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Burtnieku novadā 
 
 
 
Latvijas Reģionu Apvienību vieno apņemšanās saglabāt Latvijas kultūrvēsturisko 
reģionu identitāti, veicināt to attīstību un stiprināt demokrātiskās vērtības. Tai ir 
nelokāma pārliecība par Latviju kā Rietumu politiskās un militāri stratēģiskās 
sadarbības sistēmas sastāvdaļu. 
 
Mēs piedalāmies 2017. gada Latvijas pašvaldību vēlēšanās ar mērķi nostiprināt 
godīgu, atbildīgu un demokrātisku pārvaldību Latvijas pašvaldībās. Mēs 
iestājamies par attīstītiem reģioniem, kur pašvaldībām ir plašākas pilnvaras un uz 
vienotiem principiem balstīta piekļuve finanšu resursiem. Mūsu nolūks ir 
nodrošināt labklājību iedzīvotājiem visā Latvijā caur kvalitatīvas izglītības 
pieejamību, ekonomisko aktivitāti un sociālo drošību. Mēs esam ikdienā 
sasniedzams politiskais spēks, jo regulāri tiekamies ar iedzīvotājiem, uzklausām 
viņu vajadzības un rūpes, kā arī sniedzam atbalstu jaunu ideju īstenošanai. 
 

Pašvaldība: 
- Nodrošināsim labu pārvaldības praksi un efektivitāti pašvaldībā. 
- Nodrošināsim kvalitatīvāku pakalpojumu pieejamību pagastu centros. 
- Nodrošināsim caurskatāmību pašvaldības darbā. 
- Paaugstināsim pašvaldības iestāžu darbinieku, mobilitāti, efektivitāti, 

kvalifikāciju un izaugsmes iespējas. 
- Nodrošināsim racionālu un caurskatāmu administratīvo resursu 

izmantošanu.  
 
Ekonomika, uzņēmējdarbība: 
- Popularizēsim vietējās uzņēmējdarbības un tūrisma jomas, veidojot 

novada attīstības stratēģisko rīcības plānu un vienotu tēlu.  
- Veidosim novadu kā ģimeņu atpūtas un tūrisma pievilcīgu galamērķi. 
- Veidosim dialogu ar novada uzņēmējiem, amatniekiem, mājražotājiem un 

diasporas latviešiem.  
- Nodrošināsim informācijas publisku pieejamību par novadā esošām 

brīvajām industriālajām teritorijām, ēkām un telpām uzņēmējdarbībai. 
 
Izglītība, kultūra, sports: 
- Nodrošināsim brīvā laika pavadīšanas iespējas dažādām interešu grupām, 

veidosim sistemātisku pasākumu plānošanu un izvērtēšanu, jaunu sporta un 
kultūras tradīciju ieviešanu. 

- Nodrošināsim visiem novada bērniem augstas kvalitātes izglītību, 



saglabājot un pilnveidojot esošās mācību iestādes. 
- Turpināsim atbalstīt talantīgākos skolēnus. 
- Sadarbībā ar uzņēmējiem izveidosim stipendiju fondu Burtnieku novada 

studentiem. 
- Turpināsim burāšanas sporta virziena attīstību. 
- Veicināsim un atbalstīsim jauniešu organizāciju un iniciatīvu grupu 

veidošanos un attīstību. 
- Attīstīsim un atbalstīsim neformālās un mūžizglītības aktivitātes novadā. 
- Uzlabosim NVO un sporta klubu atbalsta sistēmu.  
 
Vide un infrastruktūra: 
- Uzlabosim pašvaldības autoceļu un tiltu kvalitāti.  
- Sekmēsim vidi degradējošo ēku un būvju sakārtošanu Burtnieku pagasta 

centrā. 
- Sekmēsim efektīvu Burtnieku ezera apsaimniekošanu. 
- Nodrošināsim pašvaldības kultūrvēsturisko objektu uzturēšanu un 

apsaimniekošanu. 
- Ierīkosim un labiekārtosim esošās novada sabiedriski nozīmīgās vietas. 
- Veicināsim vietējās kopienas lokālo patriotismu, rosinot iedzīvotāju 

iniciatīvu vides sakopšanā. 
 
Sociālā palīdzība un veselība: 
- Nodrošināsim pilnvērtīgu sociālās palīdzības un pakalpojumu 

daudzveidību personas dzīvesvietā vai iespējams tuvu tai.  
- Rūpēsimies par iedzīvotāju veselību, saglabājot un attīstot medicīnas 

pakalpojumu pieejamību novadā. 
- Pilnveidosim sociālā atbalsta pasākumus ģimenēm ar bērniem. 
- Sniegsim dažāda veida atbalstu sociāli mazaizsargātiem un 

maznodrošinātiem novada iedzīvotājiem.  
- Veicināsim sociālā dzīvojamā fonda saglabāšanu sociāli mazaizsargātām 

grupām. 


