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L Ē M U M S  

Kocēnos 
 
2022.gada 14.aprīlī      Nr.256 
        (ārkārtas sēdes protokols Nr.8, 2.§) 

 
Par atbalstu projekta pieteikuma “Aprites 
ekonomikas koprades darbnīcas” iesniegšanai 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kas nosaka, 
ka viena no pašvaldības autonomajā funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo 
kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, 10.punktu, kas nosaka pašvaldības 
autonomo funkciju sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par 
bezdarba samazināšanu, 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, kas cita starpā nosaka, ka dome var 
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Interreg Baltijas Jūras reģiona 
programma 2021–2027, Valmieras novada teritorijas bijušo pašvaldību apvienotā investīciju plāna 
2021.–2022.gadam Rīcības virziena (S-2) “Kultūrvide” – Iedzīvotāju sabiedriskā aktivitāte un 
radošums, kultūras piedāvājumu daudzveidība, kultūras vērtību saglabāšana un attīstīšana 
19.punktu “Koprades darbnīcas DARE attīstība”, Rīcības virzienu (S-1) “Izglītība” Pieejama 
konkurētspējīga un vispusīga visu līmeņu izglītība 22.punktu, Profesionālās vidējās izglītības 
kompetences centru izveide, kas paredz izstrādāt un  īstenot profesionālās izglītības programmas 
atbilstoši darba tirgus prasībām; izstrādātas, ieviestas un pilnveidotas darba vidē balstītas 
profesionālās izglītības programmas, apmācītus, darba tirgū pieprasītus speciālistus un Finanšu 
komitejas 14.04.2022. atzinumu, 
  
Valmieras novada pašvaldības (turpmāk arī – Pašvaldība) dome, balsojot: PAR – 15 (J.Baiks, 
J.Olmanis, G.Gladkins, G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, 
K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš), PRET – nav, 
ATTURAS – nav, nolemj: 

 

1. atbalstīt projekta “Aprites ekonomikas koprades darbnīcas” (turpmāk – Projekts) pieteikuma 
iesniegšanu Interreg Baltijas Jūras reģiona programmā 2021–2027; 

2. projekta kopējās izmaksas ir 2 930 059,20 euro, tajā skaitā Pašvaldības projekta budžets 
227 328,00 euro, Valmieras Attīstības aģentūras budžets 178 926,60 euro: 
2.1. Valmieras novada pašvaldībai: 

Kopējais partnera budžets plānots 227 328,00 euro apmērā. Programmas 
līdzfinansējums ir 80 % apmērā jeb 181 862,40 euro. Pašvaldības līdzfinansējuma 
apmērs ir 45 465,60 euro, 

2.2. Valmieras Attīstības aģentūrai: 
Kopējais partnera budžets plānots 178 926,60 euro apmērā. Programmas 
līdzfinansējums ir 80 % apmērā jeb 143 140,48 euro. Valmieras Attīstības aģentūras 
līdzfinansējuma apmērs ir 35 785,12 euro; 

3. atbildīgo par projektu noteikt Pašvaldības iestādi “Valmieras novada Attīstības pārvalde”; 
4. finansējumu paredzēt Pašvaldības 2023.gada budžetā; 
5. lēmums stājas spēkā 2022.gada 14.aprīlī. 

 

Pielikumā: Projekta apraksts uz 2 lappusēm. 
 

 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 


