APSTIPRINĀTS
Ar Burtnieku novada pašvaldības domes
18.04.2018. sēdes lēmumu Nr.113 (protokols Nr.5, 7.punkts)
BURTNIEKU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2012-2018. GADAM RĪCĪBAS PLĀNS (aktualizēts 18.04.2018.)
SM 1: Sociāli vienota un aktīvai ģimenes dzīvei pievilcīga teritorija
IP 1.: Cilvēkresursu attīstība
VTP 1-1 – Ģimenēm un bērniem labvēlīgas dzīves vides attīstība
VTP 1-2 – Ilgtspējīga novada izglītības un sociālo pakalpojumu iestāžu tīkla un to pakalpojumu izveide
RV 1.1.: Ģimenēm piemērotas un pievilcīgas - sociāli vienotas, drošas un kvalitatīvas - dzīves vides attīstīšana
Plānotie investīciju projekti un aktivitātes:
Nr.

1.

Projekta nosaukums
Sabiedriskā transporta
pakalpojumu skolēnu
un
iedzīvotāju
pārvadājumu attīstība
novada teritorijā

2.

PII
paplašināšana
Valmieras
pagasta
Valmiermuižā

3.

Burtnieku
novada
jauniešu
interešu
punktu
izveidošana
pagastos

Iespējamais finanšu avots

Projekta idejas apraksts/mērķis

Indikatīvās
izmaksas
(EUR)

Projekta
īstenošanas
laiks

Atbildīgā
institūcija

PB

ES
SF

Autobusu parka atjaunošana atbilstoši nepieciešamībai un esošā autobusu
parka tehniskajam stāvoklim.

precizējams

2015. - 2018.

Novada
pašvaldība

X

X

500 000.00

2015.

Novada
pašvaldība

X

X

precizējams

2015.-2018.

Novada
pašvaldība

X

2.1. Iekštelpu apdares darbi mācību telpu, speciālistu kabinetu un sanitāro
mezglu izveidošanai, ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve, elektroinstalācijas
izbūve, iekšējo siltumtīklu izbūve.
2.2. Pirmsskolas izglītības iestādes mēbeļu spēļu inventāra, datortehnikas,
elektropreču iegāde. Virtuves bloka inventāra iegāde.

Privāti

Cits

X

2.3. Pirmsskolas izglītības iestādes personāla nodrošinājums:
Esošo jauniešu interešu punktu darbības nodrošināšana Burtnieku novada
pagastos, jauniešu saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana.

X

2

Nr.

4.

5.

6.

7.

Projekta nosaukums

Projekta idejas apraksts/mērķis

Bērnu rotaļu laukumu
izveidošana
Burtnieku
novada pagastu centros
Burtnieku
novada
brīvprātīgo
ugunsdzēsības dienesta
attīstība
Vienotas norāžu zīmju
sistēmas
ieviešana
Burtnieku novadā
Pašvaldības
īpašumā
esošo zemes gabalu
parcelācija,
inženierkomunikāciju
izbūve un nodošana
publiskā
izsolē
privātmāju apbūvei

4.1. Esošo bērnu rotaļu laukumu uzturēšana un infrastruktūras elementu
atjaunošana.

Projekta
īstenošanas
laiks

Atbildīgā
institūcija

precizējams

2015.-2018.

Novada
pašvaldība

8500

2015.-2018.

Novada
pašvaldība

X

5000

2015. - 2018.

Novada
pašvaldība

X

14 500

2015. - 2018.

Novada
pašvaldība

X

precizējams

2015.-2018.

Novada
pašvaldība

X

Atbildīgā institūcija

PB

4.2. Bērnu rotaļu laukuma izveidošana Rencēnu ciemā.

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju (iedzīvotāju) mācības ugunsdzēsībai.
Sistematizēt nepieciešamo norāžu zīmju veidus (ielu norādes, norādes uz
mājām lauku teritorijā, norādes uz tūrisma objektiem,) un ieviest vienotu norāžu
zīmju sistēmu novadā.

7.1. “Trīsstūris” parcelācija Valmieras pagasta Valmiermuižā
7.2. Draudzības ielas parcelācija Valmieras pagasta Valmiermuižā

Iespējamais finanšu avots

Indikatīvās
izmaksas
(EUR)

PB

ES
SF

Privāti

Cits

X
X

X

X

RV 1.2.: Novada izglītības telpas attīstība
Plānotie investīciju projekti un aktivitātes:
Nr. Projekta nosaukums

1.

2.

Burtnieku
Ausekļa
novada
vidusskolas
funkcionalitātes
uzlabošana
Burtnieku PII ēkas
funkcionalitātes
uzlabošana,
pieguļošas teritorijas
labiekārtošana

Projekta idejas apraksts /mērķis
1.1. Mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo mēbeļu iegāde un virtuves bloka
aprīkojuma iegāde.
1.2. Sporta laukuma atjaunošana – futbola laukums, skrejceļi, skatītāju zona,
vieglatlētikas zona, āra sporta aktivitāšu elementu iegāde.

Zāles piebūves izbūve sporta nodarbību un svinīgo pasākumu norisei (100m2 platībā).
Nepieciešamo mēbeļu un inventāra iegāde.

Indikatīvās
izmaksas
(EUR)

Projekta
īstenošanas
laiks

14 500
71 500

100 000

2015.-2018.

2015. - 2018.

Iespējamais finanšu avots
ES SF Privāti
Cits

X

X

X

X

X

X

Novada pašvaldība

Novada pašvaldība

3
Nr. Projekta nosaukums

3.

4.

5.

Rencēnu pamatskolas
ēkas
energoefektivitātes un
funkcionalitātes
uzlabošana, iekštelpu
renovācija
un
aprīkojuma iegāde
Matīšu
pamatskolas
ēkas
energoefektivitātes un
funkcionalitātes
uzlabošana, iekštelpu
renovācija
un
aprīkojuma iegāde
Ēveles
pamatskolas
ēkas
energoefektivitātes un
funkcionalitātes
uzlabošana, iekštelpu
renovācija
un
aprīkojuma iegāde

Projekta idejas apraksts /mērķis

Indikatīvās
izmaksas
(EUR)

3.1. Ēkai nepieciešama jumta nomaiņa, mācību un sanitāro telpu renovācija. Lietus
ūdens novadīšanas sistēmas izbūve.

100 000

3.2. Iekštelpu aprīkojuma uzlabošana, iegādājoties atbilstošas mēbeles.

21 500

3.3. Zaļās klases izveidošana.

7 000

4.1. Ēkai nepieciešama jumta nomaiņa, elektroinstalāciju nomaiņa; mācību un sanitāro
telpu renovācija

100 000

4.2. Iekštelpu aprīkojuma uzlabošana, iegādājoties atbilstošas mēbeles.

21 500

Projekta
īstenošanas
laiks

2015. - 2018.

2015. - 2018.

Atbildīgā institūcija

Novada pašvaldība

PB

Iespējamais finanšu avots
ES SF Privāti
Cits

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Novada pašvaldība

5.1. Sastādīt skolas un pirmsskolas izglītības iestādes telpu funkcionalitātes
izvērtēšanu un pārplānot abu iestāžu telpu izmantošanu atbilstoši to vajadzībām un
pieprasījumam.
5.2. Pārejas (ģērbtuves bloka) fasādes siltināšana un logu nomaiņa, bēniņu pārsegumu
siltināšana un jumta nomaiņa, iekšējās apkures sistēmas nomaiņa, elektroinstalāciju
nomaiņa; mācību telpu renovācija.

100 000

2015. - 2018.

Novada pašvaldība

X

X

X

Informācijas tehnoloģiju nodrošinājuma uzlabošana (interaktīvās tāfeles, datortehnika
skolotājiem un skolēniem), kā arī īstenot pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanu un
jaunu mācību programmu integrēšanu pedagoģiskajā darbā.

100 000

2015. - 2018.

Novada pašvaldība

X

X

X

7.1. Izveidot burāšanas sporta nodarbības kā interešu izglītības iespējas Burtnieku
Ausekļa viduskolas skolēniem. Burāšanas sporta aprīkojuma inventāra iegāde.

28 500

X

X

X

7.2. Speciālistu piesaiste burāšanas sporta virziena attīstībai:

5 700

X

X

X

5.3. Ēkas iekštelpu aprīkojuma uzlabošana, iegādājoties atbilstošas mēbeles.

6.

7.

Mācību
procesa
kvalitātes uzlabošana
Burtnieku
novada
izglītības
iestādēs
(Matīšu, Rencēnu un
Ēveles pamatskolas)
Burāšanas
sporta
virziena attīstība

2015. - 2018.

Burtnieku Ausekļa
vidusskola
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RV 1.3.: Sociālo pakalpojumu kompleksa attīstīšana
Plānotie investīciju projekti un aktivitātes:
Projekta idejas apraksts /mērķis

Indikatīvās
izmaksas
(EUR)

Projekta
īstenošanas
laiks

Atbildīg
ā
institūci
ja

PB

ES SF

Ēkas energoefektivitātes pasākumu veikšana un ēkas funkcionalitātes uzlabošanai nepieciešamo
iekštelpu rekonstrukcija.

100 000

2015. – 2018.

Novada
pašvaldība

X

X

Kapu teritoriju labiekārtošana – celiņu seguma atjaunošana, zaļās atkritumu masas savākšanas
sistēmas izveidošana; kapu kapliču renovācija.

50 000

2015. - 2018.

Novada
pašvaldība

X

Nr. Projekta nosaukums
1.
2.

Pusceļa mājas, krīzes dzīvokļu
izveide Rencēnu pasta mājā
Burtnieka novada teritorijā esošo
kapsētu teritoriju uzlabošana un
kapliču renovācija

Iespējamais finanšu avots
Privāti

Cits

RV 1.4.: Novada integrētas kultūras un aktīvās atpūtas telpas attīstība
Plānotie investīciju projekti un aktivitātes:
Nr.

Projekta
Indikatīvās
īstenošanas
izmaksas (EUR)
laiks

Projekta nosaukums

Projekta idejas apraksts /mērķis

1.

Burtnieku novada esošo sporta
laukumu
infrastruktūras
uzlabošana

Sporta laukumu tehniskā stāvokļa uzlabošana, sporta un aktīvās atpūtas elementu
uzstādīšana.

35 000

2.

Burtnieka novada esošo brīvdabas
estrāžu rekonstrukcija

Esošo brīvdabas estrāžu funkcionalitātes uzlabošana – skatuves zonu un to elementu
izbūve un/vai atjaunošana, skatītāju zonu labiekārtošana, apgaismojuma izbūve, labierīcību
nodrošinājums, atkritumu urnu uzstādīšana, un citi infrastruktūras labiekārtošanas darbi
atbilstoši konkrētās estrādes tehniskajam stāvoklim

150 000

3.

Ēveles tautas nama un Ēveles
parka kā brīvdabas atpūtas
kompleksa izveidošana

4..

Matīšu tautas nama izveide

3.1. Kultūras pasākumu vajadzībām piemērotu telpu ierīkošana Ēveles pagastā.
3.2. Brīvdabas estrādes un muižas parka teritorijas labiekārtošana.
Kultūras pasākumu vajadzībām piemērotu telpu ierīkošana, nepieciešamo mēbeļu un
inventāra iegāde.

precizējams
20 000
precizējams

Iespējamais finanšu avots
ES SF
Privāti
Cits

Atbildīgā
institūcija

PB

2015. - 2018.

Novada
pašvaldība

X

X

2015. - 2018.

Novada
pašvaldība

X

X

2015. - 2018.

Novada
pašvaldība

X

X

X

X

2015.-2018.

Novada
pašvaldība

X

X
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RV 1.5. Teritorijas pārvaldības un sadarbības spēju stiprināšana
Plānotie investīciju projekti un aktivitātes:
Nr. Projekta nosaukums

1.

Burtnieku
novada
pašvaldības
administratīvās
kapacitātes
paaugstināšana

Projekta idejas apraksts /mērķis

Indikatīvās
izmaksas
(EUR)

Projekta
īstenošanas
laiks

Atbildīgā
institūcija

PB

Izveidot elektronisku interaktīvu datu bāzi – interneta resursu, kas ietvertu
informāciju par novada uzņēmējiem un investīcijām pievilcīgām teritorijām, tūrisma
iespējām novadā, tādējādi veicinot jaunu iedzīvotāju piesaisti novadam un
nodrošinot tos ar attālinātā darba iespējām un tām nepieciešamo infrastruktūru
sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu un Vidzemes pašvaldībām.

precizējams

2015. - 2018.

Novada
pašvaldība

X

Iespējamais finanšu avots
ES SF Privāti
Cits

X

X

6

SM 2: Pašpietiekama un Baltijas telpas mērogā konkurētspējīga novada vietējā ekonomika sasaistē ar Valmieras pilsētu
IP 2.: Saimnieciskā attīstība
VTP 2-1 – Darba vietu skaita un daudzveidības attīstība
VTP 2-2 – Zināšanu un tehnoloģiski ietilpīgu ražotņu attīstība
RV 2.1.: Nelauksaimnieciskā biznesa attīstība un darbvietu radīšana novada teritorijā
Plānotie investīciju projekti un aktivitātes:
Nr. Projekta nosaukums

Projekta idejas apraksts /mērķis

Indikatīvās
izmaksas
(EUR)

Projekta
īstenošanas
laiks

Atbildīgā
institūcija

PB

Iespējamais finanšu avots
ES SF Privāti
Cits

356 00

2015. - 2018.

Novada
pašvaldība

X

X

X

1.

Industriālās
teritorijas
paplašināšana
Valmiermuižā,
Valmieras pagastā

Projekta mērķis ir paplašināt investīciju piesaistei un rūpnieciskās ražošanas objektu
izveidei piemērotu teritoriju Valmiermuižā, nodrošinot ceļu, tehniskās un sakaru
infrastruktūras pievadus šai teritorijai. Paredzēts, ka šajā teritorijā varētu izveidoties
rūpnieciski objekti, kas radītu ap 50 darbavietām novadā. Ievērojot teritorijas
degradācijas pakāpi, apkārt esošo teritoriju statusu, pozitīvo pieredzi jaunu
uzņēmumu izveidošanā blakus esošajā teritorija industriālās teritorijas attīstība dotu
lielu ieguldījumu novada iedzīvotāju ekonomiskajā izaugsmē.

2.

Industriālās
teritorijas
izveidošana Burtnieku ciemā
Burtnieku pagastā

Projekta mērķis ir izveidot jaunu investīciju piesaistei un rūpnieciskās ražošanas
objektu izveidei piemērotu teritoriju Burtnieku pagastā. Paredzēts, ka šajā teritorijā,
kur šobrīd uzņēmējdarbība netiek veikta, varētu izveidoties rūpnieciski objekti, kas
radītu ap 20 darbavietām novadā.

356 000

2015. - 2018.

Novada
pašvaldība

X

X

X

3.

Industriālās
teritorijas
izveidošana un paplašināšana
pie Rencēnu ciema, Rencēnu
pagastā

Projekta mērķis ir paplašināt spēkā esošajā plānojumā noteiktās rūpnieciskās
ražošanas noliktavu un komunālās saimniecības objektu apbūves teritorijas ārpus
Rencēnu ciema ar mērķi piesaistīt investīcijas un radīt jaunas darbavietas.

356 000

2015. - 2018.

Novada
pašvaldība

X

X

X
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Nr. Projekta nosaukums

4.

Biznesa attīstības koordinācijas
vienības izveide Burtnieku
novada pašvaldībā

5.

Piedāvājuma
sagatavošana
potenciāliem investoriem par
uzņēmumu attīstības iespējām
Burtnieku novada teritorijā

Projekta idejas apraksts /mērķis
Attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta funkciju Burtnieku novadā. Sadarbībā ar Vidzemes
plānošanas reģionu un/vai apkārtējām pašvaldībām:
▪ darbspējas resursu apzināšana novada teritorijā;
▪ produktīvā darbā iesaistāmo ļaužu kvalifikācijas un pārkvalifikācijas
veicināšana;
▪ sadarbībā ar pašvaldību un biznesa attīstībai piemērota nekustamā
īpašuma turētājiem attīstīt piedāvājumu potenciāliem investoriem;
▪ Izstrādāt un īstenot biznesa attīstības piesaistes un iespēju
popularizēšanas pasākumu kopumu;
▪ Attīstīt mikro un mazo uzņēmēju sadarbības tīklu produkta piedāvājuma
izveidei, attīstībai, kā arī produkcijas pārdošanas tīkla attīstībai.
Veicināt investoru piesaisti jaunu ražojošu uzņēmumu izveidei Burtnieku novada
teritorijā. Sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu un/vai apkārtējām
pašvaldībām:
▪ Izveidot piesaistošu piedāvājumu potenciāliem investoriem (teritorija,
darbaspēks, pašvaldības un sabiedrības atbalsts);
▪ Sagatavot popularizējošu informatīvu materiālu kopumu;
▪ Izvietot uz uzturēt to publiskajā vidē;
▪ Attīstīt kontaktus starp potenciālajiem investoriem un Burtnieku novada
sabiedrību un pārvaldības struktūrām uzņēmumu attīstības projektu
īstenošanai.

Indikatīvās
izmaksas
(EUR)

Projekta
īstenošanas
laiks

Atbildīgā
institūcija

PB

Iespējamais finanšu avots
ES SF Privāti
Cits

precizējams

2015. - 2018.

Novada
pašvaldība

X

X

X

precizējams

2015. - 2018.

Novada
pašvaldība

X

X

X

RV 2.2.: Esošās uzņēmējdarbības konkurētspējas stiprināšana
Plānotie investīciju projekti un aktivitātes:
Nr. Projekta nosaukums

1.

Tūrisma un uzņēmējdarbības
atbalsta centra izveidošana

Projekta idejas apraksts /mērķis

Indikatīvās
izmaksas (EUR)

1.1. Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centram nepieciešamo telpu izveide

100 000

1.2. Uzņēmēju atbalsta centram nepieciešamo mēbeļu un datortehnikas
iegāde.

Projekta
īstenošanas
laiks
2015. - 2018.

11 400

Atbildīgā
institūcija
Novada
pašvaldība

PB

Iespējamais finanšu avots
ES SF Privāti
Cits

X

X

X

X

X

X
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Nr. Projekta nosaukums

2.

Projekta idejas apraksts /mērķis

Amatnieku, mājražotāju un citu
mikrouzņēmēju
uzņēmējdarbības
attīstības
veicināšana

Veicināt amatnieku, mājražotāju un citu mikrouzņēmumu tīkla izveidi un
sadarbību ar pašvaldību, kas apjomos nelielajiem atsevišķajiem ražotājiem
palīdzētu sasniegt iespējamos produkcijas tirgus, informētu iespējamos
klientus par pakalpojumu saņemšanas iespējām, ļautu apgūt lielākus
pasūtījumus un veiktu citas biznesa izaugsmes veicināšanas darbības.
Projektā paredzēta:
▪ ieinteresēto preču un pakalpojumu ražotāju apzināšana
▪ pastāvīga informācijas apmaiņas tīkla izveidošana
▪ tīkla darbības atbalsts ar pārdošanas veicināšanas un citiem
pasākumiem

Indikatīvās
izmaksas (EUR)

Projekta
īstenošanas
laiks

Atbildīgā
institūcija

PB

Iespējamais finanšu avots
ES SF Privāti
Cits

X

7 200

2015. – 2018.

X

X

Novada
pašvaldība

RV 2.3. Tūrisma potenciāla attīstība novada teritorijā
Plānotie investīciju projekti un aktivitātes:
Nr. Projekta nosaukums

1.

Burtnieku
novada
tūrisma
attīstības
stratēģiskā
rīcības
plāna izstrāde

2.

Akmens
laikmeta
Zvejnieku
apmetnes
kompleksa
tūrisma
potenciāla attīstīšana

3.

4.

Burtnieku
novada
dabas taku uzturēšana
un
atjaunošana
sadarbībā ar Dabas
aizsardzības pārvaldi
Publisko peldvietu
(pludmaļu) izveidošana un
labiekārtošana

Projekta idejas apraksts /mērķis
1.1. Izstrādāt Burtnieku novada tūrisma attīstības stratēģisko rīcības plānu, identificējot Burtnieku
novada tūrisma tirgus un pieprasītākos produktus, noteikt tūrisma nozares turpmākos attīstības
virzienus; pārdošanas un informēšanas kanālus, to apguves programmu.
1.2. Burtnieku novada tūrisma stratēģijas īstenošanas pasākumi:
▪
identificēto Burtnieku novada tūrisma produktu attīstīšana;
▪
definētās informācijas programmas īstenošana;
2.1.Piekļuves uzlabošana un informatīvā stenda uzstādīšana pie apmetnes atrašanās vietas
Burtnieka ezera krastā;
2.2. Izrakumu dokumentācijas restaurācija, stratēģijas izstrāde, tūrisma informatīvo materiālu
izdošana.
Vīsraga dabas takas putnu vērošanas torņa atjaunošana, norādes zīmju, informācijas stendu un
atkritumu urnu atjaunošana un gida pakalpojuma pieejamības nodrošināšana.
Publisko peldvietu ierīkošana Burtnieku novada pagastos, Burtnieka ezera peldvietu attīstīšana,
esošo peldvietu labiekārtošana un paplašināšana, piegulošās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana.

Indikatīvās
izmaksas
(EUR)

Projekta
īstenošanas
laiks

Atbildīgā
institūcija

Iespējamais finanšu avots
PB
ES
Privāti
Cits
SF
X

7 200

precizējams

2015.-2018

2015.-2018

15 000

2015. - 2018.

precizējams

2015.-2018.

X

Attīstības nodaļa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Novada pašvaldība

Novada pašvaldība

Novada
pašvaldība
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SM 3: Vides resursu ilgtspējīga izmantošana un integrācija vietējā un reģionālā ikdienas dzīvē
IP 3.: Telpiskā attīstība - ilgtspējīgas dzīves vides veidošana
RV 3.1.: Novada ceļu tīkla pilnveidošana atbilstīgi iedzīvotāju mobilitātes vajadzībām
Plānotie investīciju projekti un aktivitātes:
Iespējamais finanšu avots
ES SF
Privāti
Cits

Indikatīvās
izmaksas
(EUR)

Projekta
īstenošanas
laiks

Atbildīgā
institūcija

PB

Autoceļa Burtnieki – Pintes, no 0,2 km līdz 6,4 km rekonstrukcija un tilta pār Briedes upi renovācija:
▪
zemes klātnes rekonstrukcija;
▪
autoceļa asfaltbetona seguma izbūve;
▪
tilta pār Briedes upi renovācija;
▪
nobrauktuvju atjaunošana;
▪
ceļa zīmju uzstādīšana, horizontālie un vertikālie apzīmējumi;
▪
aizsargbarjeru un signālstabiņu uzstādīšana, ja nepieciešams;
▪
vides aizsardzības pasākumi.

150 000

2015. - 2018.

Novada
pašvaldība

X

X

X

2.

Autoceļa Pikāti –
Veckriķi – Matīši
rekonstrukcija,
kopējais garums 6,0
km

Autoceļa Pikāti – Veckriķi – Matīši rekonstrukcija:
▪
zemes klātnes rekonstrukcija;
▪
autoceļa grants seguma atjaunošana;
▪
ceļa zīmju uzstādīšana.

256 200

2015.- 2018.

Novada
pašvaldība

X

X

X

3.

Autoceļa Valmiera –
Jeri
1,5
km
rekonstrukcija

Autoceļa Valmiera – Jeri 1,5 km rekonstrukcija:
▪
ceļa kontūras izveidošana;
▪
autoceļa grants seguma atjaunošana;
▪
caurteku atjaunošana;
▪
ceļa zīmju uzstādīšana.

51 230

2015. - 2018.

Novada
pašvaldība

X

X

X

4.

Autoceļa
SauļiMelluplūķi pārbūve,
kopējais garums 3,51
km

Autoceļa “Sauļi – Melluplūķi” no 0 līdz 0,35 km, 0,43 līdz 1,15 km, 1,15 līdz 3,59 km pārbūve

372 494

2018. (2019.)

Novada
pašvaldība

X

X

5.

Autoceļa Glāznieki –
Veitas – Šķiliņas
pārbūve,
kopējais
garums 2,4 km

Autoceļa “Glāznieki – Veitas - Šķiliņas” no 0 līdz 2,4 km pārbūve

282 800

2018. (2019.)

Novada
pašvaldība

X

X

6.

Autoceļa Graudiņi –
Pučurga – Matīši
pārbūve,
kopējais
garums 3,05 km

Autoceļa “Graudiņi – Pučurga - Matīši” no 0,71 līdz 3,5 km pārbūve

359 390

2018. (2019.)

Novada
pašvaldība

X

X

Nr.

Projekta
nosaukums

1.

Autoceļa Burtnieki –
Pintes, no 0,2 km līdz
6,4 km rekonstrukcija
un tilta pār Briedes
upi
renovācija,
kopējais garums 6,2
km

Projekta idejas apraksts /mērķis
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Nr.

Projekta
nosaukums

7.

Pašvaldības īpašumā
esošo ceļu seguma
atjaunošana Vecates
pagastā

8.

Pašvaldības īpašumā
esošo
ceļu
un
ciemata ielu seguma
atjaunošana Matīšu
pagastā

9.

Pašvaldības īpašumā
esošo
ceļu
un
ciemata ielu seguma
atjaunošana Rencēnu
pagastā

Projekta idejas apraksts /mērķis
Vecates pagasta teritorijā esošo autoceļa rekonstrukcija, kas sekmēs novada iekšējo attīstības centru
sasniedzamību:
1)
Stūri – Auziņas – Alojas novada robeža – grants seguma atjaunošana 5,03km;
2)
Vecstārasti – Ķipēni – asfalta seguma rekonstrukcija;
3)
Automašīnu stāvlaukuma un piebraucamā ceļa asfaltbetona seguma atjaunošana pie Vecates kultūras
centra ~ 0,4ha;
4)
Lazdas-Kūtiņas - grants seguma atjaunošana 0.08 km;
5)
Asfaltbetona seguma atjaunošana aiz Vecatespag. pārvaldes ēkas;
6)
P16-Lazdas-Garāžas - grants seguma atjaunošana 0.13 km;
7)
Vīriņi-Ieviņas-Kalmes-Mētras-Salacas-Pumpuri-Dimanti -grants seguma atjaunošana 0.18 km;
8)
P16-Avotiņi-Silavas-Rožlejas-Vīriņi – Birztalas - P16 - grants seguma atjaunošana 0,55 km;
9)
Birztalas-Atvases-Vārpas - grants seguma atjaunošana 0.17 km;
10) Sapata-Skola - grants seguma atjaunošana 0.90 km;
11) Ērenpreiši-Vecdūmi - grants seguma atjaunošana 1.00 km;
12) Vecstārasti-Dūrēni - grants seguma atjaunošana 0.75 km;
13) Imantas-Josti - grants seguma atjaunošana 1.3 km;
14) Dūrēni-Klāskini 1,0 km;
15) Austrumi-Zvejnieki 2,0 km;
16) Kalnduņēnu pagalms 0,1 km;
17) P16 – Lazdas - asfaltbetona seguma atjaunošana 0.09 km;
18) V169 - Alejas - asfaltbetona seguma atjaunošana 0.0255 km;
19) Lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošana gar P16 autoceļu ciema robežās un gar mājām
„Dimanti”un „Vīriņi”.
20) Austrumi 16 – Košķele ceļa posma rekonstrukcija 0.91 km.
Matīšu pagasta teritorijā esošo autoceļu rekonstrukcija, kas sekmēs novada iekšējo attīstības centru
sasniedzamību:
1)
Mieriņi – Kociņi – Matīši – grants seguma atjaunošana 1,3km;
2)
Pučurga – Plūmes – grants seguma atjaunošana un grāvju sistēmas atjaunošana 1,6km;
3)
Dzintari - Līci grants seguma atjaunošana 1,6km;
4)
Ievāji – Lazdas – grants seguma atjaunošana 0,6km;
5) Ciema ielu grants seguma atjaunošana: Liepu iela 0.5km, Avotu iela 0.2km, Palejas iela 0.2km, Parka iela
0.3km, Vidus iela 0.3km, Rūpniecības iela 0.7km;
6) Matīši (no Skolas ielas) – Jaunkriķi – Strazdi grants seguma rekonstrukcija 4.01 km.
Rencēnu pagasta teritorijā esošo autoceļu rekonstrukcija, kas sekmēs novada iekšējo attīstības centru
sasniedzamību:
1)
Rencēni-Tēraudi(vecā šoseja) – grants seguma atjaunošana 4,3 km;
2)
Stukūži-Rencēnmuiža – grants seguma atjaunošana 3,5 km;
3)
Tēraudi-Ķelles-Buļļupe – grants seguma atjaunošana 6, 0 km;
4)
Ciema ielu grants seguma atjaunošana: Rencēnos: Palejas iela – 0,2 km un Kronvalda iela – 0,67 km;
Lizdēnos: Miera iela – 0,3 km;
5)
Asfalta seguma atjaunošana: Alejas iela – 0,3 km;
6)
Ceļa Lizdēni – Gulbīši rekonstrukcija 0.85 km.
7) Buļļupe – Ķelles un Smuikas ferma – Kaķīši ceļu posmu rekonstrukcija 5,1 km.

Iespējamais finanšu avots
ES SF
Privāti
Cits

Indikatīvās
izmaksas
(EUR)

Projekta
īstenošanas
laiks

Atbildīgā
institūcija

PB

360 000

2015. - 2018.

Novada
pašvaldība

X

X

X

711 500

2015. - 2018.

Novada
pašvaldība

X

X

X

520 500

2015. - 2018.

Novada
pašvaldība

X

X

X
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Nr.

Projekta
nosaukums

Pašvaldības īpašumā
esošo
ceļu
un
10. ciemata ielu seguma
atjaunošana Ēveles
pagastā

Pašvaldības īpašumā
esošo
ceļu
un
11. ciemata ielu seguma
atjaunošana
Valmieras pagastā

Pašvaldības īpašumā
esošo
ceļu
un
12. ciemata ielu seguma
atjaunošana
Burtnieku pagastā

Pašvaldības ielu un
ceļu apgaismojuma
infrastruktūras
13. kvalitātes uzlabošana
ar mērķi uzlabot
apgaismojuma
energoefektivitāti

Iespējamais finanšu avots
ES SF
Privāti
Cits

Projekta idejas apraksts /mērķis

Indikatīvās
izmaksas
(EUR)

Projekta
īstenošanas
laiks

Atbildīgā
institūcija

PB

Ēveles pagasta teritorijā esošo autoceļu rekonstrukcija, kas sekmēs novada iekšējo attīstības centru
sasniedzamību, kas savukārt radīs labākus priekšnosacījumus uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī sekmēs dzīves
kvalitātes uzlabošanos novada iedzīvotājiem. Projektā paredzēts:
1)
Žagatas – Vecdīveļi – Jērcēnu pagasta robeža grants seguma atjaunošana 3,06km;
2)
Ķemere – Kalnieši – grants karjera - grants seguma atjaunošana (ar pacēlumu) 0,28km;
3)
Smilas - Birzītes – Ķezīši grants seguma atjaunošana 1,23km;
4)
Ēveles skolas auto stāvlaukuma atjaunošana un piebraucamā ceļa grants seguma atjaunošana

255 720

2015. - 2018.

Novada
pašvaldība

X

X

X

750 000

2015. - 2018.

Novada
pašvaldība

X

X

X

2 000 000

2015. - 2018.

Novada
pašvaldība

X

X

X

precizējams

2015. - 2018

Novada
pašvaldība

X

X

X

Valmieras pagasta teritorijā esošo autoceļu rekonstrukcija, kas sekmēs novada iekšējo attīstības centru
sasniedzamību, kas savukārt radīs labākus priekšnosacījumus uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī sekmēs dzīves
kvalitātes uzlabošanos novada iedzīvotājiem. Projektā paredzēts:
1)
Dzirnavu ielas rekonstrukcija – bruģa seguma izbūve 0,580km;
2)
ceļa A. Upīša iela – Valmiermuiža t.p. Ozolu ielas rekonstrukcija – bruģa seguma izbūve 1,714km.
3)
Vidzemes ielas rekonstrukcija no A3 šosejas līdz Zīļu ielai – asfaltbetona vai bruģa seguma izbūve.
4)
Ceļa Valkas šos. – Pilāti rekonstrukcija 1.00 km;
5)
J.Ziemeļnieka ielas Valmieras pilsētā savienošana ar Pilātu un Kalniešu apbūvi;
6)
Ozolu ielas rekonstrukcijas 2.kārta līdz (Raiņa iela) Iršuparka aleja
Burtnieku pagasta teritorijā esošo autoceļu rekonstrukcija, kas sekmēs novada iekšējo attīstības centru
sasniedzamību:
1)
Ausma-Kalndzirnavas – grants seguma atjaunošana;
2)
Arāji-Smilgas - grants seguma atjaunošana 2.07km;
3)
Taubes-Švākas - grants seguma atjaunošana 7.8km;
4)
Ģinēni-Pidriķi - grants seguma atjaunošana 3.8km;
5)
Jaunkākari-Ozolkāši - grants seguma atjaunošana 4.44km;
6)
Bekas-Gaiļi - grants seguma atjaunošana;
7)
Caurteku atjaunošana uz ceļa pie graudu kaltes centrā;
8) Caurteku atjaunošana pie mājām Upmači, Vītiņi un Ezera ielā (aiz Ezera 13);
9) Ezera ielas rekonstrukcija 0.9 km;
10) Jaunatnes ielas rekonstrukcija 1.1 km;
11) Ceļa „Aleja” rekonstrukcija 2.2 km.
12) Dūre – Ezerpriedes – Sūknētava ceļa posma rekonstrukcija

Esošo ielu un ceļu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošana, t.sk. jaunu apgaismojuma infrastruktūras tīklu
izbūve
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RV 3.2.: Novada sakaru, vides un inženiertehniskās infrastruktūras attīstīšana
Plānotie investīciju projekti un aktivitātes:
Nr.

1.

Ūdenssaimniecības attīstība
Burtnieku novada ciemos

Projekta
īstenošanas
laiks

Iespējamais finanšu avots
PB ES SF Privāti
Cits

Projekta idejas apraksts /mērķis

Indikatīvās
izmaksas
(EUR)

1.1. Rencēnu ciema esošo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu nomaiņa, pieslēgumu nomaiņa,
ugunsdzēsības hidrantu izbūve, lietus ūdens kanalizācijas atdalīšana no sadzīves kanalizācijas, jaunu
kanalizācijas tīklu izbūve, NAI rekonstrukcija.

570 000

X

X

X

1.2. Vecates ciema esošo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu nomaiņa, pieslēgumu nomaiņa,
ugunsdzēsības hidrantu izbūve, lietus ūdens kanalizācijas atdalīšana no sadzīves kanalizācijas.

285 000

X

X

X

1.3. Burtnieku ciema esošo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu nomaiņa, pieslēgumu nomaiņa,
ugunsdzēsības hidrantu izbūve, lietus ūdens kanalizācijas atdalīšana no sadzīves kanalizācijas.

640 300

X

X

X

1.4. Matīšu ciema jaunu ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūve un ugunsdzēsības hidrantu izbūve.

355 800

X

X

X

1.5. Pilātu ciema jaunu ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūve ar pieslēgšanos Valmieras pilsētas NAI.

270 400

X

X

X

1.6. Valmiermuižas ciema esošo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu nomaiņa, pieslēgumu nomaiņa,
ugunsdzēsības hidrantu izbūve, lietus ūdens kanalizācijas atdalīšana no sadzīves kanalizācijas, otrās
pakāpes sūkņu stacijas izbūve, ūdensvada un kanalizācijas tīklu savienošana ar Valmieras pilsētu.

426 900

X

X

X

Projekta nosaukums

2015. - 2018.

Atbildīgā
institūcija

SIA
„BN
Komforts”

RV 3.3.: Energoresursu izmantošanas efektivitātes kāpināšana
Plānotie investīciju projekti un aktivitātes:
Nr. Projekta nosaukums

Projekta idejas apraksts /mērķis

Iespējamais finanšu avots
ES SF Privāti
Cits

Indikatīvās
izmaksas
(EUR)

Projekta
īstenošanas
laiks

Atbildīgā
institūcija

PB

precizējams

2015. - 2018.

Novada
pašvaldība

X

X

X

1.

Burtnieku novada pašvaldībai
piederošā
dzīvojamā
fonda
energoefektivitātes
un
funkcionalitātes uzlabošana

Burtnieku novada pašvaldībai
funkcionalitātes uzlabošana

2.

Burtnieku
siltumapgādes
sistēmas uzlabošana

Burtnieku pagastā esošo siltumtrašu rekonstrukcija

70 000

2015. - 2018.

Novada
pašvaldība

X

X

X

Atjaunojamo energoresursu izmantošanas iespēju izpēte siltumenerģijas un elektroenerģijas
iegūšanai un izmantošanai pašvaldības ēku apsaimniekošanā un nodrošināšanā, veicot
esošās situācijas izpēti par energoresursiem un to apjomiem, kurus pašvaldība patērē ēku
apsildīšanai un apgaismošanai, un izpēti par novadā un blakus esošajās teritorijās
pieejamajiem atjaunojamiem energoresursiem, kurus var izmantot ēku apsildīšanai un
apgaismošanai.

42 700

2015. - 2018.

Novada
pašvaldība

X

X

X

Atjaunojamo elektroenerģijas resursu (saules kolektori) izmantošana uzstādīšana karstā
ūdens sagatavošanai

142 300

2015. - 2018.

Novada
pašvaldība

X

X

X

3.

4.

Atjaunojamo
energoresursu
izmantošanas iespēju izpēte
siltumenerģijas
un
elektroenerģijas iegūšanai un
izmantošanai pašvaldības ēku
apsaimniekošanā
un
nodrošināšanā
Saules kolektoru uzstādīšana
pašvaldības
iestādēm
kā
alternatīvs
siltumenerģijas
iegūšanas avots

piederošo

dzīvojamo

ēku

energoefektivitātes

un
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Nr. Projekta nosaukums

Projekta idejas apraksts /mērķis

Indikatīvās
izmaksas
(EUR)

Projekta
īstenošanas
laiks

Atbildīgā
institūcija

PB

Iespējamais finanšu avots
ES SF Privāti
Cits

5.

Rencēnu pagasta pārvaldes ēkas
energoefektivitātes
un
funkcionalitātes uzlabošana

Ēkas jumta nomaiņa, pagraba pārsegumu siltināšana, pamatu siltināšana, ēkas fasādes
siltināšana, elektroinstalāciju nomaiņa, iekštelpu renovācija.

78 300

2015. - 2018.

Novada
pašvaldība

X

X

X

6.

Vecates pagasta pārvaldes ēkas
energoefektivitātes
un
funkcionalitātes uzlabošana

Ēkas jumta nomaiņa, bēniņu pārsegumu siltināšana, pamatu siltināšana, ēkas fasādes
siltināšana, elektroinstalāciju nomaiņa, iekštelpu renovācija.

78 300

2015. - 2018.

Novada
pašvaldība

X

X

X

7.

Valmieras pagasta pārvaldes
ēkas
energoefektivitātes
uzlabošana

Ēkas jumta nomaiņa, pamatu siltināšana, ēkas fasādes siltināšana.

130 000

2015. - 2018.

Novada
pašvaldība

X

X

X

8.

Burtnieku pagasta pārvaldes
ēkas energoefektivitātes un
funkcionalitātes uzlabošana

8.1. Ēkas pamatu siltināšana, fasādes siltināšana, jumta nomaiņa, elektroinstalācijas,
ūdensapgādes un iekšējo siltumtīklu renovācija, iekštelpu renovācija, elektroinstalāciju
nomaiņa.

71 200

2015. - 2018.

Novada
pašvaldība

X

X

X

RV 3.4.: Burtnieku ezera un tās apkaimes integrēta apsaimniekošana
Plānotie investīciju projekti un aktivitātes:
Nr.

1.

Projekta nosaukums
Burtnieku ezera un tā
apkaimes
teritoriju
ilgtspējīgas attīstības un
integrētas
apsaimniekošanas plāna
izstrāde un īstenošana

Projekta idejas apraksts /mērķis
1.1. Burtnieku ezera ūdensaugu pļaušanas un izvešanas tehnikas iegāde

Indikatīvās
izmaksas (EUR)

Projekta
īstenošanas
laiks

Atbildīgā
institūcija

70 000
2015. - 2018.

Novada
pašvaldība

Iespējamais finanšu avots
PB
ES
Privāti
Cits
SF
X

X

X

X

X

X

1.2. Burtnieku ezera apauguma samazināšanas pasākumi

50 000

2.

Burtnieka
ezera
apsaimniekošanas plāna
un
noteikumu
izstrādāšana

Ezera apsaimniekošanas (ekspluatācijas) noteikumu izstrāde, saskaņošana un
apstiprināšana, atbilstoši LR MK noteikumu Nr.1014 „Ūdens objektu
ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība”
nosacījumiem

25 000

2015. - 2018.

Novada
pašvaldība

X

X

X

3.

Izpēte
par
ezera
apauguma
biomasas
turpmāku izmantošanu

Pētījums un praktiski risinājumi par ezera krastu appļaušanas rezultātā iegūtā
niedru materiāla izmantošanas iespējām saistībā ar Burtnieku ciema jauno
biomasas apkures sistēmu

10 000

2015. - 2018.

Novada
pašvaldība

X

X

X
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RV 3.5.: Dabas, ainavas resursu un kultūras vērtību ilgtspējīga un racionāla apsaimniekošana
Plānotie investīciju projekti un aktivitātes:
Nr. Projekta nosaukums

Projekta idejas apraksts /mērķis

Indikatīvās
izmaksas (EUR)

Projekta
īstenošana
s laiks

Atbildīgā
institūcija

X

X

Novada
pašvaldība

X

X

X

Novada
pašvaldība

X

X

X

2015. - 2018.

Novada
pašvaldība

X

X

X

2015. – 2018.

X

X

X

2015.-2018.

Novada
pašvaldība
X

X

X

2015. – 2018.

Novada
pašvaldība

1.

Projektā paredzēts veikt visu novada aleju, koku rindu un parku esošās un nākotnes nozīmes
izvērtējumu no ainaviskā (t.sk., kultūrvēsturiskā un ekoloģiskā) un funkcionālā viedokļa. Izstrādāt
noteikumus novadam nozīmīgo aleju un koku rindu saglabāšanā, atjaunošanā un veidošanā.

7 200

2015.-2018.

Novada
pašvaldība

2.

Skatu ainavu un
ainavisko
ceļu
veidošana

Projektā paredzēts veikt ainavas kopšanas cirtes un skatu vietu sakopšanu, atsevišķās vietās
labiekārtošanu un informatīvo materiālu izvietošanu.

21 400.00

2015. - 2018.

3.

Vēsturisko ainavas
vērtību
atjaunošana

Projektā paredzēta novadam nozīmīgo (īpašo ainavu) kultūras pieminekļu, ēku, arhitektūras
vērtību, parku atjaunošana (piem., ēku fasādes, svētvietas, piemiņas zīmes, kapsētas un kapličas
u.c.)

100 000

Projektā paredzēta novada iedzīvotājiem nozīmīgo atpūtas vietu ierīkošana un esošo
labiekārtošana (pie Sedas, Timbasez. u.c.)

142 300

5.

6.

Atpūtas
vietu
ierīkošana
un
labiekārtošana
Īpašo
ainavu
attīstības,
pārvaldības
un
apsaimniekošanas
vadlīniju izstrāde
Degradēto
teritoriju
apzināšana
un
revitalizācijas
plāna izstrāde

Pētījums, kurā paredzēts izstrādāt novada īpašo ainavu telpu attīstības, pārvaldības un
apsaimniekošanas vadlīnijas saistībā ar kopējā kultūras un dabas mantojuma attīstības un
aizsardzības mērķiem.
Priekšizpēte, kurā paredzēts apzināt šādu teritoriju esamību novadā, noskaidrot teritoriju
piederību, kā arī izstrādāt iespējamos risinājumus degradēto teritoriju revitalizācijai un šī procesa
sekmēšanai privātīpašumā esošajās teritorijās.

Domes priekšsēdētājs

28 500

5 700

G.Štrombergs

Iespējamais finanšu avots
ES
Privāti
Cits
SF

X

Novada aleju un
parku
inventarizācija

4.

PB

