pieminekļi un 6 arhitektūras (Tabula 18) 
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Tabula 18. Vietējās nozīmes aizsargājamie kultūras pieminekļi Burtnieku novadā (Avots: 
mantojums.lv) 

Aizsardzības 
Nr. 

Pieminekļa 
veids 

Pieminekļa nosaukums Atrašanās vieta 

Rencēnu pagasts 

8679 Arhitektūra Klēts ("Baltā klēts") Rencēnmuiža, "Sauliešu klēts" 

8678 Arhitektūra Spirta brūzis Rencēnmuiža, "Liepiņas 2" 

8677 Arhitektūra Pārvaldnieka māja ("Ratūzis") Rencēnmuiža, "Saulieši-1" 

8676 Arhitektūra Jaunā pils Rencēnmuiža, "Saulieši" 

2481 Arheoloģija Zeltu viduslaiku kapsēta pie Zeltiem 

2480 Arheoloģija Vecdambīšu senkapi pie Vecdambīšiem 

2479 Arheoloģija Skābumu senkapi pie Skābumiem 

2477 Arheoloģija Gaidu senkapi pie Gaidām 

2476 Arheoloģija Duņķu senkapi pie Duņķiem 

2475 Arheoloģija Dravnieku viduslaiku kapsēta pie Dravniekiem   

2474 Arheoloģija Deļu viduslaiku kapsēta ar 2 
krustakmeņiem 

pie Deļiem 

2473 Arheoloģija Ārgaļu senkapi pie Ārgaļiem 

Burtnieku pagasts 

6142 Arhitektūra Saiešanas nams "Miernams" Miernams 

6141 Arhitektūra Zemnieku sēta "Zaķīši" Zaķīšos 

2424 Arheoloģija Zvārtu akmens ar uzrakstiem un 
zīmēm 

pie Zvārtēm 

2423 Arheoloģija Rugāju pilskalniņš pie Rugājiem 

2421 Arheoloģija Mežmaļu senkapi pie Mežmaļiem 

2420 Arheoloģija Lantu viduslaiku kapsēta pie Lantēm 

2419 Arheoloģija Bībes senkapi pie bij. Bībēm 

2418 Arheoloģija Adzelvietu senkapi pie Adzelvietām 

Vecates pagasts 

2509 Arheoloģija Vecates senkapi Pie Vecates krejotavas 

Matīšu pagasts 

2459 Arheoloģija Droņu senkapi Pie Droņu fermas 

 
Lielākā daļa kultūrvēsturisko objektu ir apzināti, daļa atrodas valsts aizsardzībā, daļa tiek izmantoti 
novada atpazīstamības vecināšanai, kā arī iekļauti tūrisma maršrutos. 

Vairums no kultūrvēsturiskajiem objektiem ir arhitektūras pieminekļi (43,8% jeb 28 objekti), kas ir 
saistīti pārsvarā ar senajiem muižu centriem (piem., Burtnieku muiža, Burtnieku mācītājmuiža) un 
baznīcām (dažādas ēkas – klētis, mājas, muižas un to apbūves u.c.). Tie ir datēti galvenokārt 18. un 
19.gs, tomēr ir arī pieminekļi no 14.gs., piemēram, Burtnieku pilsdrupas. 

Novada teritorijā ir 25 arheoloģijas pieminekļi, kas sastāda 39,1% no kopējā pieminekļu skaita, tie 
galvenokārt ir senkapi, tāpat arī kapsētas, apmetnes, kulta vietas utt. 

15,6% jeb 10 objekti ir mākslas pieminekļi, kuri galvenokārt atrodas novada baznīcās. 

Burtnieku novadā vienīgais vēstures valsts nozīmes piemineklis ir Tēlnieka E. Meldera dzimtās 
mājas. 

Iedzīvotāju aptauja 
Iedzīvotājiem visvairāk pietrūkst: 

♦ Atbalsts baznīcām kultūrvēsturisko pieminekļu un 
piegulošo teritoriju apsaimniekošanā; 

♦ Centrā vecajā pasta ēkā būtu piemērota vieta novada 
muzejam, tādējādi būtu sakopta vēl viena ēka; 

♦ Sakārtotas graustu teritorijas. 

♦ Izgaismojumi kultūrvēsturiskiem pieminekļiem 
(baznīcām)ar pašvaldības atbalstu. 

Steidzamākie darbi: 

♦ Sakopt parku teritorijas ciemos (Vecatē, Burtniekos, 
nepieciešams Ēveles muižas parka, ēku, dīķu audits un 
apkārtnes sakārtošana. 
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8. Infrastruktūra 

8.1. Transports un inženiertīkli 

Transporta infrastruktūra 

Kvalitatīvi autoceļi ir viens no teritorijas attīstības priekšnosacījumiem. Lai uzlabotu drošību uz 
autoceļiem un nodrošinātu kvalitatīvu iedzīvotāju mobilitāti, nepieciešama esošo autoceļu kvalitātes 
uzlabošana. 

Burtnieku novada transporta infrastruktūru veido valsts, pašvaldības un privāto īpašnieku ceļu un ielu 
tīkls, kas nodrošina novada administratīvā centra un pagastu centru sasniedzamību, kā arī sasaisti ar 
apkārtējo novadu un pilsētu pakalpojumu centriem. (ATTĒLS:70) 

 

 

 

Novada pieejamību nodrošina valsts autoceļu tīkls. Burtnieku novada teritoriju šķērso valsts 
galvenais autoceļš A3 “Inčukalns–Valmiera–Igaunijas robeža (Valka)”, kas tiek izmantots gan kā 
tranzīta ceļš, gan pasažieru, gan kravas pārvadājumiem, un reģionālie autoceļi: P17 “Valmiera–
Rūjiena–Igaunijas robeža (Unguriņi)” un P16 “Valmiera–Matīši–Mazsalaca” un P15 “Ainaži–Matīši”.  
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Satiksmes intensitāte uz valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem Burtnieku novada teritorijā 
pēdējo gadu laikā ir ar pieaugošu tendenci. Vidējais automašīnu skaits diennaktī laikā kopš 2011. 
gada visstraujāk audzis autoceļa P15 posmā Aloja-Matīši – vairāk nekā divas reizes, aiz tā seko 
autoceļa P17 posms Rencēni-Rūjiena – gandrīz divas reizes. Lielākā satiksme nemainīgi ir uz valsts 
galvenā autoceļa A3 posmos – Valmieras apvedceļš un Valmiera-Strenči, kuros attiecīgi vērojams 
pieaugums par 33% un 45%, salīdzinot ar 2011.gadu. Satiksmes intensitāte iepriekšējā līmenī 
saglabājusies uz autoceļa P15 posmā Matīši – Mazsalaca. (ATTĒLS:71)76 

 

 

Reģionālo autoceļu tīkla kopgarums Burtnieku novadā ir 60,5 km. Lielākā daļa no valsts autoceļiem 
Burtnieku novadā ir ar asfaltbetona un citiem bitumizētiem segumiem (ATTĒLS:72). 

 

 

Burtnieku novada pašvaldības ceļu un ielu kopgarums (t.sk. servitūtu ceļi par kuru uzturēšanu ar 
pašvaldību ir noslēgti līgumi) ir 238,35 kilometri, no tiem 27,011 kilometri ar asfaltbetona segumu. 
Burtnieku novada pašvaldības autoceļu garumi norādīti Tabula 19. 

 

 

 

76 AS “Latvijas Valsts ceļi”, www.lvceli.lv  
77 Centrālā statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv 
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Tabula 19. Pašvaldību autoceļu garums pa pagastiem Burtnieku novadā 

Pagasts Garums, km 

Valmieras pagasts 33,51 

Vecates pagasts 5,94 

Burtnieku pagasts 55,55 

Ēveles pagasts 47,19 

Matīšu pagasts 40,75 

Rencēnu pagasts 55,41 

Burtnieku novada pašvaldības ceļu un ielu kopgarums (t.sk. servitūtu ceļi, par kuru uzturēšanu ar 
pašvaldību ir noslēgti līgumi) ir 238,2 kilometru gari, no tiem ~27 kilometri – ar asfaltbetona segumu. 
Pašvaldību autoceļi un ielas vairumā ir ar šķembu un grants segumu, 2012.gadā pašvaldības autoceļu 
garums ar šķembu un grants segumu bija 187,4 km, bet 2017.gadā to garums bija 198 km. Kopumā 
izmaiņas ir bijušas nelielas arī attiecībā uz pašvaldības ielu un autoceļu garumu ar asfaltbetona un 
citu bitumizētu segumu.(ATTĒLS:73) 

 

 

 

Lielāko daļu pašvaldības izdevumus ceļu un ielu finansēšanai no 2012.gadam līdz 2016.gadam 
sastāda uzturēšanas izdevumi, izņemot 2015.gadu, savukārt 2015.gadā un 2017.gadā vairāk novirzīti 
izdevumi investīcijām, vislielāko apjomu – 130 479 EUR sasniedzot 2017.gadā, bet uzturēšanas 
izdevumi vislielākie bijuši 2012.gadā (143 656 EUR) (ATTĒLS:74). 78 

 

 

78 Centrālā statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv 
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Savukārt uzturēšanas izdevumi uz vienu kilometru pašvaldības ceļu un ielu ir ar mainīgu tendenci, 
atkarībā no ikgadējā pieejamā finansējuma – 2017. gadā pašvaldība izlietojusi 379,74 EUR uz vienu 
kilometru ceļu un ielu. (ATTĒLS:75)79 

 

 

Salīdzinot pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas izdevumus uz vienu kilometru ar apkārtējām 
pašvaldībām 2017. gadā, Burtnieku novadā ir vieni no mazākajiem uzturēšanas izdevumiem 
(ATTĒLS:76)80 

 

 

Valsts piešķirtā mērķdotācija pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanai 2018.gadā bija 205268,00 eiro. 
Kopumā novada ceļu stāvoklis ir apmierinošs, taču to atjaunošanai nepieciešami ievērojami lielāki 

 

79 BLIS datu bāze, www.blis.lps.lv 
80 BLIS datu bāze, www.blis.lps.lv 
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finanšu līdzekļi. Šobrīd pieejamie līdzekļi ļauj plānot ceļu attīrīšanu no sniega ziemā, vasarā veikt ceļu 
greiderēšanas darbus, lielākas intensitātes grants ceļiem veikt pretputekļu absorbenta iestrādi, veikt 
asfaltseguma bedrīšu remontdarbus un veikt nelielus ceļu seguma uzlabošanas, apauguma 
noņemšanas darbus. 

2018. gadā palielināts ikdienas uzturēšanas darbu apjoms – palielināta grantēto ielu un ceļu apstrāde 
ar pretputekļu absorbentu Rencēnu, Burtnieku, Matīšu pagastos. Arī 2019.gadā tiks turpināta ielu un 
ceļu apstrāde ar pretputekļu absorbentu. Veikta ceļa grāvju joslu atbrīvošana no krūmiem un kokiem 
visā novada teritorijā. 

2018.gadā veikta projektēšana ceļu posmiem “Graudiņi – Pučurgas - Matīši” 3,078 km (Matīšu pag.), 
“Sauļi – Melluplūķi” 3,51 km (Rencēnu pag), “Glāznieki – Veitas – Šķiliņas” 1,7 km (Ēveles pag.) 
pārbūvei. 2019.gada ietvaros ar ELFLA pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” līdzfinansējumu pārbūvēti tiks “Graudiņi – Pučurgas - Matīši” un “Sauļi – Melluplūķi” ceļu 
posmi. Pārskata gadā uzsākta projektēšana grants ceļa pārbūvei “Taube – Švākas – Labrenči” 9,2 km 
garumā (Burtnieku pag.). 

 

Sabiedriskais transports  

Sabiedriskā transporta pakalpojumus Burtnieku novadā nodrošina autobusu pārvadājumi 
(ATTĒLS:77, ATTĒLS:78,). Pakalpojumus sniedz SIA "VTU Valmiera". Satiksme notiek pa valsts 
galveno autoceļu un reģionālajiem autoceļiem. No Burtnieku novada apdzīvotajām vietām satiksme 
nodrošināta vairākas reizes dienā visas nedēļas garumā.  

Iedzīvotāju aptauja Gājēju ietves, celiņi, gājēju 
pārejas u.tml. 

 

Valsts un pašvaldības ceļu 
tehniskais stāvoklis ārpus 
ciemiem

 

Ielu un ceļu tehniskais stāvoklis

 

No kopumā iedzīvotāju sniegtajām atbildēm, vislielāko neapmierinātību iedzīvotāji ir izteikuši saistībā ar infrastruktūru, konkrēti – 
ceļiem un inženierkomunikācijas pieejamību piepilsētas teritorijā: 

♦ Ceļu uzturēšana un stāvoklis ziemā (30 atbildes); 

♦ Pašvaldības ielu un grantēto ceļu stāvoklis (29 atbildes); 

♦ Ielu apgaismojums (daudzviet nedeg, nepieciešams ierīkot ciemos, t.sk., autobusa pieturā "Ēveles pienotava" (galapunkts)) 
(11 atbildes); 

♦ Uzlabot gājēju ceļu un velo ceļu infrastruktūru (8 atbildes). 
Nepieciešams uzlabot gājēju ceļu un velo ceļu infrastruktūru, kas ietver gājēju ietves, gājēju pārejas, celiņu labiekārtošanu. Ikdienā 
iedzīvotājiem grūti pārvietoties ar velosipēdiem, bērnu ratiņiem, tiek apgrūtināta skriešana, nūjošana vai cita veida aktivitātes. 
Iedzīvotāji uzskata, ka nepieciešams sakārtot ielu un ceļu juridisko piederību un jānodrošina ceļmalu appļaušanu. Vēlme ir lauku ceļus, 
kas atrodas gar privātmājām, apstrādāt ar pret putēšanas materiāliem.  

Iedzīvotājiem visvairāk pietrūkst sakārtoti ceļi un ietves, ietverot arī valsts grants ceļus, pret putekļu apstrādi u.c. un pievedceļu tīrīšana 
ziemā, lauku māju apvidū. 
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Burtnieku novada pašvaldība 2018./2019.mācību gadā ir izveidojusi septiņpadsmit skolēnu autobusu 
maršrutus, lai nodrošinātu novada bērniem un jauniešiem ērtu un drošu nokļūšanu mācību iestādēs. 

 

Iedzīvotāju aptauja Sabiedriskā transporta 
pakalpojumu kvalitāte 

Sabiedriskā transporta reisu skaita 
pieejamība 

Sabiedriskā transporta maršrutu pieejamība 

Iedzīvotājus neapmierina sabiedriskā transporta reisi un maršruti, kā arī situācija, ka nav iespēja laikus tikt uz iestādi (2 atbildes). 

Respondentiem visvairāk pietrūkst autobuss, kas savienotu Pilātu ciemu ar Valmieras pilsētu un kursētu vairākas reizes dienā. 
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Atkritumu apsaimniekošana 

Atkritumu apsaimniekošanu Burtnieku novadā veic SIA „ZAAO”, kas ir Ziemeļvidzemes reģiona 
pašvaldību dibināta komercsabiedrība, kurā Burtnieku novada pašvaldībai pieder 2,28% no daļu 
skaita. SIA "ZAAO" sniedz kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Ziemeļvidzemes 
reģionā, kas ietver atkritumu savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un noglabāšanu videi 
draudzīgā veidā, kā arī veic sabiedrības informēšanu un izglītošanu. 

Novadā ikgadēji tiek organizētas lielgabarīta atkritumu savākšanas akcijas visā novada teritorijā. 
Tāpat, pagastos izvietoti konteineri, dodot iespēju iedzīvotājiem atbrīvoties no lielgabarīta 
atkritumiem. 

Novadā ir uzstādīti 27 Eko punkti un 5 PET pudeļu režģi – šķiroto sadzīves atkritumu bezmaksas 
savākšanas konteineri Vecatē, Matīšos, Rencēnos, Penčos, Lizdēnos, Burtniekos, Ēvelē, Rūpniekos 
un Vamiermuižā. Sistēma, kas izveidota atkritumu savākšanas jomā, darbojas veiksmīgi. 

SIA “ZAAO” piedāvā lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma un neizjauktu nolietotu sadzīves 
elektrotehniku savākšanas pakalpojums. 

Elektroapgāde 

Burtnieku novadā elektroapgādi nodrošina AS „Latvenergo” koncerna uzņēmumi AS “Sadales tīkls” 
un AS “Latvijas elektriskie tīkli”. Novada teritorijā transformatoru un apakšstaciju daudzums ir 
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pietiekošs. Novada teritoriju šķērso pārvades tīkla 110kv gaisvadu elektrolīnijas. Burtnieku novada 
teritorijā atrodas AS „Latvenergo” telekomunikāciju pazemes elektronisko sakaru tīkla līnija. 

Novada apdzīvotās vietas savieno 20kV un 0,4kV elektrības pārvades līnijas. Novada teritorijā ir 
pietiekamā daudzumā transformatoru apakšstacijas, lai nodrošinātu jaunu elektroenerģijas 
patērētāju pieslēgšanos. 

2015. un 2016.gadā AS „Sadales tīkls” realizēja vairākus investīciju projektus. Rūpīgi izvērtējot katra 
investīciju projekta nozīmīgumu klientu elektroapgādes uzlabošanā, AS „Sadales tīkls” veica 
elektrolīniju modernizāciju, vadu un balstu nomaiņu, zemsprieguma 0,4kV (kilovoltu) un vidējā 
sprieguma 20kV gaisvadu līniju pārbūvi kabeļu līnijās un vidējā sprieguma elektrotīklā izbūvēja 
attālināti vadāmus jaudas slēdžus. 

Burtnieku novada iedzīvotāju elektroapgādes uzlabošanai AS „Sadales tīkls” 2015.gadā ieguldīja 56 
tūkst. eiro, tā uzlabojot elektroapgādes drošumu un kvalitāti 100 novada iedzīvotājiem. 

Inženiertehniskā infrastruktūra  

Burtnieku novada iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus sniedz SIA “BN Komforts”. Uzņēmuma 
100% kapitāldaļu pieder Burtnieku novada pašvaldībai.  

SIA “BN Komforts” pamatdarbība ir komunālo pakalpojumu sniegšana Rencēnu, Ēveles, Vecates, 
Matīšu, Burtnieku un Valmieras pagastu iedzīvotājiem. Ar komunāliem pakalpojumiem saprot 
ūdenssaimniecības un siltumenerģijas ražošanas, un piegādes pakalpojumus. Ar Komunālajiem 
pakalpojumiem tiek nodrošināti vairāk kā 1500 klienti. Uzņēmums sniedz arī citus pakalpojumus: 
teritorijas labiekārtošanas un apsaimniekošanas pakalpojumus, daudzdzīvokļu māju 
apsaimniekošanu, sētnieka pakalpojumi, zāles pļaušana, sniega attīrīšana, kapsētu 
apsaimniekošana u.c. 

Centralizētā siltumapgāde pieejama Burtniekos, Valmiermuižā, Ēvelē un Rencēnos. Savukārt 
centralizētā ūdensapgāde pieejama Vecatē, Matīšos, Burtniekos, Rencēnos, Ēvelē, Lizdēnos un 
Valmiermuižā, bet centralizētā kanalizācija ir Vecatē, Matīšos, Penčos, Burtniekos, Rencēnos, 
Lizdēnos, Ēvelē, Jeros, Valmiermuižā un Rūpniekos. Pārējā novada teritorijā, kā arī iepriekšminēto 
apdzīvoto vietu nomalēs tiek izmantoti individuālie ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumi 
(ATTĒLS:79).  

Daļai Burtnieku novada iedzīvotāju Valmiermuižas ciemā ir nodrošināta iespēja pieslēgties pie SIA 
"Valmieras ūdens" centralizētās ūdensapgādes sistēmas, kurā kapitāldaļas pieder arī Burtnieku 
novada pašvaldībai. Uzņēmums nodrošina siltumapgādi Valmieras pilsētas un Burtnieku novada 
Valmieras pagasta teritorijā. 
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Atsevišķi uzņēmumi, zemnieku saimniecības un iedzīvotāji, kuri nav pieslēgti centrālajai 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai ūdeni saņem no individuālajām akām vai artēziskajiem 
urbumiem, kanalizācijas nodrošināšanai tiek izmantoti dažādi individualizētie risinājumi. 

Gāzes apgāde 

Burtnieku novada teritoriju šķērso AS „Latvijas gāze” maģistrālais gāzes vads ar spiedienu virs 1,6 
megapaskāliem (pārvades gāzes vads) Vireši – Tallina DN 700 mm. 

Atsevišķu mājsaimniecību iedzīvotāju vajadzībām tiek izmantota šķidrinātā dabasgāze. Sašķidrināto 
gāzi balonos ēdiena pagatavošanai izmanto lielākā daļa mājsaimniecību novadā. Gāzes balonu 
realizācija tiek īstenota gāzes balonu tirdzniecības vietu reģistrā reģistrētās vietās. 

Telekomunikācijas, internets 

Telekomunikāciju sektorā novadā darbojas vairāki operatori. Fiksēto publisko telekomunikāciju tīkla 
operators ir uzņēmums SIA “Lattelecom”. Mobilo telekomunikāciju sfērā darbojas trīs operatori – 
SIA “Latvijas mobilais telefons”, SIA “Tele2”, SIA “Bite Latvija”. 2015. gadā tika realizēts ERAF 
projekts “Publisko interneta pieejas punktu attīstība Burtnieku novadā”. Tā mērķis bija septiņu 
publisko interneta pieejas punktu pilnveide un deviņu jaunu izveide Burtnieku novadā, nodrošinot 
piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem 
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un informācijai, lai veicinātu Burtnieku novada pašvaldības iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības 
sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti. 

 

Iedzīvotāju aptauja   
Centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu 

pieejamība 

 

Centralizētās kanalizācijas 
pakalpojumu pieejamība 

 

Ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu kvalitāte 

 

Centralizētās siltumapgādes pakalpojumu 
pieejamība 

Centralizētās siltumapgādes 
pakalpojumu kvalitāte 

 

Atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu kvalitāte 

Burtnieku novada iedzīvotājus neapmierina: 

♦ Komunālo pakalpojumu tarifi (14 atbildes); 

♦ “BN Komforts” darbība, apkalpošana (10 atbildes); 

♦ Burtnieku ezera pludmales infrastruktūra un apkārtējā 
vide, peldvietas pie Salacas (2 atbildes); 

♦ Infrastruktūras (ceļi, inženierkomunikācijas) 
pieejamība piepilsētas teritorijā; 

♦ Ielu apgaismojums Valmiermuižā; 

♦ Māju norādes zīmes – nepamanāmas; 
Konkrētākās atbildēs respondenti par teritorijas apsaimniekošanas 
un infrastruktūras kvalitāti sniedz šādas atbildes: 

♦ Dzeramā ūdens kvalitāte (15 atbildes); 

♦ Ielu apgaismojums (daudzviet nedeg, nepieciešams 
ierīkot ciemos, t.sk., autobusa pieturā "Ēveles 
pienotava" (galapunkts)) (11 atbildes); 

♦ Pašvaldības teritorijas sakopšana, appļaušana un 
atkritumu savākšana (7 atbildes); Komunālo 
pakalpojumu kvalitāte (5 atbildes); 

♦ Nepieciešams publiskais laukums Valmiermuižā, kur 
nodot šķirotos atkritumus (3 atbildes); 

♦ Nodrošināt, lai visiem ir noslēgti atkritumu 
apsaimniekošanas līgumi; 

♦ Regulāri izvest atkritumu urnas, kas atrodas pie 
starppilsētu autobusu pieturvietām; 

♦ Sakopt parku teritorijas ciemos (Vecatē, Burtniekos, 
nepieciešams Ēveles muižas parka, ēku, dīķu audits 
un apkārtnes sakārtošana (dīķu tīrīšana, peldvietas 
izveidošana, dambju atjaunošana utt.) (3 atbildes); 

♦ Sakopt ciemu centrus (Burtnieki, Rencēni, u.c.) (2 
atbildes); 

♦ Nodrošināt ceļmalu appļaušanu; 

♦ Neapmierina SIA “Saimniecība 24” sniegtais 
pakalpojums; 

♦ Vasarā būtu vēlams arī lauku ceļus gar privātmājām 
apstrādāt ar pretputēšanas materiāliem. 

Iedzīvotājiem visvairāk pietrūkst plašāka pieejamība Burtnieku ezeram, sakopta vide, ceļmalas un parki, labiekārtotas vietas pie citām 
ūdenstilpēm, Burtnieku ezera pludmalēs pārģērbšanās kabīnes, soliņi, galdiņi, labiekārtota taka gājējiem/ velobraucējiem apkārt Burtnieka 
ezeram, ielu apgaismojums Matīšos, rudens lapu savākšanas akcijas. 
 
Darba grupas – Ceļi, ielas un inženiertīkli 
Kas labs, izdevies? 

• Valmiermuižas parka un PII “Burtiņš“ teritorijas ceļu 

sakārtotība; 

• Silzemnieku dambja ceļa rekonstrukcija; 

• Siltumtīklu sakārtošana; 

• Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana; 

• Sabiedriskā transporta pieejamība; 

• Ielu apgaismojums apdzīvotās vietās; 

• Ceļu rekonstrukcija, ielu pārbūve; 

• Apzināti infrastruktūras inženiertīkli (ATIS sistēmas 

izveidei); 

• Izvērtējot ūdenssaimniecības un kanalizācijas 

pakalpojumu kvalitāti un tarifus, tiek izvēlēti izdevīgākie 

apsaimniekotāji. 

Kas slikts, nepilnīgs? 

• Gājēju/velo infrastruktūras neesamība ceļā Valmiera-

Pilāti; 

• Ūdensapgāde un kanalizācija Pilātu ciemā; 

• Nav pilnīga esošā ūdens/notekūdeņu attīrīšanas 

sistēma; 

• Pašvaldības ceļu stāvoklis; 

• Veloceļš apkārt Burtniekam; 

• Nepilnīga pašvaldības ceļu īpašumu struktūra - viena 

ceļa dalījums vairākos posmos, būve atrodas uz 

vairāku privātīpašnieku zemes;  

• Nav izstrādāti/realizēti ūdenssaimniecības projekti; 

• Ielu apgaismojuma kvalitāte (Burtniekos un Lizdēnos); 

• Ceļu posmi: Lizdēni-Ēvele, Ipiķi-Burtnieki; Ipiķi-

Valmiera. 
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Kas jāmaina, kā? 

• Sistemātiska pašvaldības ceļu atjaunošana, ceļu kā prioritārās tēmas noteikšana. Regulāra līdzekļu novirzīšana ceļu 

atjaunošanai no pašvaldības budžeta; 

• Pareiza prioritāšu noteikšana, priekšplānā izvirzot ceļus, uzņēmējiem un dzīvošanai svarīgo infrastruktūru, pēc tās virzot 

atpūtu un kultūru; 

• Veicināt iedzīvotāju izpratni par nepieciešamību pieslēgties centralizētajiem tīkliem; 

• Jārisina droša gājēju celiņa izveide gar autoceļu A3 uz Pilātiem; 

• Pilātu ciema ūdenssaimniecības pieslēgšana Valmieras ūdens tīklam; 

• Izstrādāto projektu realizēšana, piesaistot nepieciešamos instrumentus; 

• Izpratne par ceļu uzturēšanu (ceļa malu uzturēšana, lauksaimniecības zemju piestrāde autoceļiem); 

• Turpināt sadarbību ar valsts institūcijām optisko tīklu ierīkošanā. 

8.2. Mājokļi un publiskā ārtelpa 

Burtnieku novada pašvaldības īpašumā ir vairāki simti nekustamā īpašuma objektu (ēkas un zemes 
īpašumi). Objektu apsaimniekošana tiek organizēta, izvērtējot to attīstības iespējas un balstoties uz 
ekonomiskās un sociālās situācijas prognozēm. 

Pašvaldības iznomāto dzīvokļu atsavināšana notiek saskaņā ar Burtnieku novada pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem Nr.30/2013 "Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 
Burtnieku novadā". Saistošie noteikumi nosaka personas, kuras ir tiesīgas papildus likumā "Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteiktajam saņemt pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu 
risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas un veicot īrētas dzīvojamās telpas 
apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, un kārtība, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu 
speciālistam. 

Savukārt pašvaldībai piederošie īpašumi, kas nav dzīvojamās telpas un kas nav nepieciešami 
pašvaldības funkciju nodrošināšanai, tiek nodoti pakāpeniskai atsavināšanai, tādā veidā papildinot 
pašvaldības budžetu. 

Atbilstoši Ekonomikas ministrijas datiem Burtnieku novada pašvaldības īpašumā 2016.gadā bija 36 
dzīvokļi, no kuriem 32 bija neprivatizētie dzīvokļi, kuru izīrēšana nav saistīta ar palīdzības sniegšanu 
dzīvokļa jautājumu risināšanā, neviens nebija izīrēts, lai sniegtu palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā, bet 4 bija neizīrēti. No 1995.gada 1.novembra līdz 2015.gada 31.decembrim privatizācijai 
tika nodotas 26 pašvaldības dzīvojamās mājas. 

2018. gadā no jauna būvvaldē reģistrēti 203 objekti, kas ir par 33% vairāk nekā iepriekšējā gadā, no 
kuriem 35 (17,2%) ir Burtnieku novada pašvaldības būvobjekti, 88 (43,4%)  privātpersonu, 80 (39,4%) 
citu juridisko personu būvobjekti, kuru skaitā 16 (7,8%) ir A/S “Sadales tīkls” būvobjekti. 
Salīdzinājumā ar 2017.gadu palielinājies arī būvvaldē iesniegto un izsniegto dokumentu skaits:  
izskatīti 450 (+11%) ienākušie dokumenti, pieņemti 272 (+21%) lēmumi, izsniegtas  70 (+19%) jaunas 
būvatļaujas, pieņemti ekspluatācijā 36 (+33%) būvobjekti, bet samazinājusies tikai saskaņotā 
būvniecība vienkāršotā kārtībā - 47 (-42%) objektiem. Sakarā ar uzsāktajām būvju ekspluatācijas un 
vidi degradējošu objektu pārbaudēm, par 75% ir  palielinājies 147 būvobjektu pārbaudes aktu skaits. 

2018. gadā Burtnieku novada teritorijā ekspluatācijā nodoti objekti ar kopējām izmaksām 
3 079 792,23 EUR, bez pašvaldības objektiem ekspluatācijā ir nodotas astoņas jaunas dzīvojamās 
mājas, vienas dzīvojamās mājas pārbūve, viena dzīvokļa pārbūve daudzdzīvokļu mājā, 15 jaunas 
nedzīvojamās ēkas, viena pārbūvēta nedzīvojama ēka, trīs atjaunoti meliorācijas objekti, viens 
ūdensvada izbūves posms, divu Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi” objektu valsts ūdensnoteku - Brenguļupītes un Ostermaņu strauta 
atjaunošanas, bet gada noslēgumā ekspluatācijā tika pieņemtas SIA “Valmiermuižas alus” 
notekūdeņu priekšattīrīšanas ietaises un pievadceļa būvniecības 1.kārta ar kopējām izmaksām 
299 490,37 EUR.  
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Atbilstoši VZD datiem 2017.gadā Burtnieku novadā ir notikuši 277 darījumi saistībā ar nekustamo 
īpašumu, bet 2018.gadā 208.  

Atbilstoši ATTĒLS:80 visvairāk nekustamo īpašumu darījumi ir notikuši Valmieras pagastā – 
2017.gadā tie bija 43% (118 darījumi) no visiem novada darījumiem, bet 2018.gadā tie bija 40% jeb 
84 darījumi. Burtnieku pagastā 2017.gadā notikuši 40 jeb 14% no visiem darījumiem novadā, bet 
2018.gadā tie bija 45 jeb 22%. Rencēnu pagastā 2018.gadā ir notikuši vairāk darījumu (39 – 19%), 
nekā 2017.gadā (34 – 12%). Savukārt Matīšu pagastā nekustamo īpašumi darījumi ir strauji kritušies 
– 2017.gadā tie bija 43, kas atbilst 15% no visiem novada darījumiem, bet 2018.gadā tie bija tikai 12 
(6%). Vismazāk darījumu ir notikuši Vecates pagastā (2017.gadā 21 (8%); 2018.gadā 15 (7%) un 
Ēveles pagastā (2017.gadā 21 (8%); 2018.gadā 13 (6%)).  

 

 

No visiem darījumiem Burtnieku novadā ar 
nekustamajiem īpašumiem, 2018.gadā 53% 
(110) ir notikuši ar zemēm, 55 darījumi jeb 
27% bijuši zemēm ar ēkām, 14% jeb 30 
darījumu ar dzīvokļiem, 7 darījumi (3%) ar 
telpu grupām, bet 6 darījumi jeb 3% ar 
ēkām. (ATTĒLS:81) 

 
 
 

 

 

Teritorijas uzkopšanu nodrošina SIA „BN Komforts”, sētnieki un palīgstrādnieki. Vasaras sezonā tiek 
atjaunoti sabiedriskie apstādījumi un pļauti pašvaldībai piederošie un tās apsaimniekošanā esošie 
zālieni. Rudens periodā tiek grābtas un aizvestas lapas, bet ziemā no sniega tiek tīrīti trotuāri, 
stāvlaukumi un pievedceļi. Teritorijas apsaimniekošana saistīta ar zāles pļaušanu, sauso koku un zaru 
izzāģēšanu, pašvaldības apgaismojuma tīklu uzturēšana pagastos. 

Pagastu teritorijas apsaimniekošana ir nodota pagasta pārvalžu vadītāju un pagastu saimnieku 
uzraudzībā. Ikdienas darbu veikšanai pagasta saimniekiem ir iegādāta atbilstoša tehnika, lai 
nodrošinātu teritoriju apsaimniekošanu. Teritorijas apsaimniekošana notiek sadarbībā ar SIA “BN 
Komforts” un novada uzņēmējiem. Pagasta pārvalžu vadītāji veic ceļu apsekošanu un koordinē 
ikdienas ceļu uzturēšanas un uzlabošanas darbus. 

 

81 Valsts Zemes dienests, www.kadastralavertiba.lv   

30; 14%
6; 3%

7; 3%

110; 53%

55; 27%

Dzīvokļi

Ēkas

Telpu grupas

Zeme

Zeme ar ēkām

40

21

43

34

118

21

45

13

12

39

84

15

0 20 40 60 80 100 120 140

Burtnieku pagasts

Ēveles pagasts

Matīšu pagasts

Rencēnu pagasts

Valmieras pagasts

Vecates pagasts

2018

2017

http://www.kadastralavertiba.lv/


Burtnieku novada attīstības programma 2019.-2025. gadam  
 

117 

Latvijas Pašvaldību savienības projekta “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei” ietvaros 
2018. gadā Burtnieku muižas parkā tika izzāģētas vecās, pāraugušās tūjas, kas aizsedza skatu uz 
Burtnieku muižas klēti un tējas paviljonu. Darbu gaitā tika izrakti arī veco tūju celmi un sakopta pati 
terase. Veco tūju vietā tika iestādītas jaunas, apaļas formas tūjas. 

Vecatē atrodas lapegļu aleja, kuras saglabāšana, kā sabiedrībai nozīmīga objekta un tūrisma objekta, 
ir aktuāla nākošajā periodā – nepieciešams veikt esošās situācijas izvērtēšanu, veikt kopšanas darbus 
un pilnveidot tūrisma potenciālu. 

Savukārt Lizdēnu ciemā atrodas plašs parks, arī lazdu aleja, kuru apsaimniekošanas veicināšana arī 
ir aktuāla nākošajā periodā. 

Burtnieku novadā atrodas piecas kapsētas, kuru apsaimniekošanu veic SIA “BN Komforts”: 

• Burtnieku Vecie kapi; 

• Burtnieku Jaunie kapi; 

• Rencēnu kapi; 

• Matīšu kapi; 

• Ēveles kapi (ATTĒLS:82). 
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Iedzīvotāju aptauja 

Namu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāte 

 

Vides sakoptība 

 

Kas visvairāk pietrūkst: 

♦ Sakopta vide, ceļmalas, parki (2 atbildes);  

♦ Sakārtotas graustu teritorijas; 

♦ Atkritumu šķirošanas iespējas. 

♦ Rudens lapu savākšanas akcijas (lai regulāri 
nav jāelpo visas apkārtnes dūmi); 

♦ Namu apsaimniekotājs; 

♦ Sakopts Burtnieku ciems; 

♦ Plašāka pieejamība Burtnieku ezeram 
(vairāk un sakoptākas vietas, ar papildus 
pakalpojumiem, atpūtas vietas) (2 atbildes); 

♦ Labiekārtotas atpūtas vietas pie citām 
ūdenstilpēm. 

Steidzamākie darbi, kas pašvaldībai jārisina pirmkārt: 

♦ Sakārtot ceļus un ielas (37 atbildes); 

♦ Vides labiekārtošana, sakopšana (8 atbildes); 

♦ Sakārtot, ierīkot ūdens un kanalizācijas sistēmas (7 
atbildes); 

♦ Sakārtot ielu apgaismojumu (daudzviet nav ierīkots 
vai nedeg); 

♦ Jāsakārto graustu jautājums (vide) (3 atbildes); 

♦ Infrastruktūras sakārtošana (3 atbildes); 

♦ Burtnieku pagasta kultūras centra ēkas sakārtošana. 

♦ Pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda sakārtošana (2 atbildes); 

♦ Ierīkot gājēju pārejas ciemos (2 atbildes); 

♦ ceļu īpašumtiesību sakārtošana; 

♦ Ceļmalu appļaušana; 

♦ Veicināt ēku siltināšanu; 

♦ Ārpus meža augošo koku novērtēšanas speciālistiem un domes deputātu 
attiecīgajai komitejai veikt slimo, bojāto un veco koku apsekošanu novada 
teritorijā esošajos  parkos, kapsētās u.c. un veikt attiecīgus pasākumus, lai 
šādi koki neapdraudētu cilvēku drošību. 

Pakalpojumi vai jomas, kas neapmierina iedzīvotājus: 

♦ Pašvaldības teritorijas sakopšana, appļaušana 
un atkritumu savākšana (7 atbildes); 

♦ Sakopt ciemu centrus (Burtnieki, Rencēni, 
u.c.) (2 atbildes); 

♦ Sakārtot graustus (Burtniekos, Ēvelē, u.c.) (2 
atbildes); 

♦ Nodrošināt nesakopto īpašumu sakārtošanu; 

♦ Sakopt parku teritorijas ciemos (Vecatē, Burtniekos, nepieciešams 
Ēveles muižas parka, ēku, dīķu audits un apkārtnes sakārtošana (dīķu 
tīrīšana, peldvietas izveidošana, dambju atjaunošana utt.) (3 atbildes); 

♦ Vides un ainavas veidošana, kur vēlams pieaicināt speciālistus - ainavu 
arhitektu vai dizaineru; 

♦ Sakārtot ielu un ceļu juridisko piederību; 

♦ Nodrošināt ceļmalu appļaušanu 
Darba grupas – Teritorijas labiekārtojums, mājokļi 

Kas labs, izdevies? 

• Valmiermuižas parka labiekārtošana; 

• Burtnieka ezera kanāla un pludmales 

labiekārtošana; 

• Āra trenažieru uzstādīšana Burtnieku 

pagastā; 

• Rencēnu pagasta estrādes būvniecība; 

• Rencēnu pagasta sporta laukuma 

rekonstrukcija; 

• Ēveles un Matīšu tautas nama rekonstrukcija; 

• Ielu rekonstrukcija, apgaismojuma izveide; 

• Vides projektu realizācija; 

• Lietusūdens kanalizācijas sakārtošana;  

• Modernizēta apkures sistēma. 

Kāda ir sadarbība, komunikācija? 

Laba sadarbība, komunikācija ar: 

• SIA “BN komforts”; 

• Pagasta pārvaldes vadītāji, pagasta saimnieki; 

• SIA “Valmieras ūdens”; 

• SIA “ZAAO” (nav piedāvājuma atkritumu 

šķirošanai); 

• SIA “Valmiermuižas alus” – dalība tirdziņos; 

• Pašvaldībai jārod risinājumi ērtākai saziņai ar 

iedzīvotājiem, izmantojot mūsdienīgus 

komunikācijas līdzekļus. 

Kas slikts, nepilnīgs? 

• Daudzdzīvokļu namu apsaimniekošana (vajag biedrību izveidi, to 

iniciatīvu); 

• Valsts neapsaimniekoti nekustamie īpašumi; 

• Nesakoptas privāto īpašumu teritorijas; 

• Nepietiekama īpašnieku atbildība par savu nekustamo īpašumu; 

• Sadarbība ar novada uzņēmējiem plānojot un īstenojot lielos novada 

pasākumus, svētkus – noformējums, rotāšana, teritorijas sakopšana, 

u.c.; 

• Trūkst rotaļu laukumi daudzdzīvokļu māju pagalmos, PII teritorijās. 

Kas jāmaina, kā? 

• Vairāk jāpievērš uzmanība vides sakārtotībai Burtnieku novada ezera 

apkārtnē; 

• Pastiprināta kontrole un uzmanība vides sakārtotībai, atpūtas vietām; 

• Vienotas norāžu sistēmas izveide (ne tikai tūrismam, bet arī māju 

nosaukumu zīmes); 

• Novada galveno 20 tūrisma objektu regulāra uzturēšana kārtībā, 

jaunu atpūtas elementu izveide tajos; 

• Jāveido pašvaldības dzīvojamais fonds neizmantotajos īpašumos, vai 

atpirkt tos no privātīpašniekiem; 

• Āra trenažieru laukumu labiekārtošana (Burtnieku pag.); 

• Dīķu sistēmas sakopšana novadā; 

• Mājokļu energoefektivitātes paaugstināšana; 

• Ugunsdzēsības dīķa iežogošana pie Ēveles tautas nama. 
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Pasūtītājs: Burtnieku novada pašvaldība 

Projekta izstrādes vadītājs: Valērijs Seilis 

Kontakti: Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku 
pagasts, Burtnieku novads, LV-4206  

Tel.: 64226643 

www.burtniekunovads.lv  

 

 

Izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti” 

Projekta izstrādes vadītāja: Laine Šildere  

Kontakti: Rūpniecības iela 32b – 2, Rīga,  

LV – 1045, Tel.: 67320809 

www.rp.lv  
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