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Iedzīvotāju labklājība - mūsu galvenā prioritāte.

Guntars Štrombergs: Strādāsim, lai iedzīvotāji 
novadā būtu ekonomiski un sociāli droši šodien 
un ilgtermiņā

“Manas prioritātes ir izveidot uz kopīgu mērķi orientētu 
Burtnieku novada lēmējvaru, stabilizēt un padarīt efektīvāku 
Burtnieku novada izpildvaru, uzlabot administrācijas 
darbinieku kompetenci un produktivitāti, lai mērķtiecīgi 
attīstītu Burtnieku novadu. Jārada darbavietu piedāvājums, 
lai iedzīvotājiem, kuri ir darba meklējumos, būtu iespēja 
strādāt tuvāk dzīvesvietai – novada teritorijā. Jārūpējas, 
lai iedzīvotājiem, meklējot dzīvesvietu, Burtnieku novads 
būtu pirmā izvēle. Lai Burtnieku novada pašvaldība būtu 
stabils atbalsts esošajiem uzņēmējiem un uzticams partneris 
jaunajiem,” ar tādu apņemšanos Guntars Štrombergs kandidē 
pašvaldību vēlēšanās Burtnieku novadā.

Visvairāk turpmākajai Burtnieku novada izaugsmei ir 
nepieciešama zinoša, pastāvīga un spēcīga pārvalde. Ar to 
domāju pašvaldības deputātu izpratni par novada attīstību 
prioritāri ietekmējošiem faktoriem: 1) uzņēmējdarbības 
veicināšanu un iedzīvotāju skaita palielināšanu;  2) viņu 
zināšanas un pieredzi pārvaldībā, lai novada attīstības augšupeju 
panāktu pēc iespējas ātrāk un efektīvāk; 3) nodrošinot 
izpildvaras stabilitāti un darbinieku kompetenci, spēju izvērtēt 
katra lēmuma ekonomisko pamatojumu un saredzēt novada 
attīstību ikviena pagasta kontekstā; 4) redzēt katra lēmuma 
ietekmi ilgtermiņā.
Kādas būs Jūsu darba prioritātes?

Uzņēmējdarbība ir būtiskākais darbavietu avots 
novadā. Vispirms pašvaldībai ir jāveicina esošo darbavietu 

saglabāšana un jaunu darbavietu radīšana. Ar to es 
domāju tādu darbavietu radīšanu, kas dotu finansiālu 
pienesumu pašvaldības budžetā. Novada uzņēmējdarbības 
veicināšanas politikai ir jāstimulē esošo uzņēmēju aktivitāte 
un jāsekmē jaunu uzņēmēju darbība novadā. Nodrošinot 
uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, samazināsies bezdarbs, 
palielināsies nodarbināto skaits, līdz ar to arī iedzīvotāju 
skaits un pašvaldības ienākumi, lai varētu attīstīt, 
piemēram, sociālos pakalpojumus. Nav pareizi pašvaldībai 
lepoties ar saglabātajām un no jauna radītajām darbavietām 
administrācijā, pašvaldības iestādēs vai no jauna veidotās 
un atjaunotās iestādēs, jo šo darbinieku atalgojums tiek 
maksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pašvaldībai 
ir jānodrošina visi priekšnoteikumi, lai darbavietas 
radītu, pirmkārt, ražošanas, lauksaimniecības un tūrisma 
uzņēmumi. Uzņēmumi to darīs, ja būs nodokļu atlaides, 
pieejams darbaspēks un atbilstoša infrastruktūra, jo īpaši 
– sakārtoti ceļi. Ir nepieciešama ceļu seguma atjaunošana 
un  rūpīgāka to uzturēšana gan vasaras, gan ziemas sezonā. 
Sadarbojoties ar reģionālo biznesa inkubatoru, nodrošināsim 
dažādas atbalsta iespējas topošajiem un esošajiem novada 
uzņēmējiem. Stiprināsim uzņēmēju savstarpējo sadarbību 
un atbalstīsim novadā ražoto produktu popularizēšanu un 
tirdzniecības vietu izveidi.

Pateicoties darbavietām Valmierā, Burtnieku novadā ir 
zems bezdarba līmenis – tikai 4,2%. Taču arī pašvaldībai 
jādarbojas tā, lai vairāk darbavietu novada iedzīvotājiem 
būtu tieši novada teritorijā.

Turpinājums 2. lpp.

Novada attīstībai motivēta komanda un gudra pārvaldība!



ar izglītības kvalitāti, turpinot ar skolēnu 
sasniegumiem, beidzot ar skaidru redzējumu, 
kā motivēt jauniešus atgriezties novadā. 
Finansiāli atbalstīsim pedagogus, sniegsim 
atbalstu nometnēm, interešu programmām, 
nodrošināsim brīvpusdienas novada skolēniem 
līdz 9.klasei, veicināsim ērtu un drošu bērnu 
nokļūšanu uz un no izglītības iestādēm, kā arī 
sekmēsim jauniešu nodarbinātību vasarā.

Sporta jomā veicināsim Burtnieka ezera 
iespēju izmantošanu ūdens sporta veidu attīstībā, 
kā arī jāšanas sporta un BMX attīstību. Tas būs 
iespējams, palielinot jauniešu interesi par sportu 
un atbalstot sportu sekmējošas iniciatīvas un 
talantīgus jauniešus.

Arī kultūras jomā pašvaldība līdz šim ir 
veikusi lielas investīcijas – rūpēsimies, lai aiz 
skaistās fasādes būtu arī iedzīvotājiem noderīgs 
saturs. Lai izveidotā infrastruktūra veicinātu 
iedzīvotāju vēlmi iesaistīties kultūras aktivitātēs.

Rūpīgi strādāsim veselības veicināšanas 
un sociālās palīdzības jomā, lai  novada 
iedzīvotājiem būtu gan informācija, gan dažādas 
aktivitātes un veselības aprūpes pieejamība. 
Noteikti izvērtēsim nepieciešamību un iespējas 
novadā izveidot pansionātu. Veidosim sociālā 

Eiropas Savienības līdzekļus un investīcijas. 
Darbam ES fondu finansējuma piesaistē 
no pašvaldības puses ir jābūt aktīvākam, 
mērķtiecīgākam un efektīvākam, īpašu 
uzmanību pievēršot tieši projektu ietekmei 
uz ekonomiskās attīstības nozarēm: jāveicina 
uzņēmējdarbība; jāsakārto infrastruktūra; 
jāattīsta tūrisms; jāsaglabā Burtnieka ezera 
potenciāls.

Tikai sekmējot ekonomisko attīstību, mēs 
varēsim nodrošināt sociālo drošību novadā. 
Paralēli sociālajai palīdzībai ir nepieciešami 
arī risinājumi, kā samazināt augsto trūcīgo 
iedzīvotāju īpatsvaru – 6,1% – novadā, 
īpašu uzmanību pievēršot nodarbinātības 
jautājumiem iedzīvotāju vidū, kuri ir darbspējas 
vecumā.

Sadarbojoties ar Valmieras pilsētas 
pašvaldības policiju un atbalstot brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju darbību, uzlabosim arī novada 
iedzīvotāju drošību.

Zināms, ka lieli pašvaldības budžeta 
līdzekļi tiek novirzīti izglītībai. Mums ir 
vieni no lielākajiem izdevumiem uz vienu 
skolēnu valstī. Strādāsim, lai šo ieguldījumu 
efekts atspoguļotos novada attīstībā, sākot 
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atbalsta pasākumus ģimenēm ar bērniem, kā arī 
rūpēsimies par novada senioru dzīves kvalitātes 
uzlabošanu. Lai nodrošinātu pakalpojumu 
pieejamību pensionāriem un cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām, plānosim elastīgu atlaižu 
sistēmu sabiedriskajā transportā.

Līdz ar iedzīvotāju skaita samazināšanos 
un ekonomiskās aktivitātes kritumu, novadā 
ir daudz nesakoptu teritoriju un sagruvušu 
ēku. Noteikti pievērsīsim uzmanību vides 
sakopšanas un attīstības jautājumiem. 
Jāveicina lauksaimniecības teritoriju 
izmantošana, apbūvei paredzēto teritoriju 
attīstība, kā arī uzņēmējdarbībai piemēroto 
ēku un teritoriju izmantošana. Nodrošināsim 
līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju tehniskā stāvokļa un energoefektivitātes 
novērtēšanai, pagalmu labiekārtošanai un 
bērnu rotaļu laukumu izveidei.

Liela nozīme visu nozaru attīstībā ir 
Burtnieku novada atpazīstamībai. Veicināsim 
to ar bērnu un jauniešu sasniegumiem, aktīviem 
uzņēmējiem, atpazīstamiem ražojumiem, 
pievilcīgu vidi dzīvošanai un atpūtai, kā arī 
gudru pārvaldību. Veicināsim Burtnieku 
novada atpazīstamību tūrisma jomā, sekmējot 
tūrisma uzņēmējdarbību, dabas teritoriju 
apsaimniekošanu un pilnveidojot tūrisma 
infrastruktūru. Darbosimies pie Burtnieka 
ezera, kā viena no iecienītākajiem makšķernieku 
galamērķiem, saglabāšanas.

Burtnieku novadam ir virkne priekšrocību, 
kur tas, salīdzinājumā ar kaimiņu novadiem 
un pat Valmieras pilsētu, ir labākās pozīcijās. 
Taču šīs priekšrocības ir efektīvi jāizmanto. 
Tām jāatspoguļojas novada izaugsmē, un to 
pozitīvais efekts jājūt katram iedzīvotājam savās 
mājsaimniecībās.

Zemā iedzīvotāju aktivitāte vēlēšanās jau 
2013.gadā liecināja, ka daudzi Burtnieku 
novada balsstiesīgie ir vīlušies novada pārvaldē. 
Aicinu Burtnieku novada vēlētājus ticēt novada 
izaugsmes potenciālam un līdzdarboties sa-
vas dzīvesvietas nākotnes veidošanā, 3.jūnijā 
dodoties uz vēlēšanām. 

*Atsauces uz reģionālās attīstības indikatoru 
moduļa (RAIM) apkopotajiem Finanšu 
ministrijas datiem.

Iedzīvotāji ir galvenie pašvaldības budžeta 
ienākumu veidotāji. Pašvaldībai ir jāpārorientē 
savs darbs, virzot to vairāk uz iedzīvotāju 
vajadzībām, jo Burtnieku novads bez cilvēkiem 
būtu tikai skaista teritorija ap Burtnieka ezeru. 
Pašvaldībai ir vairāk jāuzklausa savi iedzīvotāji, 
jāizprot, ko pašvaldība var darīt, lai iedzīvotāji 
paliktu dzīvot novadā un lai novadu par savu 
dzīvesvietu izvēlētos jauni cilvēki.

Lai gan iedzīvotāju skaita izmaiņas kopš 
2010.gada novadā ir būtiskas, Valmieras, kā 
nacionālās nozīmes attīstības centra, tuvuma 
dēļ tās tomēr nav kritiskas. Pašvaldībai ir 
nopietni jāstrādā pie iedzīvotāju skaita negatīvo 
izmaiņu ierobežošanas un cilvēkresursu 
piesaistes. Nenoliedzama tendence ir cilvēkiem 
koncentrēties tur, kur ir darbavietas un 
augsts pakalpojumu līmenis, taču Valmieras 
iespējas uzņemt iedzīvotājus nav bezizmēra. 
Tāpēc pašvaldībai, attīstot infrastruktūru 
un padarot dzīvošanai pievilcīgāku vidi, 
jāpanāk, lai iedzīvotāji, pat ja viņu darbs ir 
Valmierā, par dzīvesvietu izvēlētos novadu. 
Jāstrādā, lai piepilsētas pagasta attīstība pozitīvi 
ietekmētu arī pārējā novada pagastu attīstību, 
jo attālums līdz tālākajai Burtnieku novada 
robežai no pilsētas nav liels. Lai nodrošinātu 
pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, 
rūpēsimies par asfaltēto un grantēto ceļu 
uzturēšanu un uzlabošanu. To panāksim, 
sakārtojot maģistrālās inženierkomunikācijas 
blīvāk apdzīvotajās teritorijās,  kā arī piedāvājot 
apbūvei brīvās teritorijas. 

Tikpat svarīga novada attīstībai ir Eiropas 
Savienības (ES) fondu piesaiste. Lai gan 
novadā ir salīdzinoši daudz aktīvo uzņēmumu uz 
1000 iedzīvotājiem – 37, ES fondu izmantošanā 
ražošanā un infrastruktūrā septiņu gadu 
laikā apgūti tikai 1,8 miljoni eiro, piesaistīto 
līdzekļu ziņā no Valmieras atpaliekot pat 40 
reižu. Savukārt lauksaimniecības jomā apgūtie 
27,75 miljoni eiro ES finansējuma norāda uz 
lauksaimniecības, kā uzņēmējdarbības nozares, 
nozīmi novada attīstībā. Strauji jāveicina 
pašvaldības spēja sagatavoties un piesaistīt 

Turpinājums no 1. lpp. Saruna ar G.Štrombergu

ILUTA URBANOVIČA - SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” Sajūtu 
parka atpūtas kompleksa vadītāja

Tikai no mums pašiem ir atkarīgs, kādā vidē mēs dzīvojam un kā tur jūtamies, tāpēc pārmaiņas 
jāsāk sevī. Burtnieku novadā es dzīvoju un atjaunoju vēsturiskas mājas, veidoju vidi, kur dzīvot 
maniem bērniem. Veicināt novada attīstību – tā ir mana motivācija iesaistīties partijā “Valmierai 
un Vidzemei” un strādāt Burtnieku novada iedzīvotāju labā. Vēlos, lai arvien vairāk jaunu ģimeņu 

izvēlētos dzīvot Burtnieku novadā, sakopt īpašumus un novada zemi. 
Jau septīto gadu Vidzemes Olimpiskajā centrā vadu Sajūtu parka atpūtas kompleksu, un esmu 

ieguvusi vērtīgu pieredzi, attīstot parkā tūrismu, strādājot ar medijiem un sadarbības partneriem 
Latvijā un ārvalstīs. Šo gadu laikā esmu sapratusi, ka veiksmes atslēga slēpjas stiprā darbinieku 

savā jomā, partija ir labi sevi parādījusi, pārvaldot 
Valmieras pilsētu, un ne viens, ne otrs savu 
reputāciju nevēlamies sabojāt, tāpēc, ievēlēšanas 
gadījumā, rezultātam novada un tā iedzīvotāju 
interesēs jābūt labam.

Man nesen apritēja 30 gadu jubileja. Ir bijis 

laiks pārdomām, kādā vietā turpmāk vēlos dzīvot 
un kādu apkārtni labprāt redzētu. Saprotu, ka tās 
veidošanā arī aktīvāk jāiesaistās pašam. Jāstrādā tā, 
lai arī pēc gadiem 10, 20, braucot pa novadu, būtu 
ērti un patīkami piestāt jebkurā vietā. Un tā tas 
būs, ja tiks sakārtoti ceļi un ietves, ja būs sakopta 

vide un uzstādīti soliņi, kur piesēst. Ja mēs paši, 
novadā dzīvojot, jutīsimies labi, tad arī potenciālie 
novada iedzīvotāji to saredzēs. Protams, arī jaunie 
uzņēmēji būs motivētāki šeit attīstīt savu biznesu, 

VIESTURS KARLIVĀNS - 
SIA “Meža Bite” valdes loceklis

Es, tāpat kā partija “Valmierai un Vidzemei”, 
startējot pašvaldību vēlēšanās Burtnieku novadā, 
atbildu ar savu reputāciju. Esmu profesionālis 

komandā.
Nosauciet trīs būtiskākos 
jautājumus, kas, Jūsuprāt, jārisina 
Burtnieku novadā!

Burtnieku novadā jārisina jautājums par 
pirmsskolas izglītības iestādes “Burtiņš” 
pieejamību novada bērniem. Šobrīd Burtnieku 
novada bērnudārzu apmeklē daudzi bērni, 
kuri pastāvīgi dzīvo Valmierā, bet novadā 
dzīvojošajiem bērnudārzs nereti nav pieejams. 
Tāpēc nepieciešams izstrādāt kontroles 
mehānismu, lai primāri novadā dzīvojošajiem, 
nevis tikai deklarētajiem bērniem nodrošinātu 
bērnudārzu.

Lai atvieglotu ikdienu pensionāriem un 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, sadarbībā ar 
Valmieras pilsētas pašvaldību jāveido efektīva 
atlaižu sistēma sabiedriskajā transportā 
Burtnieku novada un Valmieras pilsētas 
robežās.

Lielākā daļa mūsu novada iedzīvotāju 
strādā ārpus novada robežām, tāpēc viens 
no būtiskākajiem jautājumiem ir ceļu 
infrastruktūras uzturēšana un uzlabošana. Ir 
jāsakārto ceļi, kā arī jānodrošina sabiedriskā 
transporta pieejamība tiem iedzīvotājiem, kuri 
ikdienā nepārvietojas ar personīgo automašīnu.
Kas ir prioritāri veicamie darbi 
tūrisma jomā Burtnieku  novadā?

Jāsakārto esošie tūrisma objekti Burtnieku 
novadā – Burtnieka ezera apkārtnes 
labiekārtošana un pieejamība, tā novadam 
piesaistot arvien vairāk tūristu. Sadarbībā 
ar vietējiem uzņēmējiem jāveido kopīgs 
piedāvājumu klāsts, lai tūristi būtu ieinteresēti 
pēc iespējas ilgāk uzturēties Burtnieku 
novadā. Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu 
sniedzējiem, viesu māju, apskates objektu un 
kafejnīcu īpašniekiem savā starpā jāsadarbojas. 
Mērķtiecīgi jāstrādā, lai Burtnieku novadu 
apmeklētu ne tikai Latvijas, bet arī tuvāko 
kaimiņvalstu iedzīvotāji. 
Kāds, Jūsuprāt, būs Burtnieku 
novads pēc pieciem, desmit gadiem, 
vērtējot novada tūrisma attīstību 
un vidi Latvijas kontekstā?

Jāstrādā, lai Burtnieki pēc desmit gadiem 
būtu ekonomiski un intelektuāli spēcīgs novads 
ar gudriem cilvēkiem un spēcīgām zemkopības, 
zvejniecības, ražošanas un viesmīlības 
tradīcijām.

Pēdējo četru gadu laikā novadā ir 
nomainījušies vairāki pašvaldības domes 
priekšsēdētāji. Uzskatu, ka tikai strādājot 
ilgtermiņā var panākt ilgtspējīgus rezultātus un 
veicināt novada attīstību. Nākamā sasaukuma 
deputātiem ir jāievēl profesionāls, gudrs un 
zinošs vadītājs, kurš novada labā strādās vismaz 
četrus gadus.

Turpinājums 3. lpp.

DEPUTĀTU KANDIDĀTI
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Turpinājums no 3. lpp. Saruna ar  V. Karlivānu

ja viņi redzēs, ka novads “dzīvo”. Pašvaldība var šos 
procesus veicināt.

Būtiskākais, pie kā, manuprāt, jāstrādā 
Burtnieku novadā, ir efektīvāka novada finanšu 
pārvaldīšana. Tāpat vairāk jādarbojas pie Eiropas 
Savienības fondu līdzekļu piesaistīšanas, kā arī 
noteikti jāsakārto neapsaimniekotās teritorijas.

Lai novada cilvēki – pieaugušie, ģimenes 
ar bērniem, seniori –, valmierieši un tūristi 
vēlētos apmeklēt Burtnieka ezeru, pavadīt 
tur vairāk laika, atpūsties, tāpat arī apmeklēt 
vietējos uzņēmumus, iepirkties un nakšņot, ir 
nepieciešama Burtnieku pagasta centra, parka 
un Burtnieka ezera krastmalas sakārtošana un 
labiekārtošana. Kā piemērus varu minēt Viru un 
Vīlandi Igaunijā. Abās vietās pie ezera ir izveidota 

laba infrastruktūra. Tikpat svarīga ir ceļu – gan 
asfaltēto, gan grantēto – uzlabošana. Jāparedz 
vairāk līdzekļu to remontiem un atjaunošanai. 
Vairāk jāveicina novada uzņēmumu atpazīstamība.
Kam pievērsīsiet īpašu uzmanību, 
ja tiksiet ievēlēts?

Pieredze kā deputātam Burtnieku novada 
pašvaldībā divu gadu garumā man jau ir bijusi. 
Pēc tam bijis pietiekami daudz laika, lai paskatītos 
uz pašvaldības darbu no malas, pārdomātu, kas 
notiek, kāpēc, kādas tam ir sekas un kā es būtu 
rīkojies. Noteikti pievērsīšu uzmanību finanšu 
resursu izlietošanas efektivitātei.

Sadarbojoties un apmainoties pieredzē ar 
Valmieras pilsētas pašvaldību, noteikti tikai 
iegūsim. Gribu teikt – ja iedzīvotāji patiešām vēlas 
pārmaiņas, tad šī noteikti ir īstā partija, par ko 
jābalso.

dejotāji, dziedātāji. Prieks, ka cilvēki nāk un darbojas. Jo īpaši gribu uzteikt senioru vokālo ansambli 
“Dziesmotā senatne” un jauniešu deju kolektīvu “Sadancis”. Protams, lepojos arī ar pārējiem novada 
kolektīviem. Jācer, ka atjaunotās telpas veicinās iedzīvotāju aktīvāku iesaisti pašdarbības kolektīvos.

joprojām ir saglabājuši savu entuziasmu darbā 
un motivāciju attīstīt novadu. Pašvaldībai jāspēj 
uzklausīt viņu idejas un, galvenais, nesagraut 
viņu motivāciju. Tam noderīgas būtu regulāras 
tikšanās ar novada iedzīvotāju interešu 
grupām – lauksaimniekiem, amatniekiem, 
uzņēmējiem, lai uzklausītu viņu viedokļus 
un mudinātu uz kopīgiem un iespējamiem 
problēmu risinājumiem.
Prioritāri veicamie darbi sporta un 
tūrisma jomās

Aicināšu vairāk iniciēt un atbalstīt sporta 
sacensību rīkošanu dažādās disciplīnās novadā, 
jo tas motivē jauniešus nodarboties ar sportu, 
kā arī liek novada vārdam izskanēt plašāk 
Latvijā. Veicināšu pašvaldību vairāk sekot līdzi 
novada sportistu izaugsmei un panākumiem, 
novērtēt viņus ar apbalvojumiem un motivēt 
tālākiem sasniegumiem. Esmu pārliecināta, 
ka jaunie un talantīgie novada sportisti 
Burtnieku novada vārdam vēl bieži liks 
izskanēt gan Latvijas, gan Eiropas un pat 
pasaules mērogā.

Manuprāt, ir svarīgi izveidot vienotu 
Burtnieku novada tēlu, kas veicinātu 
novada atpazīstamību un piesaistītu tūristu 

RUFINA JURAŠA - SIA “Valmiermuižas stallis” vadītāja
Startēt pašvaldību vēlēšanās Burtnieku novadā, kā partijas “Valmierai un Vidzemei” kandidātei, 

mani motivēja cilvēki, kuri arī ir iesaistīti partijā – viņu zināšanas, pieredze, taktiskā un inovatīvā 

pieeja problēmu risināšanai. Mani galvenie mērķi ir risināt novada vienmērīgu attīstību un stiprināt 
sadarbību starp pagastiem. Lielāka vienotība ir panākama, apvienojot katra pagasta spēkus, intere-
ses un cits citam sniedzot atbalstu. Pašvaldībai savukārt ir būtiski ieklausīties novada cilvēkos, kuri 

ARMANDS TRAMBICKIS - 
Valmieras Kultūras centra skaņas 
tehniķis

Burtnieku novads man ir īpašs, jo esmu 
šeit dzimis. Līdz ar to gribu, lai Burtnieku 
novads būtu attīstīts un sakopts. Vēlos, lai te 
būtu labāk! Droši varu teikt, ka esmu novada 
patriots.
Kā saredzat Burtnieku novadu 
nākotnē?

Pēc pieciem, desmit gadiem novads 
būs sakoptāks un tīrāks. Ceru, ka kļūsim 
saimnieciskāki un sakopsim paši savas sētas, 
lai varam lepoties ar savu novadu. Pašvaldībai 
savukārt jādomā, kā iedzīvotājus motivēt to 
darīt.

Noteikti vēl  būs kāds labs objekts uzcelts. 
Atceramies, cik neticīgi un skeptiski daudzi bija 
par Aigara Ruņģa ieceri celt alus darītavu, tāpat 
par ideju celt bērnudārzu. Bet, lūk, kur tie ir! Un 

DEPUTĀTU KANDIDĀTI

uzmanību. Ir nepieciešams apzināt novada 
esošos tūrisma resursus un veicināt kultūras 
mantojuma saglabāšanu, kā arī jāatrod 
risinājumi veco ēku turpmākai izmantošanai, 
lai radītu sakoptu un skaistu vidi.
Kādas ir Jūsu stiprās puses, zināšanas, 
pieredze, kas noderētu novada 
attīstībai?

Burtnieku novads ir īpašs ar zirgiem 
un zirgkopības  tradīcijām. Mana darba 
pieredze, strādājot šajā jomā, un izglītība 
pedagoģijā ir cieši saistīta ar bērniem un 
jauniešiem. Es vēlos dalīties savā pieredzē, 
mācīt būt atbildīgiem un godīgiem gan pret 
darbu, gan saviem līdzgaitniekiem. Mana 
pieredze un zināšanas noderēs, sekmējot 
ilgtspējīgu jātnieku sporta un tūrisma 
attīstību Valmiermuižā un Burtnieku novadā, 
popularizējot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, 
organizējot sporta un izglītības pasākumus 
bērniem, skolēniem un pieaugušajiem.

Es uzskatu, ka daudz svarīgāks par 
vietu ir tās cilvēks – ar savu ideju, drosmi, 
apņemšanos un entuziasmu. Cilvēks nosaka  
virzību un attīstību, liek būt nemitīgā 
kustībā. 

cepuri nost, ka uzcēla, darīja un īstenoja idejas!
Kādi, Jūsuprāt, būtu prioritāri 
veicamie darbi novadā?

Esmu zinošs tieši kultūras jomā, ar 40 gadu 
darba pieredzi Valmieras Kultūras centrā. Man 
patīk tas, ko daru, un kultūra ir nozare, ko es 
pārzinu. Šajā jomā novadā ir daudz ko darīt, 
uz ko tiekties. Ļoti priecē, ka Ēvelē ir atjaunots 
tautas nams, apstiprināta arī jaunā Matīšu 
Kultūras nama atjaunošana. Nedrīkstētu būt 
tā, ka no lielajiem finanšu ieguldījumiem, ko 
prasījusi šo ieceru realizācija, jācieš pasākumu 
kvalitātei, jo vairs nevaram atļauties uzaicināt 
lielākus, pazīstamākus māksliniekus. Tāpat 
jāanalizē, vai cilvēki apmeklē attiecīgo pasākumu, 
kāpēc neapmeklē. Pasākumam nav jēgas, ja nav 
iedzīvotāju atsaucības. Vajadzētu pārskatīt finanšu 
resursus un pasākumu skaitu, jo viens kvalitatīvs, 
labi apmeklēts kultūras pasākums iedzīvotājiem ir 
lielāks ieguvums nekā vairāki, kas ir vāji apmeklēti. 

Mums ir ļoti labi pašdarbnieku kolektīvi – 

EDGARS UPĪTIS - SIA “EGU 
BŪVE” valdes priekšsēdētājs

Partija “Valmierai un Vidzemei” ir sevi 
pierādījusi darbos, un rezultāts ir acīm redzams 
Valmieras pilsētā – tā attīstās un aug straujiem 
soļiem. Mana motivācija ir būt aktīvam 
novadniekam un uzņēmējam, dot savu 
pienesumu un redzējumu. Vēlos, lai Burtnieku 
novada iedzīvotājiem būtu gandarījums un 
lepnums dzīvot Burtnieku novadā.

Man nav pieņemama biežā vadības maiņa 
pašvaldībā, jo tādā darba stilā vadības nevar 
pilnvērtīgi veikt savu darbu novada attīstības 
labā, un tas mani neapmierina. Vēlos ar 
savu darbošanos veicināt novada attīstību, 
infrastruktūras sakārtošanu, palīdzēt celt 
iedzīvotāju dzīves līmeni.

Man ir trīs augstākās izglītības transportbūvē 
– ceļu nozarē. Esmu strādājis ceļu un tiltu 
būvniecībā, jau deviņus gadus vadu savu 
uzņēmumu ceļu būvniecības nozarē. Ar savām 
zināšanām un pieredzi par ceļu infrastruktūru, 
to plānošanu, attīstību un kvalitāti varu 
dot pienesumu Burtnieku novadam. Kā 
uzņēmums, esam strādājuši ārpus Latvijas 
teritorijas – Francijā ieguvuši jaunas zināšanas 
un pieredzi. Esmu ļoti daudz ceļojis un redzējis, 
kā citās valstīs tiek attīstīti dzīvojamie rajo-
ni, rūpnieciskās teritorijas, infrastruktūra, 
skvēri, pilsētvide. Līdz ar to novadā lielu 
uzmanību pievērsīšu tieši ceļu uzturēšanai, 
attīstībai, to plānveida atjaunošanai. Atjaunojot 
prioritāros ceļus un veicot ceļa kvalitāti vietējas 
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Mana motivācija startēt pašvaldību 
vēlēšanās no partijas “Valmierai un Vidzemei” 
saraksta  ir veicināt Matīšu pagasta attīstību. 
Uzskatu, ka pašvaldības darbā jāievēro tie 
paši likumi, kas biznesā – jāgarantē augsta 
darba kvalitāte, nepārtraukti jāattīstās un 
jādomā, lai būtu apmierināti klienti – novada 
iedzīvotāji.

Kā uzņēmējs ar lielu darba pieredzi, es 
uzskatu, ka pašvaldībai ir jāveicina novada 
uzņēmēju sadarbība. No sava uzņēmuma 
pieredzes zinu, ka, strādājot kopā un cits citu 
atbalstot – papildinot, var sasniegt ātrāku 
un labāku rezultātu. Turklāt ieguvēji ir visi. 
Šādam uzņēmējdarbības modelim ir vēl 
viens būtisks blakusefekts – tas rada jaunas 
darbavietas. Savukārt, lai būtu resurss, 
kas šīs darbavietas aizpilda, es iestājos par 
aktīvāku un lielāku pašvaldības atbalstu 
skolēnu nodarbinātībai vasarā. Lai veicinātu 

ANDRIS KRŪZKOPS - SIA “Cietais Rieksts” valdes loceklis

DEPUTĀTU KANDIDĀTI

AINARS LIEPA - SIA “EMPOWER” būvniecības tāmju inženieris un 
būvdarbu vadītājs

INESE OZOLA - ZS “Paukšēni” 
īpašniece

Lauku teritorijās lauksaimniecība ir ļoti 
nozīmīgs uzņēmējdarbības veids – tiek 
ražota produkcija, sakoptas plašas teritorijas, 
radītas darbavietas, maksāti nodokļi. 
Arī lauksaimniekiem, tāpat kā jebkuram 
ražošanas uzņēmumam, produkcijas 
realizācijai, izejvielu piegādē, lauku 
apsaimniekošanā ļoti būtiska ir sakārtota  un 
labi uzturēta ceļu infrastruktūra. Jebkuram 
uzņēmumam, kas savā darbībā izmanto 
smago tehniku, ir būtiski, lai transporta masas 
ierobežojumi uz ceļiem būtu pēc iespējas 
īsāki vai nebūtu nemaz. Par šādu atbalstu 
lauksaimniecības uzņēmumiem ir jādomā 
pašvaldībai, piesaistot Eiropas Savienības 
finansējumu grants ceļu asfaltēšanai.

Pašvaldībai ir jāveicina iedzīvotāju 
noturēšana lauku teritorijās, kā arī jāsekmē 
jaunu cilvēku piesaiste, jo lauksaimnieki 
saskaras ar kvalificēta darbaspēka trūkumu 
tādās jomās kā veterinārija un agronomija. 
Trūkst pat traktoristu, kuri var strādāt ar 

modernu tehniku. Tāpat jāveicina lauku 
jauniešu interese par uzņēmējdarbību laukos.

Būtu lieliski, ja novada izglītības iestādēs 
bērnu ēdināšanai tiktu izmantota novada 
lauksaimnieku saražotā produkcija, tāpēc 
vairāk jāatbalsta novadā saražoto produktu   
popularizēšana un tirdzniecības vietu izveide.

Tāpat pašvaldība varētu stiprināt novada 
lauksaimnieku sadarbību, veicinot kopīgu 
projektu īstenošanu. Turklāt līdz šim no 
pašvaldības puses nav bijusi motivējoša 
nekustamā īpašuma nodokļu politika. 
Piemēram, ražojošajiem uzņēmējiem varētu 
būt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides. 
Lauksaimnieks – ražotājs maksā tādu pašu 
nekustamā īpašuma nodokļa likmi kā 
neapsaimniekoto teritoriju īpašnieki.

Burtnieku novadā vairākās paaudzēs ir 
dzīvojuši mani senči gan no tēva, gan mātes 
puses, un tagad šeit ir arī manas ģimenes 
mājas. Mūsu novada priekšrocība ir vide, kas 
daudzviet jāsakopj un jāizmanto tūrisma un 
atpūtas piedāvājumu veidošanā. Savukārt 
es pati esmu dzimusi un augusi pilsētā – 
Valmierā, un man ir iespēja salīdzināt. Prieks 

par sakopto pilsētu un attīstību, ir jūtams, ka pilsētai ir saimnieks. Tāpēc domāju, ka arī 
Burtnieku novadā ir nepieciešams politiskais spēks ar pozitīvu pieredzi.

bērnu interesi par darbu, attīstītu viņos 
darbam nepieciešamās īpašības, zināšanas un 
prasmes, pašvaldības atbalsts nevar apstāties 
pie ierobežotajiem, šim mērķim atvēlētajiem 
līdzekļiem, trīs atbalsta grupām un rindas. 
Jāmēģina nodrošināt darbs visiem strādāt 
gribētājiem, motivējot arī uzņēmējus aktīvāk 
piedāvāt darba iespējas.

Kā nozīmīgus darbus, kas jāveic 
pašvaldībai nākamajā periodā, es redzu, 
tūrisma infrastruktūras  pilnveidošanu ap 
Burtnieka ezeru, jo tam piemīt lielas tūrisma 
attīstības iespējas. Tāpat  arī jāveic lauku ceļu 
tīklu sakārtošana.

Nākotnē es Burtnieku novadu iztēlojos 
kā konkurētspējīgu un atpazīstamu novadu 
Vidzemē   un   Latvijā   ar   administratīvo 
centru  Burtnieku pagastā.

Esmu pārliecināts, ka “deputāts” nav lamu 
vārds, ja savu darbu dara godprātīgi.

Par notiekošo Burtnieku novadā jautājumu ir 
daudz, bet atbilžu nav. Mani neapmierina 
atruna, ka no malas viss šķiet vienkārši, tāpēc 
negribu stāvēt malā, bet dot savas zināšanas 
un darba pieredzi novada attīstībai.  Esmu 
dzimis Cēsīs, bet kopš 1991.gada esmu saistīts 
ar Burtnieku novadu. 2009.gadā ar ģimeni 
– sievu un abām meitām – piedalījāmies 
Olimpiešu parka atklāšanā, un esam tā 
atbalstītāju pulkā joprojām. Kopš 2009.gada 
kopā ar entuziastu grupu organizēju līdaku 
sezonas atklāšanas sacensības spiningošanā 
– NOREL ceļojošā kausa izcīņu Burtnieka 
ezerā. Esmu lepns, ka dzīvoju tik skaistā 
vietā!

Liela daļa Burtnieku novada iedzīvotāju 
strādā Valmierā. Mūsu novads un Valmiera 
ir saistīti ik uz soļa. Ir patīkami apzināties, 
ka mūsu kaimiņos ir visvairāk nosiltināto 
daudzdzīvokļu māju, zems bezdarba 
līmenis un sakārtota infrastruktūra. 
Valmierā notiekošās pozitīvās pārmaiņas ir 
nepieciešamas arī Burtnieku novada pagastos. 

Pirmkārt, ir jāuzlabo Burtnieku novada 
pašvaldības tēls, pierādot, ka to vada 
prasmīgi un tālredzīgi saimnieki. Otrkārt, 
jāveic lielākās novada bagātības – Burtnieka 
ezera – atveseļošana, jārisina ūdens līmeņa 
problēmas, kas veicina aizaugšanu, jāveic 
nevērtīgo zivju daudzuma regulēšana, 
jāpilnveido licencēšana. Treškārt, jāveic 
efektīvs, racionāls un pamatots novada finanšu 
resursu izlietojums, jāveic rūpīga būvniecības 
iepirkumu sagatavošana un analīze. 

Es esmu pārliecināts, ka pēc pieciem, 
desmit gadiem Burtnieku novadā varēsim 
lepoties ar sakārtotiem pagastu centriem, 
nosiltinātām daudzdzīvokļu mājām, 
sakārtotiem inženiertehniskajiem tīkliem un 
labu tā apkalpošanas servisu, kā arī sakārtotu 
ceļu infrastruktūru un “veselu” Burtnieka 
ezeru.

Man ir liels gods un gandarījums pārstāvēt 
partiju “Valmierai un Vidzemei” 2017.gada 
3.jūnija vēlēšanās, zinot, ka tas ir pozitīvs un 
ietekmīgs spēks.

prioritātes, ko reāli varam izdarīt. Gribu, 
lai pašvaldība sāktu strādāt cilvēkiem, nevis 
tikai dalītu krēslus.Tāpat jāpievērš liela 
vērība finansēm. Tā galu galā ir nodokļu 
maksātāju nauda, nevis pašu deputātu 
ieguldījumi. Arī jādomā, kā atbalstīt 
un sekmēt uzņēmējdarbību. Tas gan 

nenozīmē tikai jaunu uzņēmumu radīšanu 
– primāri jāatbalsta esošie uzņēmēji, un, 
manuprāt, jāsāk ar ceļu un infrastruktūras 
sakārtošanu.

MĀRIS ZARIŅŠ - pensionārs
Nosauciet, lūdzu, problēmas, kas, Jūsuprāt, būtu jārisina Burtnieku 
novadā!

Gaidāmajās vēlēšanās Burtnieku novadā “startēs” deviņi saraksti. Jāsaprot, ka deputātu 
sastāvu veidos dažādu partiju pārstāvji. Manuprāt, pirmais uzdevums ir visiem vienoties 
par kopīgu, noteiktu rīcības plānu, jo, protams, domas un mērķi būs atšķirīgi. Jānosaka 

Turpinājums no 3. lpp. Saruna ar E. Upīti
uzņēmējdarbības vides attīstībai.

Mans dzīves moto ir padarīt šodienu labāku 
par vakardienu. Labāku rītdienu ir pelnījis arī 

pašvaldības spēja piesaistīt Eiropas Savienības 
līdzekļus novada attīstībai – publiski pieejamām 
vietām, iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanai, 

novads, kurā esmu audzis, dzīvojis un šobrīd 
strādāju.

nozīmes ceļiem, ir iespējama novada attīstība, 
uzņēmējdarbības  veicināšana, iedzīvotāju 
skaita palielināšana. Tāpat man ir ļoti svarīga 
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sistēma. Esmu guvis vērtīgu pieredzi Somijā un redzējis, kā tur tiek risinātas transporta 
problēmas, un šos risinājumus esmu gatavs ieviest arī pie mums.

Burtnieku novadu man īpašu padara tā iedzīvotāji – uzņēmīgi, mērķtiecīgi, ar savu redzējumu 
par novadu un tā izaugsmi. Iedzīvotāji ir Burtnieku novada “asinsrite”, kas nemainīgi virzās uz 
priekšu, nebaidoties pieņemt drosmīgus lēmumus un nepadoties grūtību priekšā.

LAURIS CEĻŠ - SIA “Lumina” direktors
20 gadus esmu bijis saistīts ar sportu un uzņēmējdarbību, un šī pieredze man ir devusi 

nepieciešamās rakstura īpašības, lai es neatkāptos no iecerētā un sasniegtu gan mazus, gan 
lielus mērķus. Esmu gatavs izzināt jebkuru jomu – vai tas būtu sports vai uzņēmējdarbības 
attīstīšana, vai novada labiekārtošana. Mani vienmēr ir izaicinājušas lietas, ko cilvēki uzskata 

ELVIS SKRASTIŅŠ - SIA 
“Prototype Manufacturing” 
loģistikas direktors

Burtnieku novads ir manas mājas. Šī ir vieta, 
kur dzīvoju un strādāju, vieta, kur redzu 
savu dzīvi un nākotni, tāpēc vēlos palīdzēt 
novadam attīstīties. Raugoties nākotnē, 
saskatu Burtnieku novadu kā modernu 
pašvaldību, kas tiks minēta kā pozitīvais 
piemērs ne tikai Vidzemes, bet arī Latvijas 
mērogā. Tā būs vieta, kur ērti un droši 
jutīsies jebkurš novada iedzīvotājs. Uzskatu, 
ka to mēs varam panākt, veiksmīgi strādājot 
un sadarbojoties ar vienu no Latvijas biznesa 
centriem – Valmieru. Mūsu novada attīstības 
ātrums ievērojami pieaugs, un tas attiecīgi 
ļaus Burtnieku novadam pierādīt sevi kā 
pievilcīgu vietu jauniem uzņēmumiem un 
investīcijām, kas tālāk, līdztekus atbildīgai 
sociālo un finanšu programmas īstenošanai, 
uzlabos novada iedzīvotāju dzīves līmeni.
Kas, Jūsuprāt, primāri jārisina 
Burtnieku novadā?

Pirmkārt, ir jāveido veiksmīgāka sadarbība 
gan ar novada iedzīvotājiem, gan ar citu 

DEPUTĀTU KANDIDĀTI
Ko no savām zināšanām un 
pieredzes liksiet lietā?

43 gadus esmu nostrādājis mežsaimniecībā. 
Tā kā Burtnieku novadā ir 33 000 ha mežu, 
no kuriem 700 ha ir pašvaldībai piederoši 
meži, domāju, ka noteikti varu būt noderīgs 
ar savām zināšanām, padomu pašvaldības 
mežu apsaimniekošanā. Piemēram, nākamgad 
pašvaldībai obligāti ir jāizkopj 23 ha 
jaunaudzes. Manā skatījumā šeit var piesaistīt 
Eiropas Savienības fondu finansējumu.

Esmu deviņus gadus nostrādājis arī tūrisma 
nozarē – manā pārziņā deviņdesmitajos 
gados bija Skaņākalna dabas parks. Zinu, kā 
“pievilināt” tūristus, kā atrisināt sakopšanas 
problēmas utt. Domāju, ka šī pieredze ļoti 
labi noderētu, atjaunojot tūrismu Burtnieka 
ezerā, jo pašlaik tur, izņemot makšķerēšanu, 
nekas tāds nenotiek. Tā kā mans hobijs ir 
burāšana, tad mans sapnis ir pēc gadiem redzēt 
Burtniekā neskaitāmus buru mastus. Man ir 

iecere nodibināt jahtu klubu, un aicinu nākt 
palīgā entuziastus.

Runājot par Burtnieka ezeru, tā 
apsaimniekošana noteikti ir viens no 
veicamajiem darbiem, kam jāpievērš liela 
uzmanība. Paši jau sakām, ka tas ir mūsu 
brends, ar ko lepojamies, taču ezers diemžēl 
ir kritiskā stāvoklī.

Tāpat es iestāšos par to, ka pašvaldība 
velta savus resursus Valmiermuižas ciemata 
sakopšanai. Protams, alus darītavas un 
bērnudārza teritorijas ir sakoptas un tīras, bet, 
“ieejot dziļāk” Valmiermuižā, skats nav tas 
patīkamākais – aizauguši, nelabi smakojoši 
grāvji, nesakopta māju apkārtne.
Kādu Jūs redzat Burtnieku novadu 
pēc 5, 10 gadiem?

Domāju, ka mūsu novads būs sakārtots, 
sakopts, attīstīts, ar Burtnieka ezeru kā vienu 
no tūrisma galamērķiem.

novadu un pilsētu pašvaldībām. Ir jāsaprot, 
ka tikai kopīgi strādājot un risinot aktuālas 
problēmas ir iespējama ilgtspējīga novada 
attīstība. Otrkārt, ir jāveido atklāts un 
caurspīdīgs novada pārvaldes darbs. Būtiski, 
lai jebkurš iedzīvotājs var iepazīties ar 
novada pašvaldības lēmumiem un uzdot 
interesējošus jautājums. Treškārt, ir efektīvāk 
jāizmanto jau esošie finanšu resursi, kā arī 
jādomā par papildu finansējuma piesaisti 
novada attīstībai, proti, aktīvāk jāizmanto 
Eiropas Savienības fondu sniegtās iespējas. 
Ceturtkārt, infrastruktūras plānveidīga 
attīstīšana. Loģistikas sfērā primārais ir 
novada autoceļu uzturēšana un uzlabošana. 
Sakārtota autoceļu infrastruktūra ir 
būtisks aspekts iedzīvotāju ikdienas 
ērtību uzlabošanai, kā arī  pamats stabilai 
ekonomiskajai izaugsmei. Ne mazāk svarīgi 
ir uzlabot sabiedriskā transporta pieejamību 
novada iedzīvotājiem. Šie abi faktori uzlabos 
gan novada sniegto pakalpojumu pieejamību 
iedzīvotājiem, gan sekmēs uzņēmējdarbības 
attīstību. Tā kā pats strādāju Latvijas – 
Somijas kopuzņēmumā un esmu atbildīgs 
par loģistikas un transporta risinājumiem, 
saprotu, cik nozīmīga ir sakārtota transporta 

par neiespējamām. Vēlos komunicēt ar 
iedzīvotājiem Burtnieku novadā un iegūt 
cilvēku uzticību, darot lietderīgus darbus 
novadam. Tāpat vēlos palīdzēt rast risinājumus 
iedzīvotāju problēmām, ļaut cilvēkiem sevi 
vērtēt pēc padarītā.

Domājot par jebkura Latvijas novada 
ilgtspēju, ir skaidrs, ka kvalitatīva, regulāri 
uzturēta ceļu infrastruktūra ir pamats 
apdzīvotas teritorijas izdzīvošanai un attīstībai. 
Neviena uzņēmējdarbības forma nevar 
pastāvēt bez pilnveidotas infrastruktūras. 
Tāpat arī sekmīga tūrisma nozares uzturēšana 
nav iespējama bez ceļu, ietvju, pastaigu 
taku sakārtošanas. Tieši šīs divas jomas 
– uzņēmējdarbība un tūrisms – ir tās, ko 
Burtnieku novadā iespējams attīstīt, lai celtos 
ne tikai novada, bet iedzīvotāju labklājība. 
Mums pie tā nopietni jāpiestrādā.

Esmu vienmēr iestājies par dialogu, un, 
manuprāt, sekmīgai novada attīstībai mums 
ir jāattīsta komunikācija starp pašvaldību 
un iedzīvotājiem, kā arī starp pašvaldību 
un uzņēmējiem. Proti, iedzīvotājiem 
ir jādod iespēja izteikt savas idejas vai 
pamatotas pretenzijas jebkuram deputātam 
vai pašvaldības darbiniekam. Iedzīvotājs 
ir jāuztver kā kolēģis, kurš var norādīt uz 
kādām problēmām novadā, kas ikdienas 

darbos palikušas nepamanītas. Savukārt 
uzņēmēji ar savu kompetenci un pieredzi var 
dot objektīvus padomus, kā veicināt konkrētās 
jomas attīstību. Tieši uzņēmēji var palīdzēt 
pareizi plānot novada ekonomiku. Uzskatu, ka 
deputāts ir darbinieks vēlētājam, bet vēlētājs – 
darba devējs, un pie tā arī pieturēšos.

Man ļoti patīk daba, lauki un meži, un šo 
vidi esmu izvēlējies kā savu dzīvesvietu. Es ļoti 
vēlētos, lai pēc vairākiem gadiem, novadam 
attīstoties, šī vide neizzustu. Līdz ar to mums 
primāri jāsakārto Burtnieka ezers un tam 
piegulošā teritorija, tam veltot ne tikai novada 
finanšu līdzekļus, bet piesaistot arī Eiropas 
Savienības finansējumu. Sakārtota zvejniecība, 
burāšanas iespējas, ūdens izklaides, nometnes 
bērniem – tas viss piesaistīs tūristus ne tikai 
no Latvijas, bet arī no kaimiņzemēm. Es 
ticu, ka mēs varam izveidot Burtnieka ezeru 
par vienu no lielākajiem tūrisma objektiem 
Latvijā, nepieciešamas tikai idejas, gribasspēks 
un radoša pieeja.

Mans dzīves moto gan darba vidē, gan 
ikdienā ir būt godīgam pret līdzcilvēkiem, 
nepievilt tos, kuri mani ciena, un neatkāpties 
no nospraustajiem mērķiem. Mans šī brīža 
uzstādījums – darīt visu, lai cilvēki Burtnieku 
novadā dzīvotu labklājībā, būtu laimīgi un 
nemeklētu dzīves vai darba vietu citur.

DEPUTĀTU KANDIDĀTI
Turpinājums no 4. lpp. Saruna ar  M. Zariņu

Turpinājums 6.  lpp.

RAIVIS BUSULIS-VEINŠTEINS - SIA “Valmieras Namsaimnieks” 
sanitārtehnikas būvinženieris

Kopš bērnības esmu saistīts ar Burtnieku novadu. Tās ir manas senču mājas, mana ikdiena 

un vieta, kur smelties spēku. Tā ir vieta, 
kur novada iedzīvotājiem dzīvot un 
atpūsties. Vieta, kur uzņēmējiem attīstīties. 
Man ir izteikta vēlme mainīties pašam 

un mainīt mūsu visu dzīvi uz labāko 
pusi. Iegūtā izglītība Rīgas Tehniskajā 



6

universitātē un iegūtā līdzšinējā darba pieredze ir labs pamats tam, lai spētu sakārtot 
novada inženiertehnisko procesu norisi, apkures jautājumus, veicināt ūdensapgādes 
un kanalizācijas pakalpojumu kvalitātes celšanu, iespēju robežās ieviest mūsdienīgus 

DEPUTĀTU KANDIDĀTI

SIMONA ŠMIDTE - Valmieras Viestura vidusskolas skolniece
Esmu aktīva jauniete, dzīvoju Burtnieku novada Valmieras pagastā, un mani no Valmieras pilsētas 

šķir vien pāris metru. Redzot pilsētas attīstības līmeni un plašo iespēju klāstu savai 

izaugsmei, sapratu, ka vēlos iesaistīties ne vien pati, bet iedvesmot arī citus jauniešus 
tālākai darbībai. Mans mērķis ir lauzt barjeras starp jauniešiem un deputātiem, viņu 

AGRIS RUNCIS - SIA 
“MUNDURS” valdes priekšsēdētājs

Lai gan esmu dzimis Piebalgā, dzīvoju 
Burtnieku novadā jau 30 gadus, līdz ar to 
uzskatu sevi par īstu novadnieku un vēlos 
darboties tā attīstīšanā. Vērtējot partijas 
“Valmierai un Vidzemei” aktivitāti 
Valmierā, ievēroju viņu darbībā stabilitāti, 
rīcībspēju un prognozējamību, kā diemžēl 
līdz šim pietrūka Burtnieku novadā, tādēļ 
arī radās motivācija iesaistīties partijā.

Uzskatu, ka mana pieredze kā uzņēmējam 
būs vērtīga. Proti, 20 gadus darbojoties 
uzņēmējdarbībā, esmu sapratis, kas ir 
nepieciešams, lai uzņēmējam rastos vēlme 
veidot uzņēmumu un radīt darbavietas 
novada teritorijā. Tā viennozīmīgi ir 
infrastruktūras sakārtošana un normatīvo 
aktu izstrāde.

Protams, uzņēmējdarbība nav vienīgā 
joma, kas jāattīsta novadā. Lai Burtnieku 
novads sāktu savu augšupeju, ir jāveic 

grantēto autoceļu stāvokļa uzlabošana. 
Mums jārūpējas par to, lai novada 
iedzīvotājiem būtu ērta nokļūšana 
līdz visiem novada administratīvajiem 
centriem, kā arī no tiem tikpat ērti jāvar 
nokļūt līdz Valmierai.

Noteikti jāsakārto esošais dzīvojamais 
fonds, kā arī papildus jārada jauns, 
lai apturētu gados jauno nodokļu 
maksātāju aizplūšanu no novada. 
Tāpat jāpanāk Burtnieku centrā esošo 
graustu sakārtošanu. Jaunus cilvēkus 
nepievilināsim ar nesakārtotiem pagastu 
centriem, jārūpējas par sakoptu un vizuāli 
skaistu vidi.

Protams, jāturpina darbs pie Burtnieka 
ezera atveseļošanas plāna īstenošanas. 
Dzīvojot blakus Burtnieka ezeram, redzu, 
kā tas gadu gaitā mainās, un diemžēl 
ne uz to labāko pusi. Burtnieka ezeram 
jābūt pieejamam un interesantam ne tikai 
makšķerniekiem, bet arī iedzīvotājiem ar 
citām interesēm. Noteikti vēlos piedalīties tā radušos probēmu apzināšanā un palīdzēt rast risinājumus to novēršanai.

risinājumus un virzīt energoefektivitātes 
paaugstinošus procesus, piesaistot 
pieejamos Eiropas Savienības līdzekļus. 
Redzot novada izaugsmi un attīstības 
virzienu, vēlos iesaistīties šajos procesos ar 
savām zināšanām un atbildības sajūtu pret 
darbu, ko veicu.

Iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana 
nav iespējama bez sakārtotas vides, 
tādēļ nepieciešams rūpēties ne tikai 
par infrastruktūras atjaunošanu un 
uzlabošanu, kas, protams, ir būtiski, bet arī 
par tās uzturēšanu. Viena no prioritātēm 
noteikti ir novada ceļu uzturēšana un 
sakārtošana, lai tie būtu izbraucami ne 
tikai stratēģiski svarīgajos posmos, bet 
arī viensētām. Nepieciešams arī uzturēt 
komunikāciju, nodrošinot caurskatāmību 
starp Burtnieku novada iedzīvotājiem, 
pašvaldību un novada teritorijā esošajiem 
uzņēmumiem un uzņēmējiem, lai radītu 
pilnvērtīgu priekšstatu un izpratni 
iedzīvotāju vidū par novadā notiekošajiem 
procesiem. Būtiski ir veicināt iedzīvotāju 
līdzdalību novada attīstības procesos, 
domājot par ilgtspējīgas un pievilcīgas 

dzīves vides veidošanu.
Burtnieku novadā līdz šim ir tikai 

neliela daļa enerģisku iedzīvotāju, kuri 
spējuši paši piesaistīt līdzekļus namu 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu 
veikšanai. Novada infrastruktūras 
uzlabošana, piesaistot Eiropas Savienības 
līdzfinansējumu, ir viena no prioritātēm ne 
tikai māju energoefektivitātes pasākumu 
plānā, bet arī citās būtiskās novada ikdienas 
jomās – pagastu centros nepieciešama 
inženierkomunikāciju atjaunošana, ceļu 
sakārtošana, uzņēmējdarbības vides 
pilnveidošana. Tāpat svarīgs aspekts ir 
iedzīvotāju izglītošana par infrastruktūras, 
energoefektivitātes un vides uzlabošanas 
iespējām. 

Burtnieku novada priekšrocība ir tieša 
saikne ar Valmieras pilsētu – tās tuvums 
un attīstība, kas ļauj arī pašā novadā 
saskatīt attīstītu, sakārtotu un augošu 
nākotni, uz iedzīvotājiem un uzņēmējiem 
vērstu infrastruktūru, vienlaikus baudot 
sakārtotu un tīru vidi, apsaimniekojot 
dzimtos laukus un pašiem esot saimniekiem 
savā zemē.

vēlmēm un viedokļiem. Man ir svarīgi, 
lai jaunieši pēc studijām šeit atgriežas un 
redz ne tikai novada izaugsmi, bet ir gatavi 
sniegt savu artavu tā attīstībai. Jauni, 
enerģiski, radoši cilvēki, kurus raksturo 
jaunības maksimālisms, manuprāt, ir 
viena no veiksmes atslēgām, kas palīdzēs 
novada dzīvei neieslīgt rutīnā.

Jau piecus gadus darbojos Valmieras 
novada fonda Jauniešu ideju laboratorijā. 
Tā sniedz iespēju arī Burtnieku novada 
jauniešiem iesaistīties sava novada 
attīstībā, piedaloties jauniešu rīkotajos 
projektu konkursos. Esmu uzklausījusi 
un izvērtējusi, kas Burtnieku novada 
jauniešiem ir svarīgs un kādu viņi vēlētos 
redzēt Burtnieku novadu tuvākajā nākotnē. 
Ar iegūtajām zināšanām un pieredzi 
jauniešu grupu vadīšanā un koordinēšanā 
spēšu pievērst uzmanību jauniešu 
viedoklim dažādu jomu jautājumos. 
Jaunatne ir novada nākotne, tāpēc mēs 
nedrīkstam atstāt novārtā viņu vēlmes 
un prasības. Mums jāļauj jauniešiem 
realizēties, jo tikai tā mēs panāksim, ka 
viņi negaida mirkli, lai pēc vidusskolas 
absolvēšanas tiktu prom no novada. Mums 
viņi jāieinteresē un jāpārliecina par to, ka 

dzīvei novadā ir perspektīva.
Līdz ar to viens no būtiskākajiem 

jautājumiem, kas, manuprāt, jārisina 
Burtnieku novadā, ir jauniešu iesaiste 
novada attīstībā, veicinot viņu 
piedalīšanos lēmumu pieņemšanā. 
Burtnieku novadā kopš 2015.gada ir 
nodibināta Jaunatnes lietu konsultatīvā 
padome. Tās pamatuzdevums ir jauniešu 
iesaiste lēmumu pieņemšanā ar viņiem 
saistītos jautājumos, tomēr, manuprāt, 
šajā padomē jādarbojas jauniešiem no 
visiem sešiem pagastiem. Tādēļ es noteikti 
iestāšos par Jaunatnes lietu konsultatīvās 
padomes sastāva korekcijām, tajā iekļaujot 
visu pagastu jauniešu pārstāvjus, izglītības 
iestāžu pārstāvjus, kā arī jaunatnes lietu 
speciālistus. Jaunatnes politikai jāattīstās 
līdzvērtīgi visa novada mērogā, nevis tikai 
Valmieras vai Burtnieku pagastā.

Tāpat noteikti jāsakārto pilsētas interešu 
izglītības pieejamība novada bērniem un 
jauniešiem, nodrošinot transportu turp un 
atpakaļ, kā arī jāpapildina novadā esošais 
interešu izglītības programmu piedāvājums 
un kvalitāte.

līdz ar to tas ir liels gods, ka tiek sniegta iespēja 
strādāt novada attīstības labā. Jāsaka godīgi 

– dzirdot to, kas notiek Burtnieku novadā, ALVIS VIĻUMS - SIA “K.A.M. Auto” valdes loceklis
Kā jau visiem šī saraksta kandidātiem, Burtnieku novads ir mana un manas ģimenes dzīvesvieta, 

Turpinājums no 5. lpp. Saruna ar R. Busuli-Veinšteinu

Turpinājums 7 . lpp.
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Akcentējot problēmjautājumus, es 

iestāšos par to, lai vairāk tiek izmantots 
Burtnieka ezera potenciāls ne tikai 
makšķerēšanai, bet arī sportam un 
atpūtai. Jānovērš tā aizaugšana, jo ezers ir 
mūsu “dabas pērle” – par to mums visiem 

ALVIS BULS - SIA “Bē-Bē” valdes priekšsēdētājs

ERVĪNS BROKS - SIA “Vidzemes 
logi” valdes priekšsēdētājs

Burtnieku novads ir manas mājas, un, kā 
jau ikviens cilvēks, arī es savās mājās vēlos 
justies droši, ērti, patīkami. Burtnieku 
novads ir diezgan sakopts, taču vēl ir daudz 
mērķu, ko sasniegt, daudz problēmu, ko 
risināt. Tādēļ es labprāt vēlos dalīties savā 
pieredzē, zināšanās, sniegt ierosinājumus, 
lai galu galā ieguvēji būtu iedzīvotāji – 
pārtikuši, ar kvalitatīvu dzīvi, laimīgi savā 
novadā. Ar savu piemēru ceru iesaistīt 
novada attīstības veicināšanā arī citus 
uzņēmējus un novada iedzīvotājus, jo 
kopā darbojoties mērķi ir daudz vieglāk 
sasniegt.
Kādi jautājumi, Jūsuprāt, ir jārisina 
Burtnieku novadā?

Pirmkārt, jāizveido stabila un vienota 
komanda, kam pirmajā vietā ir novada 
attīstības veicināšana, nevis savstarpējo 
nesaskaņu risināšana. Jānoliek malā sa-
vas ambīcijas un jāsaprot, kāpēc šeit 
esam. Nedrīkst pievilt vēlētāju uzticību, 
kas diemžēl Latvijā ir iedragāta daudzu 
politiķu negodprātīgas rīcības dēļ. 
Uzskatu, ka partijas “Valmierai un 

DEPUTĀTU KANDIDĀTI

Vidzemei” pieredze Valmieras pilsētas 

attīstības veicināšanā noteikti noderēs arī 
Burtnieku novadā. Skatoties uz pilsētas 
ekonomisko augšupeju, nav jāšaubās, 
ka šīs partijas darbi “runā” skaļāk par 
solījumiem.

Tā kā man ir vērtīgas zināšanas un 
pieredze būvniecībā un mājražošanā, 
tieši šīm divām nozarēm vēlos pievērst 
pastiprinātu uzmanību, jo tās, manuprāt, 
ir perspektīvas jomas, kur varam attīstīt 
Burtnieku novadu.

Lai nodrošinātu pakalpojumu 
pieejamību iedzīvotājiem un sekmētu 
loģistiku uzņēmējiem, ir jāpiestrādā pie 
asfaltēto un grantēto ceļu uzturēšanas 
un uzlabošanas. Pašreiz daudzviet redzu 
problēmas tieši ceļu uzturēšanas ziņā – ja 
tuvāk pilsētai viss ir vairāk vai mazāk 
kārtībā, tad tālāk novadā brīžiem ceļi 
ir neizbraucami. Kā gan mēs varam 
piesaistīt jaunus uzņēmējus ar šādu ceļu 
infrastruktūru?

Mājražošana ir strauji augoša nozare, 
jo pieprasījums pēc ekoloģiskās pārtikas 
palielinās. Varam smīkņāt, ka tā šobrīd 
ir modes lieta ēst vietējo produkciju, taču 
tas mums ir jāizmanto gudri – palīdzot 
zemniekiem pārdot, popularizēt viņu 
produkciju, mēs ne tikai sekmēsim 

DEPUTĀTU KANDIDĀTI
Turpinājums no 6. lpp. Saruna ar  A. Viļumu

kopā jārūpējas. Protams, arī jāveicina 
kvalitatīva dzīvojamā fonda izveide un 
pašreizējās infrastruktūras attīstīšana, 
lai noturētu esošos novadniekus un 
piesaistītu arvien jaunus iedzīvotājus. To 
varēs panākt, piešķirot līdzfinansējumu 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
tehniskā stāvokļa un energoefektivitātes 
novērtēšanai, pagalmu labiekārtošanai 
un bērnu rotaļu laukumu izveidei. 
Noteikti jāmeklē iespējas sadarbībai ar 
Valmieras pilsētas pašvaldības policiju, 
lai veicinātu drošību novadā. Tāpat 
jādomā par ielu apgaismojuma tīkla 
un sabiedriskā transporta maršrutu 
plānveidīgu pilnveidošanu.

Burtnieku novadā ir iespējama strauja 
izaugsme, ja būs uzņēmējdarbību 
veicinoši apstākļi un attīstīta 
infrastruktūra. Mums ir jāatbalsta un 
jāpopularizē vietējie ražotāji, tādējādi 
aizsargājot vietējo tirgu – lai samaksātā 
nauda nevis aizplūstu uz ārzemēm, 
bet paliktu Latvijā, vēl labāk, ja tieši 
Burtnieku novadā. Ticu, ka mums tas 
var izdoties un Burtnieku novads kļūs 
par spēcīgu piemēru citiem Latvijas 
novadiem!

viņu ilgtspēju, bet attīstīsim novada 
ekonomiku. Protams, arī kopējo 
veselības līmeni, kas nav mazsvarīgi. 
Līdz ar to iestāšos par to, lai novada 
izglītības iestādēs tiek piegādāta vietējo 
uzņēmēju ražotā pārtika.

Mēs noteikti nedrīkstam aizmirst 
par senioriem, kuri šo novadu ir cēluši 
un uzturējuši pirms mums. Viņi ir 
pelnījuši skaistas un kvalitatīvas 
vecumdienas, tādēļ uzskatu, ka ir 
jāpilnveido viņiem pieejamā sociālā 
palīdzība un pakalpojumi. Turklāt, lai 
šie pakalpojumi būtu ērti pieejami, ir ne 
tikai jāpārskata sabiedriskā transporta 
kursēšanas maršruts, bet arī jāplāno 
elastīga atlaižu sistēma. Tāpat es labprāt 
līdzdarbošos diskusijās par pansionāta 
nepieciešamību novadā.

Esmu allaž bijis optimists, tāpēc 
zinu, ka Burtnieku novadam ir gaiša 
un ilgtspējīga nākotne. Mans mīļākais 
teiciens: “Lai vai kādi vēji pūš, visi pūtīs 
pāri.”

nevarēju vairs palikt malā. Jābeidz tās 
negācijas un varaskāre, kas ir pastāvējušas 
līdz šim. Ir jāsāk strādāt, domāt un attīstīt 
Burtnieku novads, lai tajā gribētu dzīvot 
arvien vairāk cilvēku. Mūsu komandā ir 
daudz jaunu un uzņēmīgu cilvēku, kā 
arī pieredzējuši “lietaskoki”, ar kuriem 
kopā varēsim panākt attīstību, labklājību, 
godīgumu un galvenais – caurspīdīgu 
pārvaldes darbību. Pie pareizas, drosmīgas 
un gudras pārvaldības es Burtnieku 
novadu redzu kā vienu no labākajiem 
novadiem Latvijas kontekstā, no kā varētu 
mācīties arī citi novadi.

Manuprāt, primārā problēma 
ir  darbavietu trūkums novada teritorijā 
(pēc iespējas tuvāk dzīves vietai). To varēs 
risināt, ja sadarbosimies ar reģionālo 
biznesa inkubatoru, lai nodrošinātu 
dažādas atbalsta iespējas topošajiem un 
esošajiem novada uzņēmējiem, kuri, 
attiecīgi, sekmīga biznesa rezultātā 
radīs jaunas darbavietas.  Otrkārt, jaunu 
cilvēku piesaiste novadam – tam mums 

ir jāveido pievilcīgi un aktīvi novada 
pagastu centri, jo neviens nenāks dzīvot 
uz reģionu, ja tas stagnēs bezdarbībā.  Ir 
jāattīsta tūrisms, kultūras pasākumu 
piedāvājums, aktīvās atpūtas iespējas. 
Treškārt, saskatu problemātiku jaunu, 
inovatīvu ražotāju – investoru piesaistē un 
mājražotāju atbalstīšanā. Iespēju robežās 
piesaistot  pieejamo Eiropas Savienības 
fondu līdzekļus, jāsakārto novada ceļi, 
kas ir viens no galvenajiem nosacījumiem 
investoru piesaistei. Tāpat jāsakārto un 
jāoptimizē novada autoparks (autobusi, ar 
kuriem tiek veikti skolēnu pārvadājumi), 
sabiedriskā transporta kursēšanas maršruts.

Pats personīgi īpašu uzmanību 
pievērsīšu neapsaimniekoto novada 
īpašumu attīstībai, labiekārtošanai un 
reālu darbavietu radīšanai. Man jau tagad 
ir redzējums par īpašumu “atdzīvināšanu” 
Rencēnu un Ēveles pagastos, kur ir 
neapsaimniekoti, ar labu infrastruktūru 
pieejami objekti.
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Atgriezīsim iedzīvotājiem 
Burtnieka ezera vērtību 
un nozīmi!

Burtnieku novada nozīmīgākais dabas resurss 
un identitātes simbols ir Burtnieka ezers. Rūpes 
par ezera nākotni, vēlēšanās atgriezt tā ekoloģisko 
un ekonomisko vērtību, atpūtas un tūrisma nozīmi 
ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, kāpēc par-
tija “Valmierai un Vidzemei” startē pašvaldību 
vēlēšanās Burtnieku novadā. Mēs saprotam, ka 
daudziem simtiem Burtnieku novada, Valmieras 
un Vidzemes iedzīvotāju, kuri atpūšas makšķerējot, 
Burtnieka ezers ir ļoti svarīgs. “Trauksmes zvanu” 
ieskandina makšķernieki, atzīstot, ka iecienītā 
Burtnieka ezera vietā zivju resursu samazināšanās 
dēļ labprātāk makšķerēt dodas uz Igauniju. No tā 
cieš Burtnieku novada iedzīvotāju radītā tūrisma 
infrastruktūra – makšķernieku bāzes, viesu nami 
un tirdzniecības vietas.

Esam gatavi izvērtēt pašvaldības iepriekš 
pieņemtos lēmumus par licencētās rūpnieciskās 
zvejas nepieciešamību, kā arī izvērtēt tās ietekmi 
uz zivju resursu samazināšanos un nespēju ezerā 
dabiski atjaunoties zivju resursu krājumiem.

RITA BAUĢE, SIA “Makšķernieku serviss” 
īpašniece, veikala “Cope” vadītāja, pasaules 
čempione zemledus makšķerēšanā, uzskata, 
ka Burtnieku ezeram ir lielākais atražošanas 

potenciāls Latvijā.
Burtnieku novada pašvaldība ir atbildīga 

gan par Latvijas skaistākā un bagātākā ezera 
perspektīvu izniekošanu septiņu gadu garumā, 
gan par tā sliktā ekoloģiskā stāvokļa un izzvejoto 
zivju resursu atjaunošanu tuvākajā nākotnē. 
Lai Burtnieka ezers atgūtu zaudēto zivju 
resursu atražošanas potenciālu, ir nepieciešams 
profesionāls, mērķtiecīgs un ilgstošs pašvaldības 
darbs.

Pirmkārt, jāizvērtē un jāsakārto rūpnieciskās 
nozvejas ar tīkliem ietekme uz ezera resursiem. 
Jāpārskata līgums un saistības, jo pēdējās divās 
vasarās, kad ezerā bija zems ūdenslīmenis, tas 
ir izzvejots, un dabiski zivju resursi nespēj tik 
strauji vairs atjaunoties. Līdz ar to zvejniekiem 
ir jāuzņemas atbildība par zandarta populācijas 
atjaunošanu. Atzinīgi vērtēju darbu, kas veikts 
nārsta vietu noteikšanā un pasargāšanā, taču vēl 
būtu nepieciešama mākslīgi radīto nārstošanas 
ligzdu veidošana no akmens krāvumiem.

Protams, neviens izveidoto dambi un sūknētavu 
nost nejauks un Silzemnieku pļavas neappludinās, 
taču jādara viss, lai samazinātu ezera aizaugšanu. 
Zaudējot dabiskās attīrīšanās spējas, Burtnieka 
ezera krasts ir pārvērties par aizaugušu džūksnāju, 
un makšķerēšana no krasta tikpat kā nav 
iespējama. Ezera aizaugšana ir samazinājusi ezera 
pievilcību arī rekreācijai – aktīvajai atpūtai ar 
ūdens sporta veidiem un tūrismam. Ir izveidota 
vismaz viena peldvieta, kas arī ir labāk nekā nekas.

Tāpat ir vajadzīga ezera infrastruktūras 

sakārtošana – iebrauktuvju izveidošana, bāzu 
atjaunošana. Paralēli ezera atveseļošanas darbiem 
ir nepieciešams sakārtot kontroles mehānismu, 
pēc tam tai veltot nopietnu uzmanību.

Esmu makšķerējusi četros pasaules kontinentos 
un neskaitāmās valstīs, tāpēc man ir, ar ko 
salīdzināt. Makšķerēšana un zvejniecība ir ļoti 
labi ir sakārtota Peipusa ezerā Igaunijā, no kā 
varam gudri mācīties. Diemžēl šobrīd Burtnieka 
zandarts vairāk aizceļo uz Igauniju. Es vēlētos, 
lai to slavē ne tikai labākajos Latvijas restorānos, 
bet tas būtu pazīstams un godā celts uz katra 
Burtnieku novada iedzīvotāja saimes galda.

INESIS BOĶIS, Latvijas Republikas 
Saeimas deputāts (līdz tam 12 gadus bijis 
Valmieras pilsētas pašvaldības domes 
priekšsēdētājs), ir pārliecināts, ka viņa 
viedoklis par Burtnieka ezera glābšanu 
nākotnē saskan ar 99% makšķernieku 
viedokļu: “Nav nozīmes nevienam Burtnieka 
ezera atveseļošanas solim, ja tiek saglabāta 
rūpnieciskā zveja, kas netiek stingri kontrolēta. 
Atbalstu partijas “Valmierai un Vidzemei” 
apņēmību aizliegt rūpniecisko zveju ezerā 
un pieļaut tās atsākšanas izskatīšanu tikai 
pilnīgas ezera atveseļošanās gadījumā”.

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 

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 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

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 
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
Veicināsim jauniešu interesi par sportu, 
atbalstot sportu sekmējošas iniciatīvas un 
talantīgus jauniešus

Burtnieku novads – kvalitatīva un pieejama dzīves, izglītības, uzņēmējdarbības, 
aktīvās atpūtas, sporta un kultūras vide novada iedzīvotājiem.

Attīstīsim Burtnieku novada infrastruktūru - ceļus, ēkas, objektus

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA


