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(protokols Nr.4, 86.§)

Par atbalstu projekta “Atpūtas vietas
labiekārtošana pie Zilākalna karjera” iesnieguma
iesniegšanai

Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš cita
starpā nosaka, ka pašvaldības viena no autonomajām funkcijām ir gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība,
rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un
izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu
izveidošana un uzturēšana), 21.panta pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, un vietējās rīcības grupas biedrības
Vidzemes lauku partnerība “Brasla” izsludināto LEADER projektu konkursu atbilstoši Ministru
kabineta 13.10.2015. noteikumiem Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju”,

Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR – 17 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis,
G.Gladkins, J.Skrastiņš, G.Ķibere, T.Upners, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš,
H.Rokpelnis, J.Jakovins, V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:

1. atbalstīt projekta “Atpūtas vietas labiekārtošana pie Zilākalna karjera” (turpmāk – Projekts)
iesnieguma iesniegšanu vietējās rīcības grupas biedrības Vidzemes lauku partnerības
“Brasla” izsludinātajā XII kārtas projektu iesniegumu pieņemšanā atbilstoši Ministru kabineta
13.10.2015. noteikumiem Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju”;

2. Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 20 000 euro;
3. Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas ir 20 000 euro, tajā skaitā LEADER

finansējums 18 000 euro, kas ir 90 procenti no kopējām attiecināmajām izmaksām, Valmieras
novada pašvaldības līdzfinansējums 2000 euro, kas ir 10 procenti no kopējām
attiecināmajām izmaksām;

4. paredzēt priekšfinansējumu 14 400 euro Valmieras novada pašvaldības 2022.gada un
2023.gada budžetā atbilstoši projekta realizēšanas laika grafikam;

5. atbildīgo par projektu noteikt Valmieras novada pašvaldības iestādi “Valmieras novada
Attīstības pārvalde”;

6. lēmums stājas spēkā 2022.gada 24.februārī.

Pielikumā
:

Projekta apraksts uz 1 lappuses.



Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


