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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Valmieras novada pašvaldības 2022.gada 30.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.55

“Valmieras novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa organizēšanas

kārtība”

Paskaidrojuma raksta
sadaļa

Informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai veicinātu sabiedrības
līdzdalību novada attīstībā un savas dzīves kvalitātes uzlabošanā,
veicinot tādu ģeogrāfiski un ar kopīgu sociālo identitāti vai
interesēm vienotu Valmieras novada kopienu (turpmāk – Kopiena)
attīstību, kas pašas veido un pielieto jaunus risinājumus savas
ilgtspējas nodrošināšanai.
Noteikumi veidoti, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības dome var pieņemt
saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi paredz ikgadēju projektu konkursa
organizēšanu neformālajām iedzīvotāju iniciatīvu grupām,
biedrībām un nodibinājumiem, lai stiprinātu Kopienu attīstību caur
iedzīvotāju aktivitātes un līdzdalības veicināšanu Kopienas
vajadzību risināšanā, sadarbojoties vajadzības risināšanā
iesaistāmajām pusēm, kā arī piesaistot vietējos resursus un
brīvprātīgo darbu.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Saistošajos noteikumos paredzēto darbību finansēšanai tiek
plānots izmantot Valmieras novada pašvaldības ikgadējā budžetā
paredzētos finanšu līdzekļus noteiktajā apmērā.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Noteikumi paredz atbalstu sabiedriski nozīmīgiem projektiem, kas
nav saistīti ar peļņas gūšanu. Nav tiešas ietekmes uz
uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošie noteikumi paredz kārtību, kādā tiek organizēts Valmieras
novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkurss.
Konkursā iesniegtos projektus izvērtē un lēmumu pieņem
Valmieras novada pašvaldības domes izveidota un apstiprināta
Valmieras novada pašvaldības Līdzdalības budžeta projektu un
iedzīvotāju iniciatīvu projektu vērtēšanas komisija (turpmāk –
Komisija).
Atbildīgā institūcija par projektu konkursu pieteikumu apkopošanu
un virzīšanu izskatīšanai Komisijai organizē Valmieras novada
Attīstības pārvaldes Attīstības nodaļa.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

28.06.2022. tiešsaistes saruna par līdzdalību ar līdz šim Valmieras
novada teritorijā aktīvo iedzīvotāju neformālo grupu, kā arī biedrību
pārstāvjiem.
28.06.2022. klātienes konsultācijas ar Valmieras novada sociālās
organizācijas pārstāvošo fondu “Iespēju tilts”.
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