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2022.gada 28.aprīlī Nr.301
(protokols Nr.9, 46.§)

Par atbalstu dalībai projektā “Aprites ekonomikas
resursu atgūšanas risinājumi Baltijas jūras
reģiona resursu neatkarībai” (CE-RES)

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, 21.panta pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, uz Nacionālā attīstības plāna
2021.‒2027.gadam prioritāšu Kvalitatīva dzīvesvide un teritoriju attīstība un Uzņēmumu
konkurētspēja un materiālā labklājība ietvaros noteiktajiem rīcību virzieniem, īpaši Daba un vide
– “Zaļais kurss”, Produktivitāte, inovācija, eksports, uz Ministru kabineta 04.09.2020. “Rīcības
plānā pārejai uz aprites ekonomiku 2020.‒2027.gadam” noteiktajam rīcības virzieniem
“Pašvaldību lomas stiprināšana aprites ekonomikas principu ieviešanā” un “Sabiedrības iesaiste,
informēšana un izglītošana aprites jautājumos”, kā arī “Materiālu plūsmu un procesu pārvaldības
uzlabošana prioritārajās nozarēs”, 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 (S-4) “Vides apziņa” – vides apziņas
veicināšana – 1.punktu “Vides apziņas veidošana”, (U-1) “Uzņēmējdarbības vide” – stabila un
atbalstoša vide uzņēmējdarbībai (t.sk. mazajiem un vidējiem komersantiem), uzņēmējdarbības
infrastruktūras un industriālo teritoriju attīstīšana – 5.punktu – “Vidzemes aprites ekonomikas
pilotprojekts”, kā arī Rīcības virzienu (PM) “Estētiska, funkcionāla un dabas vērtības iekļaujoša
pilsētvide”,

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 “Aprites ekonomikas resursu atgūšanas risinājumi Baltijas jūras
reģiona resursu neatkarībai” (CE-RES)” (turpmāk – Projekts);

2. Projekta kopējās izmaksas ir 2 851 015,60 euro, tajā skaitā Pašvaldības projekta budžets
272 694,40 euro. No tiem Programmas līdzfinansējums ir 80 % apmērā jeb 218 155,52
euro. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ir 54 538,88 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 2 lappusēm.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


