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2022.gada 26.maijā Nr.331
(protokols Nr.11, 14.§)

Par atbalstu dalībai projektā “LIFE21-CCA-EE-
LIFE LATESTadapt”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka,
ka viena no pašvaldības 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), 21.panta pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Valmieras novada teritorijas bijušo pašvaldību
apvienotā investīciju plāna 2021.–2022.gadam Rīcības virziena (S-4) – VIDES APZIŅA – Vides
apziņas veicināšana, Rīcības virziens (P-1) – PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBA – Estētiska un
funkcionāla pilsētvide, dzīvojamā fonda attīstības veicināšana LIFE programmas nosacījumiem,
un Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu, Saimniecisko lietu un Finanšu komiteju
12.05.2022. atzinumiem,

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome, balsojot: PAR – 16 (J.Baiks,
J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš, G.Ķibere, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks,
K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. atbalstīt Pašvaldības kā projekta partnera iesaistīšanos Environment and Climate Action
(turpmāk – LIFE programma) programmas projektā “”Dabā balstītu un viedo risinājumu
portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā”
(Developing and deminstrating portfolio of nature based and smart solutions for improving
urban climate resilience in Latvia and Estonia“), projekta akronīms LIFE LATESTadapt”
(LIFE21-CCA-EE-LIFE LATESTadapt) (turpmāk – Projekts);

2. projekta kopējās izmaksas ir 5 144 489,00 euro, no tām Pašvaldības kā projekta partnera
attiecināmās izmaksas ir 310 508,65 euro, tajā skaitā LIFE programmas finansējums
186 305,19 euro jeb 60 %, plānotais Pašvaldības finansējums 31 050,87 euro jeb 10 %,
valsts finansējums atbilstoši nolikumam līdz 30 % jeb 93 152,60 euro;

3. pašvaldības budžetā 2023.–2027.gadā paredzēt projekta priekšfinansējumu 30 % apmērā no
projekta attiecināmajām izmaksām 93 152,60 euro;

4. atbildīgo par projektu noteikt pašvaldības iestādi “Valmieras novada Attīstības pārvalde”;
5. lēmums stājas spēkā 2022.gada 26.maijā.

Pielikumā: Projekta apraksts uz 1 lappuses.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks




