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Burtnieku novada  attīstības pamatā – cilvēki un gudra pārvalde
3.jūnija pašvaldību vēlēšanās Burtnieku novadā partijas “Valmierai un Vidzemei” saraksta 

līderis ir pieredzējis uzņēmējs, ilggadējs Burtnieku novada iedzīvotājs, šobrīd Valmieras pilsētas 
pašvaldības domes deputāts  GUNTARS ŠTROMBERGS.

Sarunā mēra amata kandidāts Guntars Štrombergs stāsta par iecerēm Burtnieka novada attīstībai, 
startējot  ar partijas “Valmierai un Vidzemei” deputātu kandidātu komandu.

“Esmu viens no jums – 7781 Burtnieku novada iedzīvotāja, kuriem Burtnieki ir mājas. Šeit dzīvoju 
kopš studiju beigšanas – te esmu audzis profesionāli, krājis pieredzi kā uzņēmējs, izveidojis ģimeni, 
uzaudzinājis bērnus. Burtnieku novadā esmu pavadījis visu līdzšinējo dzīvi,” stāsta G. Štrombergs.

“Startējot vēlēšanās, esmu apņēmies no visas sirds strādāt Burtnieku novada izaugsmei. Pazīstot 
cilvēkus, kuri dzīvo un strādā Burtnieku novadā, un pārzinot jautājumus, kas prasa nekavējošu 
iesaisti un risinājumu, esmu pārliecināts, ka mēs savā novadā varam izdarīt vairāk un dzīvot labāk. Jā, 
Burtnieku novadā notiek attīstība, taču vai laiks un resursi, kas jāvelta kopīgam darbam iedzīvotāju 
labā, šobrīd netiek izšķērdēts esošās lēmējvaras – ievēlēto deputātu – savstarpējās nesaskaņās, 
konfliktos, nespējā vienoties par būtisko un izraisot biežas izmaiņas izpildvaras svarīgākajos un 
atbildīgākajos amatos? Burtnieku novada attīstībai pārvaldē ir nepieciešama gan stabilitāte, gan 
komandas darbs, virzoties uz mērķi. Tādēļ esmu pieņēmis lēmumu uzņemties saraksta līdera 
pienākumus un izveidojis partijas “Valmierai un Vidzemei” deputātu kandidātu sarakstu dalībai 
pašvaldību vēlēšanās Burtnieku novadā,”  norāda G. Štrombergs.

Kā veidojāt komandu un kādas būs tās stiprās puses?
Esmu komandā aicinājis spēcīgus un profesionālus Burtnieku novada iedzīvotājus, kuriem ir 

augsta piederības sajūta Burtnieku novadam un spējas strādāt iedzīvotāju un novada labā. Uzskatu, 
ka Burtnieku novada attīstību virzīs komanda ar vērā ņemamu pieredzi un vienlaikus arī ar jaunībai 
raksturīgo degsmi. Raudzījos, lai tajā ir pārstāvji no gandrīz visiem Burtnieku novada pagastiem, 
lai ir darītāji, nevis runātāji. Svarīgi, lai kopā varam noteikt problēmas un prioritātes, kas attiecas 
uz visiem pagastiem – Vecati, Ēveli, Rencēniem, Matīšiem, Valmieras, Burtnieku pagastu, kā arī 
analizēt risināmo jautājumu loku tagad, vidējā termiņā un ilgtermiņā domājot. Atbalsts, ko jau tagad 
sajūtu no Burtnieku novada iedzīvotājiem, ir ievērojams. Cilvēki ir gatavi atbalstīt mūsu komandas 
centienus, iesaistīties darbā.

Jūs politikā esat kopš pašvaldību vēlēšanām 2013.gadā. Kā šo četru gadu 
pieredze Valmierā palīdzēs sasniegt Burtnieku novada attīstības mērķus?

Pildot Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāta pienākumus un veicot Attīstības un 
uzņēmējdarbības lietu komitejas priekšsēdētāja pienākumus, esmu guvis izpratni par pašvaldības 
darbu dažādās jomās, par pašvaldības iespējām palīdzēt iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Esmu bijis 
tiešā veidā iesaistīts vairāku uzņēmējdarbības un teritorijas izaugsmi veicinošu projektu pieņemšanā. 
Redzot lēmumu realizāciju dzīvē, to radītās paliekošās vērtības un Valmieras izaugsmi, izjūtu 

gandarījumu par paveikto un sasniegto. 

Kā saredzat Burtnieku novada 
attīstību?

Novada attīstības pamatā ir cilvēki, jo, kā 
tautas dziesmā teikts – neba nauda pati nāca 
tai bagātā sētiņā. Cilvēkiem ir nepieciešams 
darbs, bet darba vietas nodrošina uzņēmēji. 
Uzskatu, ka novada attīstībai nozīmīgi ir gan 
tie, kas nodarbina citus, gan arī individuālie 
komersanti, amatnieki, zemnieku saimniecības 
un mājražotāji. Svarīgi, lai darbavietas būtu 
pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, taču, ja tas 
nav iespējams, nokļūšanai līdz darbam ir 
svarīgi labi uzturēti novada ceļi. Iedzīvotāju 
lēmums pamest savu dzimto vietu, ja vien tas 
nav personīgs vai citu neatkarīgu apstākļu 
radīts, nekādā ziņā nevar būt pašvaldības 
lēmumu vai neizdarības rosināts. Mēs 
strādāsim, lai Burtnieku novads kļūtu par 
kvalitatīvu un pieejamu dzīves, izglītības, 
uzņēmējdarbības, aktīvās atpūtas, sporta un 
kultūras vidi Burtnieku novada iedzīvotājiem. 
Lai to panāktu, uzlabosim komunikāciju un 
sadarbību ar novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem 
un iestādēm. Aicināsim novada iedzīvotājus 
būt aktīviem sadarbības partneriem. Katru 
lēmumu pamatosim un izskaidrosim, 
analizēsim tā pozitīvo ietekmi ne vien īslaicīgi, 
bet pats svarīgākais – ilgtermiņā.

Viens no veidiem, kā rosināsim iedzīvotājus 
iesaistīties sava novada attīstībā, būs paust 
savu viedokli aptaujās, forumos, tiekoties ar 
pašvaldības darbiniekiem vai deputātiem. 
Sadarbību ar uzņēmējiem stiprināsim, veicinot 
dialogu. Mums jāstrādā tā, lai valstī rosinātās 
pārmaiņas neietekmē novada attīstību negatīvi, 
bet tieši pretēji – tā, lai novada iedzīvotāji 
būtu apmierināti, attīstītos uzņēmējdarbība, 
pašvaldības pārvalde būtu stabila, mērķtiecīga, 
profesionāla un atklāta. Tikai tad mēs pozitīvi 
ietekmēsim arī valsts attīstību.

Mūsu komanda ir gatava aktualizēt  
jautājumu par efektīvāku Eiropas Savienības 
finanšu līdzekļu piesaisti novadam nozīmīgu 
ieceru īstenošanai, jo infrastruktūras 
sakārtošana veicinās gan iedzīvotāju labklājību, 
gan jaunu uzņēmumu un investīciju piesaisti, 
tādējādi radot jaunas darbavietas novadā. 
Mums daudz efektīvāk jāizmanto lauku 
teritorijas priekšrocības Eiropas Savienības 
struktūrfondu apguvē. Mums ir jāatbalsta 
ikviens spējīgs, enerģisks jaunais uzņēmējs, kas 
ir gatavs pats radīt darba vietas, veidot savu 
uzņēmumu, tāpēc priecājos, ka ar Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras atbalstu 

darbu ir atsācis Valmieras Biznesa inkubators. 
Tā ir iespēja arī Burtnieku novada jaunajiem 
uzņēmējiem “atsperties” savā darbībā, gūt 
profesionālu atbalstu un augt.

Tāpat, lai stiprinātu saikni starp pašvaldību, 
uzņēmējiem un izglītības iestādēm, veicināsim 
izglītības iestāžu sadarbību ar profesionālās 
un augstākās izglītības iestādēm Valmierā. 
Savukārt sadarbībā ar novada uzņēmējiem 
veicināsim skolēnu nodarbinātību vasarā. Mums 
ir svarīgi, lai jaunieši atgrieztos novadā ne tikai 
kā kvalificēts darbaspēks, bet kā potenciālie 
darba devēji. Lai jaunieši jau no agriem skolas 
gadiem tiktu gatavoti, iedvesmoti, atbalstīti 
kļūt par uzņēmējiem, darba vietu devējiem un 
ekonomikas stiprinātājiem.

Zinot, ka Valmierā strādā daudzi Burtnieku 
novada iedzīvotāji un liela pilsētas problēma ir 
dzīvojamā fonda trūkums, veicināsim Burtnieku 
novada zemju izmantošanu dzīvojamā fonda 
izveidei, palielinot iedzīvotāju skaitu novadā. 
Attīstot ceļu infrastruktūru, par pievilcīgu 
mājvietu mēs varam padarīt ikvienu novada 
pagastu.

Mums, kā Valmieras kaimiņiem, uz 
Valmieras – Vidzemes reģiona attīstības centra 
–  tuvumu jāskatās kā uz iespēju, nevis draudu. 
Jāsadarbojas, nevis jāizvairās. Republikas 
nozīmes pilsētas tuvuma priekšrocības ir jāizjūt 
ne tikai Burtnieku novada Valmieras pagasta 
iedzīvotājiem, bet arī Vecates, Matīšu, Ēveles, 
Burtnieku un Rencēnu pagastu iedzīvotājiem. 
Padarīsim to “tuvāku” ar sakārtotu ceļu 
infrastruktūru un citiem atbalsta pasākumiem. 

Strādājot komandā, apzināsimies un 
stiprināsim Burtnieku novada priekšrocības 
– izmantosim dabas teritoriju un Burtnieka 
ezera potenciālu, turpināsim un stiprināsim 
sporta tradīcijas, pilnīgāk izmantosim 
atrašanās vietas iespējas, vēstures un kultūras 
mantojumu, baznīcas, muižas, parkus un citas 
kultūrvēsturiskās un ainavas vērtības.

Kādus ceļavārdus vēlaties teikt 
Burtnieku novada iedzīvotājiem, 
3.jūnijā dodoties pie balsošanas 
urnām?

Lai gan partija “Valmierai un Vidzemei” 
pirmo reizi startēs Burtnieku novadā, redzot 
Valmieras pilsētas pašvaldības mērķtiecīgo 
darbu un straujo attīstību, aicinu Burtnieku 
novada iedzīvotājus būt drosmīgiem un 
atbildīgiem un dot mūsu komandai uzticības 
avansu. Pret to attieksimies atbildīgi un pretī 
katru dienu dosim uz iedzīvotāju un uzņēmēju 
vēlmēm un vajadzībām, uz novada attīstību 
vērstus lēmumus un darbus.



skaidri definēts, kādu saredzam novada 
nākotni – tā ir kvalitatīva un pieejama 
dzīves, izglītības, uzņēmējdarbības, aktīvās 
atpūtas, sporta un kultūras vide novada 
iedzīvotājiem. Tāpat kā Valmieras sarakstā, 
Burtnieku novada sarakstā darbosies dažādu 
nozaru profesionāļi, pārstāvot tādas jomas kā 
uzņēmējdarbība, izglītība, sports un tūrisms. 
Līdz ar to kandidātu skatījums par novadā 
notiekošo ir plašs un daudzveidīgs, viņi 
izprot novada aktualitātes un problemātiku, 
nākot klajā ar skaidriem risinājumiem.

un vajadzības saskan ar jau pirms vairāk nekā 
15 gadiem izvēlēto pilsētas attīstības kursu – 
Valmiera kā Vidzemes reģiona centrs ražošanā, 
uzņēmējdarbībā, izglītībā, kultūrā un sportā. 
Protams, ne tikai Valmieras, bet jebkuras 
pilsētas vai novada izaugsme un attīstība ir 
daudzu gadu darbs, mērķtiecīgi plānojot to 
vismaz desmitgadi uz priekšu, lai savlaicīgi 
spētu piesaistīt finansējumu iecerētā īstenošanai. 
Tomēr iespēja nodrošināt lēmējvaras darba 
nepārtrauktību ir ļāvusi mums īstenot izvirzīto 
plānu – sasniegt to, ka Valmiera ir kļuvusi par 
pilsētu, kur vēlas strādāt daudz vairāk cilvēku 
par piedāvāto darbavietu skaitu.

Kā vēsta partijas nosaukums, mūsu interesēs 
ir sakārtot ne tikai Valmieru, bet arī novadus 
ap mums. Lai to paveiktu, mums jāstiprina 
kaimiņattiecības, un, mūsuprāt, esam atraduši 
veidu, kā to panākt. Esam gatavi ieguldīt 
savu gadu gaitā uzkrāto pieredzi un izpratni 
par lietu kārtību, lai Burtnieku novads pēc 
gadiem asociētos ar tādām vērtībām kā 
attīstīta uzņēmējdarbības vide, sakārtota 
ceļu infrastruktūra, zems bezdarba līmenis, 
pilnveidota kultūras, sporta un aktīvās atpūtas 
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JĀNIS BAIKS, Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs, 
partijas “Valmierai un Vidzemei” valdes priekšsēdētājs:

Partijas “Valmierai un Vidzemei” komanda, kas darbojas Valmieras pilsētas domē kopš 2013.
gada pašvaldību vēlēšanām, ir enerģiska, uzņēmīga un mērķtiecīga. Esam pieņēmuši drosmīgus 
lēmumus, uzņēmušies atbildību un meklējuši jaunus risinājumus, panākot Valmieras 
attīstību. Tas ir bijis komandas darbs valmieriešu labā, lai celtu iedzīvotāju labklājības līmeni, 
nodrošinātu izglītotu, veselu un aktīvu sabiedrību, sakārtotu uzņēmējdarbības vidi un veidotu 
drošu un zaļu pilsētu.

Partijas prioritāte ir un būs nemainīga – iedzīvotāju labklājība. Tādā virzienā soli pa solim 
ejam, meklējot arvien jaunus izaicinājumus un izvirzot augstus, bet sasniedzamus mērķus. 
Jau vairākus gadus Valmiera ir līderos starp Latvijas lielajām pilsētām pēc teritorijas attīstības 
līmeņa indeksa. Latvijas mērogā esam otrajā vietā saražotās un pārdotās rūpnieciskās 
produkcijas apjoma ziņā. Ieguldām izglītībā un izmantojam mums pieejamos resursus. Tomēr 
partijas nosaukums jau pasaka priekšā, ka domājam ne tikai par Valmieras izaugsmi, bet visa 
Vidzemes reģiona. Lai to sasniegtu, mums jāsāk iziet ārpus Valmieras administratīvās teritorijas 
robežām, ko šogad arī esam nolēmuši darīt – startēt pašvaldību vēlēšanās Burtnieku novadā. 

Valmieras pilsētas ekonomiskā izaugsme ir cieši saistīta ar apkārtējo novadu izaugsmi un 
to iedzīvotāju labklājību, sadarbību starp pilsētu un novadiem. Turklāt vairāk nekā 50% 
Burtnieku novada iedzīvotāju strādā Valmierā. Lai novads spētu sekmīgi attīstīties, pašvaldības 
interešu pārstāvēšanai jābūt pārdomātai un prognozējamai. Burtnieku novada mainīgā 
politiskā vide kavē novada attīstību, tādēļ esam gatavi ieguldīt savu pieredzi un zināšanas, 
lai veicinātu Burtnieku novada ekonomisko izaugsmi. Esam izvirzījuši Guntaru Štrombergu, 
zinošu uzņēmēju, būt par saraksta līderi Burtnieku novadā.

Guntars Štrombergs šajos četros gados sevi teicami pierādīja kā deputāts, kuram rūp iedzīvotāju 
labklājība, pilsētas ekonomiskā augšupeja, uzņēmējdarbības sekmēšana, infrastruktūras 
sakārtošana, izglītības nozares problēmu risināšana, pārdomāta budžeta sadale starp visām 
pilsētas attīstībai svarīgām jomām, kā arī komunikācijas uzlabošana ar iedzīvotājiem. Viņš 
vienmēr bijis klāt nozīmīgu lēmumu pieņemšanā, paužot skaidru un tālredzīgu nostāju. Ne 
tikai pieredze Valmieras pilsētas pašvaldībā, bet arī sava uzņēmuma vadīšana jau daudzus 
gadus Guntaram Štrombergam devusi neatsveramas zināšanas, kas palīdzēs veidot skatījumu 
par novada attīstību, redzēt kopsakarības daudz plašāk un precīzāk.

Partijas “Valmierai un Vidzemei” Burtnieku novada saraksta priekšvēlēšanu programmā 

JĀNIS SKRASTIŅŠ, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
Vidzemes reģiona brigādes komandieris:

Pozitīvi vērtēju partijas “Valmierai un Vidzemei” lēmumu startēt pašvaldību vēlēšanās Burtnieku 
novadā, jo Valmierā paveiktais apliecina – partija savus solījumus pierāda ar reāliem darbiem. Man, 
kā Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, ir svarīga 
iedzīvotāju drošība, un “Valmierai un Vidzemei” ir izdevies uzlabot Valmieras pilsētas pašvaldības 
policijas darbu, lai valmierieši var justies droši savās mājās.

Arī Burtnieku novadā ir daudz darbu, kas jāpaveic, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību, uzlabotu 
drošību un sekmētu drošu vidi novadniekiem. Ticu, ka partijai “Valmierai un Vidzemei” ar tās līderi 
Guntaru Štrombergu tas izdosies, jo viņam, esot Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputātam, 
bija iespēja līdzdarboties drošības jautājumu risināšanā pilsētā un līdz ar to arī izprast, kā izveidotās 
iestrādnes pārnest uz kaimiņu novadu. Augsti vērtēju saraksta priekšvēlēšanu programmā minēto 
atbalstu brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbībai novadā.

Atbalstu Guntaru Štrombergu un viņa komandu, jo pazīstu viņu jau daudzus gadus – viņa darbu 
raksturo godīgums, precizitāte, stabilitāte un apziņa, ka cilvēks un viņa vajadzības vienmēr jānostāda 
pirmajā vietā. Guntars Štrombergs uzskata, ka komunikācija ar iedzīvotājiem un viņu iesaistīšana 
lēmumu pieņemšanā ir galvenā panākumu atslēga novada ilgtermiņa attīstībai. Esmu vienisprātis ar 
viņu, tāpēc ceru, ka Burtnieku novada iedzīvotājiem pēc vēlēšanām būs lielāka iespēja līdzdarboties 
sava novada labā.

INESIS BOĶIS, 12.Saeimas deputāts, 
partijas “Valmierai un Vidzemei” valdes loceklis:

Partijas “Valmierai un Vidzemei” darbības laikā Valmieras attīstība notikusi pilnīgi visās jomās. 
Iedzīvotāju aptauju rezultāti apliecina, ka valmierieši ir apmierināti ar dzīvi pilsētā un viņu vēlmes 

Lai mums izdotos panākt ilgtspējīgu 
Burtnieku novada attīstību, tas būs vienotas 
komandas darbs – mēs, Valmieras saraksta 
deputāti, dalīsimies zināšanās, ko esam 
ieguvuši, darbojoties pilsētas pārvaldībā jau 
vairāku gadu garumā. Pašreizējais pilsētas 
attīstības līmenis apliecina, ka esam uz 
pareizā ceļa savos lēmumos un darbos. 
Savukārt Burtnieku novada saraksta deputāti 
izmantos zināšanas un redzējumu par jomas 
aktualitātēm, ko ieguvuši sava pārstāvētā 
amata nozarēs. Tas būs kopīgs darbs, lai 
veidotu spēcīgu Burtnieku novadu!

vieta, droša dzīvesvieta ģimenēm. Uzskatu, ka 
esam atraduši zinošu saraksta līderi. Guntars 
Štrombergs ir uzņēmējs ar daudzu gadu 
pieredzi, kurš, dzīvojot Valmieras pagastā, 
ir iepazinies ar novada aktualitātēm un 
definējis skaidru redzējumu, kā uzlabot dzīves 
kvalitāti novada iedzīvotājiem. Tā kā Guntaru 
Štrombergu pazīstu personīgi jau daudzus 
gadus, nešaubos, ka viņa rakstura īpašības, 
nosvērtība un pragmatisms palīdzēs viņam 
ieviest kārtību Burtnieku novada pārvaldē, kas 
pašreiz savas nepastāvības un mainīgās politikas 
dēļ kavē novada attīstību. Viennozīmīgi atbalstu 
Guntara kandidatūru mēra amatam.

Novērtēju, ka saraksta līderis un kandidāti 
saredz Burtnieku ezera vērtību, apņemoties 
veicināt Burtnieka ezera kā viena no 
iecienītākajiem makšķernieku galamērķiem 
saglabāšanu. Tāpat tā ir izcila atpūtas vieta, 
kurai ir potenciāls piesaistīt tūristus, tikai 
jāvelta laiks, līdzekļi un radošas idejas vietas 
sakārtošanai un attīstīšanai. Daba – tā ir 
Burtnieku novada bagātība, kas jāsaudzē un 
gudri jāizmanto novada labklājības celšanai.

MĒS  ATBALSTĀM!
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MĒS  ATBALSTĀM!

AIGARS RUŅĢIS, 
Valmiermuižas alus saimnieks:

Esmu par Burtnieku novada ciešu 
sadarbību ar Valmieru, lai attīstītu 
tūrismu Burtnieku novadā, kas piesaistīs 
vairāk viesus, radot jaunas darba vietas 
un popularizējot novadu.  Tādēļ atzinīgi 
novērtēju, ka viena no saraksta prioritātēm 
ir atbalsts uzņēmējdarbībai. Novadā 
mazajiem uzņēmējiem ir nepieciešams 
atbalsts savas darbības attīstībai. 
Neatkarīgi no tā, vai runājam valsts, 

reģiona, pilsētas, novada vai pagasta 
līmenī, uzņēmējdarbība ir ekonomiskās 
augšupejas stūrakmens. Ja uzņēmumi 
novadā varēs attīstīties, tad iedzīvotāji to 
pozitīvi izjutīs. Pašvaldība var veicināt 
investīciju piesaisti novadam, tāpēc 
domē ir jāstrādā deputātiem – nozares 
pārstāvjiem, kuri izprot priekšnoteikumus 
veiksmīgai biznesa izaugsmei.

Atbalstu saraksta apņēmību vairāk 
sadarboties ar Valmieru, lai paveiktu lielus 
darbus Burtnieku novadā.

AICINĀM UZ TIKŠANOS AR DEPUTĀTU KANDIDĀTIEM!
Aicinām ikvienu Burtnieku novada iedzīvotāju uz tikšanos ar partijas “Valmierai un Vidzemei” 
Burtnieku novada saraksta deputātu kandidātiem. Tikšanās laikā iepazīstināsim ar iecerēm novada 
attīstībai, kā arī atbildēsim uz jautājumiem.

Vecates pagasta kultūras centrā

Matīšu pagasta kultūras namā

Burtnieku pagasta kultūras centrā

Ēveles pagasta kultūras centrā

Rencēnu pagasta kultūras namā

Pensionāru biedrībā “V.P. Mežābele”

6. maijā

6. maijā

6. maijā

13. maijā

13. maijā

20. maijā

plkst. 11.00

plkst. 13.00

plkst. 15.00

plkst. 13.00

plkst. 15.00

plkst. 16.00

VIETA DATUMS LAIKS

lēmumu, viņš konsultējās ar ģimeni. Mēs 
ilgi diskutējām, ko tas viņam nozīmēs – tas 
būs apjomīgs un atbildīgs darbs, jo par katru 
solījumu, ko viņš vēlētājiem dos, viņam būs 
jāatbild un tas jāīsteno. Mans tēvs nekad nav 
solījis lietas, ko nebūtu gatavs īstenot. Viņš no 
darba nebaidās.

Manā skatījumā novadā ir jāattīsta bērnu un 
jauniešu sporta iespējas, jo mūsdienu laikmetā, 
ko raksturo dažādas viedierīces un moderni 
gadžeti, jaunatne arvien mazāk laika velta 
sportam un aktīvai brīvā laika pavadīšanai. 
Ir jāveicina jauniešos interese par sportu, 
atbalstot sportu sekmējošas iniciatīvas, attīstot 
infrastruktūru un jaunu sporta veidu iespējas, 
kā arī ir jādod “zaļā gaisma” talantīgiem 
jauniešiem, jo ikviena iniciatīva, kas no viņiem 
nākusi, liecina par vēlmi nesēdēt mājās, 
bet darboties un sevi pilnveidot.Noteikti 
jāizmanto Burtnieku ezera potenciāls dažādu 
ūdens sporta veidu norisei.

MĀRIS ŠTROMBERGS, 
divkārtējais olimpiskais 
čempions BMX riteņbraukšanā, 
Guntara Štromberga dēls:

Cik senā bērnībā spēju sevi atcerēties, 
mans tēvs allaž bijis uzņēmīgs cilvēks ar 
skaidriem mērķiem, godīgu attieksmi pret 
cilvēkiem, racionālu pieeju finanšu jautājumos, 
taisnīgu un pārdomātu lēmumu pieņemšanu. 
Nenoliedzami viņš ir cilvēks, no kura esmu 
iemācījies cīnīties par saviem sapņiem, 
nepadoties pie pirmajām grūtībām, saredzēt 
iespējas situācijās, kas šķiet neatrisināmas, un 
nebaidīties no pārbaudījumiem, ko ikvienam 
no mums sagādājusi dzīve. Mans tēvs ir cilvēks, 
kurš vienmēr atbalstīs savu ģimeni, palīdzēs 
draugiem un līdzcilvēkiem, kā arī cīnīsies 
pret negodprātīgu rīcību. Es lepojos, ka viņš 
ir pieņēmis šādu lēmumu – startēt pašvaldību 
vēlēšanās Burtnieku novadā ar savu sarakstu. 
Tāpat novērtēju, ka, pirms viņš pieņēma šo 

Lai gan sevi saucu par valmierieti, Burtnieku novads un Valmieras pagasts vienmēr man daudz 

nozīmēs, jo šeit ir mūsu ģimenes mājas un šeit esmu aizvadījis lielu daļu no treniņiem, kas bijuši 
būtiski manā sportista karjerā. Vēlu Burtnieku novadam dinamisku izaugsmi un stabilu labklājību!



VĒRTĪBAS:
mērķtiecīga novada attīstība;
uzņēmējdarbību veicinoša vide;
izglītota, vesela un droša sabiedrība.

TO PANĀKSIM AR 
KOMANDAS DARBU, KO 
RAKSTURO:

pieredze un zināšanas;
godīgums un atbildība;
uz sadarbību vērsta un efektīva 
pārvalde.

PĀRVALDE 
Nodrošināsim stabilu, mērķtiecīgu, 
profesionālu un atklātu pārvaldību
Valmieras pilsētā iegūto pieredzi un 
zināšanas izmantosim, lai veicinātu 
novada saimniecisko un ekonomisko 
izaugsmi
Sadarbosimies ar iedzīvotājiem 
novadam nozīmīgu jautājumu 
risināšanā
Efektīvi plānosim un izmantosim 
novada finanšu resursus

DZĪVES VIDE UN DROŠĪBA
Veidosim pievilcīgus un aktīvus 
novada pagastu centrus
Lai nodrošinātu pakalpojumu 
pieejamību, rūpēsimies par asfaltēto 
un grantēto ceļu uzturēšanu un 
uzlabošanu 
Plānosim novada iedzīvotājiem 
vajadzīgus sabiedriskā transporta 
maršrutus
Veicināsim neapsaimniekoto teritoriju 
sakopšanu un attīstīšanu
Veicināsim novada zemju 
izmantošanu dzīvojamā fonda 
paplašināšanai
Nodrošināsim līdzfinansējumu 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
tehniskā stāvokļa un 
energoefektivitātes novērtēšanai, 
pagalmu labiekārtošanai un bērnu 
rotaļu laukumu izveidei 
Plānosim ielu apgaismojuma 
nomaiņu uz ekonomiskajām, 
energoefektīvajām spuldzēm
Sadarbojoties ar Valmieras pilsētas 
pašvaldības policiju, uzlabosim 
novada iedzīvotāju drošību 
Atbalstīsim brīvprātīgo ugunsdzēsēju 
darbību novadā

UZŅĒMĒJDARBĪBA 
Rūpēsimies par nepieciešamās 
infrastruktūras izveidi 
uzņēmējdarbības attīstīšanai 
Veicināsim jaunu darba vietu 
radīšanu, atbalstot esošos uzņēmumus 
un veicinot jaunu uzņēmumu izveidi 
Sadarbosimies ar reģionālo biznesa 
inkubatoru, lai nodrošinātu dažādas 
atbalsta iespējas topošajiem un 
esošajiem novada uzņēmējiem 
Stiprināsim uzņēmēju savstarpējo 
sadarbību
Atbalstīsim novadā ražoto produktu 

aprūpi mājās

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
Izvērtēsim nepieciešamību un iespējas 
novadā izveidot pansionātu
Pilnveidosim sociālo palīdzību un 
pakalpojumus 
Veidosim sociālā atbalsta pasākumus 
ģimenēm ar bērniem
Rūpēsimies par novada senioru dzīves 
kvalitātes uzlabošanu 
Lai nodrošinātu pakalpojumu 
pieejamību pensionāriem un cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām, plānosim 
elastīgu atlaižu sistēmu sabiedriskajā 
transportā

popularizēšanu un tirdzniecības vietu 
izveidi

TŪRISMS, VIDE UN ATPŪTA
Sadarbībā ar novada uzņēmējiem 
attīstīsim un popularizēsim tūrisma 
piedāvājumu
Veicināsim tūrisma uzņēmējdarbību 
novadā
Veicināsim dabas teritoriju 
apsaimniekošanu un pilnveidosim 
tūrisma infrastruktūru
Veicināsim Burtnieka ezera kā viena 
no iecienītākajiem makšķernieku 
galamērķiem saglabāšanu 
Uzlabosim atkritumu 
apsaimniekošanu 

IZGLĪTĪBA
Finansiāli atbalstīsim pedagogu darbu 
novada izglītības iestādēs
Sadarbībā ar Valmieras izglītības 
iestādēm veicināsim novada skolēnu 
sagatavošanu tālākai izglītībai
Papildināsim novadā pieejamās 
interešu izglītības programmas 
un uzlabosim to pieejamību novada 
bērniem
Atbalstīsim jauniešu iesaisti novada 
izaugsmē un veicināsim jauniešu 
atgriešanos novadā
Nodrošināsim brīvpusdienas novada 
skolēniem līdz 9. klasei 
Nodrošināsim vietējo uzņēmēju 
ražoto un sezonas pārtiku novada 
izglītības iestādēs 
Nodrošināsim ērtu un drošu bērnu 
nokļūšanu uz un no izglītības iestādēm 
Līdzfinansēsim mācību un atpūtas 
nometnes
Veicināsim jauniešu nodarbinātību 
vasarā 

KULTŪRA
Atbalstīsim novada pašdarbības 
kolektīvu darbību un veicināsim 
iedzīvotāju iesaisti
Atbalstīsim iedzīvotāju iniciatīvas 
kultūras jomā
Nodrošināsim novada pagastu 
centros bezmaksas interneta un 
datoru pieejamību iedzīvotājiem
Veicināsim pilnvērtīgu un 
daudzveidīgu kultūras infrastruktūras 
izmantošanu

SPORTS
Veicināsim Burtnieku ezera iespēju 
izmantošanu ūdens sporta veidu 
attīstībā 
Veicināsim jāšanas sporta un BMX 
attīstību, atbalstīsim starptautisko 
sacensību rīkošanu
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Veicināsim jauniešu interesi par 
sportu, atbalstot sportu sekmējošas 
iniciatīvas un talantīgus jauniešus

VESELĪBA
Veicināsim novada iedzīvotāju 
veselības saglabāšanu un uzlabošanu, 
informējot par veselīgu dzīvesveidu un 
piedāvājot veselības veicināšanas un 
slimību profilakses aktivitātes
Veicināsim veselības aprūpes 
pieejamību
Veicināsim novada sporta 
infrastruktūras pieejamību novada 
iedzīvotājiem 
Attīstīsim sadarbību ar Samariešu 
apvienību, pilnveidojot iedzīvotāju 

Burtnieku novads – kvalitatīva un pieejama dzīves, 
izglītības, uzņēmējdarbības, aktīvās atpūtas, sporta un 

kultūras vide novada iedzīvotājiem.

Burtnieku ezers – novada dabas pērle

Turpināsim attīstīt Burtnieku novada infrastruktūru

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA


