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2021.gada 30.decembrī Nr.634
(protokols Nr.18, 75.§)

Par Burtnieku ezera tūrisma attīstības
koncepcijas izstrādi

Grozījumi: 28.04.2022. lēmums Nr.304 (protokols Nr.9, 50.§)

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kas nosaka,
ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo
kultūras vērtību saglabāšanu, kā arī 15.panta pirmās daļas 10.punktu, kas nosaka autonomo
funkciju – sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par
bezdarba samazināšanu, Tūrisma likuma 8.panta 1.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība tūrisma
jomā teritorijas attīstības plānošanas dokumentos nosaka tūrisma, tai skaitā kūrortu, attīstības
perspektīvas un kūrortu teritorijas, kā arī ņemot vērā pienākumu sekmēt visas pašvaldības
teritorijas ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību, kā arī jau iepriekš apspriestās ieceres:

1) stiprināt Burtnieku zandarta kā kvalitatīvas pārtikas ražošanas aizsargātu ģeogrāfiskās
izcelsmes norādi, garantējot tradicionālo īpatnību akcentēšanu un līdzsvarotas zivju
resursu attīstību ezerā;

2) attīstīt Ziemeļeiropas mērogā unikālu arheoloģisko mantojumu Burtnieku ezera krastos,
bet jo īpaši Zvejnieku apmetnes arheoloģisko kompleksu;

3) attīstīt Burtnieku muižas kompleksa kā dabas (ezera) un kultūrvēstures izziņas vietas
resursu;

4) attīstīt Sēļu muižas kā kultūras mantojuma un radošas kultūrvietas resursu;
5) turpināt ieviest starptautiskā projekta “Lakesperience – Explore the Nordic-Baltic lakes”

(Ezera pieredzējums)1 izstrādātās stratēģiskās iestrādnes ezera taku un akcentēta
piedāvājuma attīstīšanā;

apzinoties vajadzību izmantot Burtnieku ezera vienotā kultūras un dabas mantojuma, kā arī
ainavas vērtības atbildīgi, respektējot vietas atrašanos Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un
vietas iekļaušanos Valmieras novada tūrisma galamērķī, kā arī Burtnieku ezera un apkārtnes kā
lokāla tūrisma galamērķa raksturu, šie jautājumi prasa padziļinātu izpēti un Valmieras novada
pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 16.12.2021.
atzinumu,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš,
G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis,
V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:

1. uzdot Valmieras novada Tūrisma pārvaldes vadītājam koordinēt un vadīt darbu Burtnieku
ezera un tā apkārtnes tūrisma attīstības koncepcijas izstrādē, pabeidzot to līdz 2022.gada
31.oktobrim;

(Grozīts ar Valmieras novada pašvaldības domes 28.04.2022. lēmumu Nr.304)

2. jautājumos, kas saistīti ar Burtnieku ezera zivju resursiem un Burtnieku zandarta zīmola



attīstīšanu sadarboties ar Pašvaldības iestādes “Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas
pārvalde” struktūrvienības “Dabas resursu pārvaldības nodaļa” speciālistiem, kā arī
dokumenta izstrādē piesaistīt vajadzīgo jomu speciālistus un lokāli iesaistītās puses, īpaši
vietējos uzņēmējus;

3. integrēt Burtnieku ezera tūrisma attīstības koncepciju 2022.gadā izstrādei paredzētajā
kopējā Valmieras novada tūrisma attīstības stratēģijā;

4. lēmums stājas spēkā 2021.gada 30.decembrī.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


