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2022.gada 28.aprīlī Nr.299
(protokols Nr.9, 44.§)

Par atbalstu dalībai projektā “Baltijas pieeja
rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites
ekonomikas kontekstā” (BALTIPLAST)

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas kā vienu
no pašvaldības autonomajām funkcijām nosaka gādāšanu par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tai skaitā atkritumu savākšanas un izvešanas kontroli,
10.punktu, kas kā vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām nosaka saimnieciskās darbības
attiecīgajā administratīvajā teritorijā sekmēšanu un rūpes par bezdarba samazināšanu, 21.panta
pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta piekto daļu, kas nosaka, ka
pašvaldība var ieguldīt līdzekļus atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidē un uzturēšanā
atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam un reģionālajiem plāniem, 5.panta pirmās
daļas 1. un 2.punktu, kuri nosaka, ka valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības un atkritumu
apsaimniekotāji, organizējot, plānojot un veicot atkritumu apsaimniekošanu, prioritārā secībā
ievēro prasību novērst atkritumu rašanās cēloņus un samazina radīto atkritumu daudzumu
(apjomu) un bīstamību, kā arī uz Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.‒2028.gadam,
kas sniedz ieguldījumu attīstības virzienos, ko nosaka Eiropas Zaļais kurss un Jaunais aprites
ekonomikas rīcības plāns “Par tīrāku un konkurētspējīgāku Eiropu” un nodrošina Nacionālā
attīstības plāna 2021.‒2027.gadam prioritāšu Kvalitatīva dzīvesvide un teritoriju attīstība un
Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība ietvaros noteiktajos rīcību virzienos, īpaši
Daba un vide – “Zaļais kurss”, Produktivitāte, inovācija, eksports, papildinot un veidojot sinerģiju
ar Ministru kabineta 04.09.2020. apstiprināto “Rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku
2020.‒2027.gadam”, uz Interreg Baltijas Jūras reģiona programmu 2021‒2027 (turpmāk –
Programma), kā arī uz Valmieras novada teritorijas bijušo pašvaldību apvienotā investīciju plāna
2021.‒2022.gadam Rīcības virziena (U-1) “Uzņēmējdarbības vide” – stabila un atbalstoša vide
uzņēmējdarbībai (t.sk. mazajiem un vidējiem komersantiem), uzņēmējdarbības infrastruktūras
un industriālo teritoriju attīstīšana – 2.punktu “Atbalsts jaunu pakalpojumu un ražošanas
uzņēmumu attīstībai, uzņēmējdarbības jautājumu kontaktpunktu izveide”, 5.punktu – “Vidzemes
aprites ekonomikas pilotprojekts”, kā arī Rīcības virziena (S-4) “Vides apziņa” – vides apziņas
veicināšana – 1.punktu “Vides apziņas veidošana”,

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome, balsojot: PAR – 17 (J.Baiks,
J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš, G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, 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 dalību projektā “Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites
ekonomikas kontekstā (BALTIPLAST)” (turpmāk – Projekts);

2. Projekta kopējās izmaksas ir 4 301 015,40 euro, tajā skaitā Pašvaldības projekta budžets
143 496,00 euro. No tiem Programmas līdzfinansējums ir 80 % apmērā jeb 114 796,80
euro. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ir 28 699,20 euro;



3. atbildīgo par projektu noteikt Pašvaldības iestādi “Valmieras novada Attīstības pārvalde”;
4. finansējumu paredzēt Valmieras novada pašvaldības 2023., 2024. un 2025.gada budžetā;
5. lēmums stājas spēkā 2022.gada 28.aprīlī.

Pielikumā: Projekta apraksts uz 3 lappusēm.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


