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2022.gada 28.jūlijā Nr.471
(protokols Nr.14, 19.§)

Par projekta “Apsaimniekošanas pasākumi
dabas pieminekļu – dižkoku saglabāšanai
Valmieras novadā” īstenošanai nepieciešamā
finansējuma nodrošināšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, kas nosaka rūpēties par
kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību
(organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras
pieminekļu saglabāšanai u.c.) un saskaņā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides
aizsardzības fonda (turpmāk-LVAF) administrācijas izsludināto atklātā projektu konkursu
vadlīnijas “Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitāti “Sugu un
biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi” (LVAF padomes 2022.gada 30.jūnija sēdes Nr.4
lēmums §2.2.), Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu, Saimniecisko lietu un Finanšu komiteju
14.07.2022. atzinumiem,

Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (Jānis Baiks, Ričards Gailums, Jānis
Olmanis, Guntis Gladkins, Jānis Skrastiņš, Guna Ķibere, Toms Upners, Jānis Dainis, Andris
Klepers, Guntars Štrombergs, Reinis Muižnieks, Kaspars Kļaviņš, Harijs Rokpelnis, Juris
Jakovins, Vugars Ecmanis, Edgars Grandāns, Jānis Grasbergs, Mareks Bērziņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:

1. atbalstīt projekta “Apsaimniekošanas pasākumi dabas pieminekļu – dižkoku saglabāšanai
Valmieras novadā” (turpmāk-Projekts) pieteikuma iesniegšanu Valsts reģionālās attīstības
aģentūras LVAF administrācijas izsludinātā atklātā projektu konkursu vadlīnijas “Dabas un
bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātes “Sugu un biotopu stāvokļa
uzlabošanas pasākumi” atbalstāmajā apakšaktivitātē 2.1.“Apsaimniekošanas pasākumu
ieviešana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”;

2. Projekta plānotās kopējās izmaksas 12 600 euro;
3. Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas ir 12 600 euro, tajā skaitā LVAF

finansējums 11 340 euro, kas ir 90 procenti no kopējām attiecināmajām izmaksām, Valmieras
novada pašvaldības līdzfinansējums 1260 euro, kas ir 10 procenti no kopējām
attiecināmajām izmaksām;

4. Paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu 2023.gada budžetā 1260 euro un priekšfinansējumu
9072 euro 2023. un 2024.gada budžetos atbilstoši projekta īstenošanas laika grafikam;

5. atbildīgo par Projektu noteikt Valmieras novada pašvaldības iestādi “Valmieras novada
Attīstības pārvalde”;

6. lēmums stājas spēkā 2022.gada 28.jūlijā.

Pielikumā
:

Projekta apraksts uz 1 lappuses.



Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


