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ĪSUMĀ
▪Burtnieku novadā ir seši pagasti: Burtnieku, Ēveles, Matīšu, Rencēnu, Valmieras un Vecates;

▪Atrodas Ziemeļvidzemē, Vidzemes plānošanas reģionā;

▪Administratīvais centrs: Burtnieki;

▪Platība: 70 992 ha;

▪Pēc platības ir 27. lielākais novads Latvijā



Iedzīvotāji

▪Burtnieku novadā ir 7791 iedz.;

▪Simtgades gadā piedzima 96 bērni;

▪Novada telpiskā struktūra iedalāma 2 daļās: 
urbanizētā Valmieras piepilsētas telpa un 
Burtnieka ezera un līdzenuma telpa;

▪Valmieras pagastā mitinās 45% no visiem iedz.;

▪Pēc iedzīvotāju skaita vislielākais ir 
Valmiermuižas ciems ar ~2700 iedz.

Dati: 2018.g.



Nodarbinātība

▪Nodarbināti 3 393 iedz., no tiem 
1 349 novadā reģistrētajos 
uzņēmumos (VID, 2017);

▪Reģistrētā bezdarba līmenis – 3% 
(NVA, 2019)

Dati: 2018.g.

Iedzīvotāju skaits Burtnieku novadā pa vecuma grupām 



Uzņēmējdarbība

▪Reģistrēts 831 uzņēmums
44% ZS un 42% SIA

▪TOP5 nozares:
Jauktā lauksaimniecība;
Mežizstrāde;
Būvniecība;
Kravu pārvadājumi;
Cits

LURSOFT, 2018



Uzņēmējdarbības atbalsts 
▪Atbalsts dalībai izstādēs

Tiek segta: 
•Maksa par dalību izstādē, 

•Stenda platības un konstrukcijas

izmaksas

▪Vidzemes uzņēmēju dienas



Uzņēmējdarbības atbalsts
▪Biznesa ideju konkurss 

«Ideja Burtnieku novadam» sadarbībā ar LLKC;

▪Atbalsta programma «ZĪLE»;

▪Vides attīstības projektu konkurss
Kopējais pieejamais finansējums - 7500,00 EUR, 

vienam projektam - 500,00 EUR.

NVO, reliģisko organizāciju un juridisko personu sagatavotie iniciatīvu projekti
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2019. gada budžeta ieņēmumi -
8 108 719 EUR

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Transferti

Nekustamā īpašuma nodoklis

Nenodokļu ieņēmumi

Maksas pakalpojumi u.c. pašu
ieņēmumi



2019. gada pamatbudžeta izdevumi



Lielākie īstenotie investīciju projekti 2018-2019

▪Matīšu pagasta kultūras nama pārbūve 
(~1,3milj.EUR);

▪Rencēnu pamatskolas sporta stadiona 
pārbūve (432 745 EUR);

▪Rencēnu estrādes skvēra izbūve       
(165 925 EUR);

▪Dzirnavu ielas pārbūve (~132 888 EUR);

▪Lauku ielas pārbūve (104 298 EUR);



Matīšu Tautas nams PIRMS un PĒC



Ceļu remontdarbu plāns 2019

▪Plānotās izmaksas ceļa segumu 
uzlabošanai – 158 000 EUR;

▪Mērķis atjaunot ~ 8,4 km

▪Pašvaldības ceļu un ielu kopgarums -
238,51 km, no tiem 27,011 km – ar 
asfaltbetona segumu

Foto: Jānis Bušmanis



Ceļa 
nosaukums

Garums 
(km)

Pagasts Kopējās 
izmaksas 

(EUR)

Būvdarbu laiks

Sauļi -
Melluplūķi

3,585
Rencēnu 
pag.

380 546
09.2018. –
09.2019.

Graudiņi –
Pučurga -
Matīši

3,078
Matīšu 
pag.

375 264
05.2019. –
09.2019.

Taubes –
Švākas -
Labrenči

9,2

Burtnieku 
pag.
Rencēnu 
pag.

781 532
05.2020. –
10.2020. 

CEĻUATJAUNOŠANA
Lauku attīstības programmas ietvaros



Meliorācijas
sistēmas 

nosaukums

Garums 
(km)

Pagasts Izmaksas (EUR) Provizoriskais 
būvdarbu laiks

ŪSIK 545812:02 0,78 Matīšu 45 806 07.2018.-12.2018.

ŪSIK 545812:09;
ŪSIK 545812:33

2,75 Matīšu 23 024 07.2018. – 12.2018.

ŪSIK 54395:47 1,5 Vecates 51 550 07.2018.-09.2019.

ŪSIK 545812:07 2,2 Matīšu 25 739 04.2019. – 09.2019.

MELIORĀCIJASSISTĒMU ATJAUNOŠANA
Lauku attīstības programmas ietvaros



• BURTNIEKA EZERS –
CETURTAIS LIELĀKAIS EZERS LATVIJĀ

• BURTNIEKĀ IETEK 23 UPES UN UPĪTES, 
BET IZTEK TIKAI VIENA – SALACAS UPE

• PAŠVALDĪBAS VALDĪJUMĀ,
TIEK ORGANIZĒTA LICENCĒTĀ MAKŠĶERĒŠANA un 
ZVEJOŠANA



Burtnieka ezers

▪Sekla un barības vielām 
bagāta ūdenstilpne;

▪Sastopamas 18 zivju sugas;

▪Balto zivju pārbagātība;

▪Vasarā vērojama 
ūdenstilpnes ziedēšana;

▪Krasta zonas aizaug ar 
ūdensaugiem



Projekta aktivitātes:

▪Virsūdens augāja pļaušana 39,5 ha platībā,

▪Piekrastes joslas attīrīšana no apkrūmojuma 25,5 ha 
platībā;

Īstenošanas laiks:  14.05.2018. – 28.02.2019.;

Kopējās izmaksas:  19 570,00 EUR, no tā pašvaldības 

līdzfinansējums:  2050,00 EUR

Burtnieka ezera piekrastes joslas attīrīšanas un 
biotopu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana



Interreg Igaunijas-Latvijas programmas projekts 
«Ūdens objekti bez robežām» WBWB

Projekta partneri:

▪Igaunijas Vides pētījumu centrs, Igaunijas Vides ministrija, Igaunijas Vides 
pārvalde, Igaunijas Vides aģentūra, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs, SIA «AKTIIVS», Burtnieku novada pašvaldība;

Īstenošanas laiks: 01.03.2018. - 29.02.2020.;

Projekta budžets: 410 256 EUR, no tā ERAF līdzfinansējums (85%) - 348 717,60 
EUR

Burtnieku novada pašvaldības budžets: 39000 EUR, no tiem pašv. līdzfin. 15% 
(5850 EUR)

Projekta aktivitātes:
▪Gaujas un Salacas upju baseinu novērtējumi
▪Gaujas un Salacas upju baseinu kopīgā rīcības plāna izstrāde
▪Gaujas un Salacas upju baseinu kopīgās monitoringa programmas izstrāde
▪Burtnieku novadā: fosforu aizturošu filtru izbūve 4 ūdenstecēs







Burtnieku centra pludmales 
labiekārtošana 2018-2020

Projekta mērķis ir sakopt Burtnieku ciema publisko 
atpūtas vietu Burtnieka ezera krastā, izveidojot 
atbilstošu infrastruktūru.

Plānots demontēt vecas kāpnes, kas ved no 
stāvlaukuma uz pludmali, to vietā uzstādīt jaunas, 
pludmalē uzbērt un izlīdzināt smiltis, uzstādīt 
pārģērbšanās kabīni, tualeti, volejbola laukuma stabus 
ar tīklu un šūpoles.

Izmaksas plānotas: 14950,75 EUR apmērā, no tām 
90% Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
finansējums





Silzemnieku pludmale



Tūrisms ap Burtnieku

▪4 peldvietas;

▪5 laivu  bāzes;

▪7 viesu mājas;

▪2 skatu torņi;

▪Aktīvā atpūta



Sabiedrības informēšanas pasākumu 
īstenošana par Burtnieka ezeru

Projekta aktivitātes: 
▪ Krāsojamās grāmatas par Burtnieka ezera 

zivīm pirmsskolas vecuma bērniem (300 
gab.),

▪ Krāsojamās grāmatas par Burtnieka ezera 
dzīvajām radībām pirmsskolas vecuma 
bērniem (500 gab.),

▪ Buklets «Burtnieks aicina!» – Tirāža 1000 
gab. angļu valodā, 1000 gab. igauņu valodā;

Ieviešanas laiks: 04.2018.-11.2018.;

Finansējuma apjoms: 3153,66 EUR, no tā 
pašvaldības līdzfinansējums 819,95 EUR



EiropasLauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekts 
«Burtnieka ezera dzīvā muzeja izveide» 

Projekta mērķis: izveidot Burtnieka ezera dzīvo 
muzeju, saglabājot un parādot sabiedrībai liecības 
un materiālus par tā vēsturi, ekoloģiju, floru un 
faunu, kā arī mūsdienīgā veidā iepazīstināt ar ezera 
ekosistēmas darbību, ezera izmantošanas 
iespējām;

Ieviešanas laiks: 02.2018.-01.2019.;

Finansējuma apjoms: 12789,80 EUR, no tā 
pašvaldības līdzfinansējums 10% (1278,98 EUR);

Ekspozīciju izveidei plānots piesaistīt ārējo 
finansējumu, tiek saņemti makšķernieku un 
zvejnieku dāvinājumi



Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projekts 
«Lakesperience»(Ezeru mācība)

▪Projekta aktivitātes: tūrisma pakalpojumu sagatavošana 
starptautiskajam tirgum (Vācija);

▪Sadarbošanās kā vienotam galamērķim ap Burtnieka ezeru;

▪Darba semināri;

▪Projektā iesaistīti: Pyhäjärvi un Näsijärvi ezeri Somijā, 
Åsunden, Järnlunden un Stora Rängen ezeri Zviedrijā, Peipusa
ezers Igaunijā un Burtnieka ezers Latvijā

Īstenošanas laiks: 01.01.2018 – 31.12.2020 

Projekta kopējais finansējums: 1 212 881 EUR, no ERAF: 933 000 EUR

Pašvaldības budžets: 73721 EUR, no tiem pašv. līdzfin. 11058 EUR



Festivāli
▪Burtnieka ezera svētki;

▪MTB velobrauciens «Apkārt Burtnieka 
ezeram»;

▪Roņu festivāls;

▪Festivāls «Burtnieks vārās» jeb 
Burtnieka SUP festivāls//Baltijas kauss 
vindsērfingā;

▪Akmens laikmeta radošās darbnīcas 
bērniem un jauniešiem 



Zivju resursu aizsardzība
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Burtnieka ezerā

Iecere: gada bezmaksas licence «balto» zivju makšķerēšanai (nav 
ļauts lomā paturēt līdaku, zandartu, asari, līni un zuti);

Noteikumi par Burtnieka ezera un publisko atpūtas zonu 
izmantošanu

Nosaka kārtību, kādā Burtnieka ezerā un piekrastes zonā 
izmantojami un novietojami kuģošanas līdzekļi, veicama būvniecība 
un rekreācijas pakalpojumu sniegšana, kā arī sabiedrisko kārtību 
publiskajās atpūtas zonās Burtnieka ezera piekrastē;

Noteikumi par licencētās rūpnieciskās zvejas nosacījumiem 
Burtnieku ezerā;

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi – šobrīd saskaņošanā 
BIOR;

Zvejas limita atcelšana «baltajām» zivīm - saglabāts limits līdaku 
un zandartu nozvejas apjomam, pārējās zivis var zvejot līdz kopējā 
limita sasniegšanai

Info: Lielākais loms 23.09.-28.09.2019. 8,4kg līdaka



Kontroli veic pašvaldības policijas vecākais inspektors

Maluzvejas kontrole:
▪ Krastu apsekošana (konstatēt maluzvejnieku aktivitātes);
▪ Maluzvejnieku novērošana no slēpņa, pārkāpēju 
aizturēšana;
▪ Tīklu meklēšana ezerā no laivas

Makšķernieku kontrole:
▪Licenču un gada karšu pārbaude;
▪Makšķerēšanas noteikumu kontrole

Komerczvejas kontrole:
▪Zvejas žurnālu aizpildes kontrole (lomu svēršana);
▪Tīklu limitu kontrole (marķējums);
▪Termiņu kontrole (brīvdienas)

Saimnieciskie darbi



2016 Kopā 2017 Kopā 2018 Kopā

Izņemtie tīkli
Bezsaimnieka tīkli 2365 m 3380 m 1060 m 1110 m 350 m 430 m
Tīkli no personām, kurām sastādīti 
protokoli 1015 m 50m 80m

Izņemtie murdi
Bezsaimnieka murdi 2 2 0 0 0 0
Murdi no personām, kurām sastādīti 
protokoli 0 0 0

Izņemtās ūdas
Bezsaimnieka ūdas 64 93 17 37 21 21
Ūdas no personām, kurām sastādīti 
protokoli 29 20 0

Sastādītie 
administratīvie 
pārkāpuma protokoli

Zvejošanas pārkāpumi 12 17 1 10 3 7

Makšķerēšanas pārkāpumi 5 9 5

Sastādīti izņemšanas 
protokoli

Zvejas rīki 29 31 12 14 6 8

Makšķerešanas rīki 2 2 2

Kontroles dati 2016-2018



Aprīkojuma iegāde 2018-2019
Iegādāti:
▪ 2 laivu motori (20 ZS, 50 ZS);

▪ RIB tipa laiva;

▪ bezpilota lidaparāts

Finansējums: 11504,35 EUR, no tā pašvaldības 
līdzfinansējums 1967,35 EUR

▪ Laivas piekabe;

▪ 3 meža kameras;

▪ GPS ierīce un programmatūra

Finansējums: 4378 EUR, no tā pašvaldības līdzfinansējums 
1349,00 EUR

▪ Videonovērošanas sistēma un veikta uzstādīšana 
Burtnieku baznīcas tornī

Finansējums: 4149,14 EUR, no tā pašvaldības 
līdzfinansējums 1383,05 EUR



Izaicinājumi
▪Zivju slimības

Iemesli: liels karpveidīgo zivju īpatsvars, pārapdzīvotība, 
karsts laiks;

▪Ūdens mikrobioloģiskās analīzes

Konstatēti zarnu enterokoki un koliformas Escherichia coli

▪Zilaļģes 

Konstatētās aļģu sugas mīt siltos, stāvošos, ar fosforu 
bagātos ūdeņos un ir potenciāli toksiskas, ar spēju 
producēt toksīnus
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