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LĒMUMS
Valmierā

2022.gada 28.jūlijā Nr.475
(protokols Nr.14, 23.§)

Par dalību izmēģinājumprojektā “Atbalsta
pasākumu sniegšana bezpajumtniekiem”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 61.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumu Nr.102 “Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt
diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4.pasākuma
“Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” īstenošanas noteikumi” 14.3.apakšpunktu,
Sabiedrības integrācijas fonda 2022.gada 31.maija vēstuli Nr.1-40.1/2022/621N “Par sadarbības
veidošanu izmēģinājumprojekta “Atbalsta pasākumu sniegšana bezpajumtniekiem” ietvaros”
(Valmieras novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) saņemts 2022.gada 31.maijā un reģistrēts
ar Nr.4.1.8.3/22/4664), Sociālo un veselības 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. apstiprināt Pašvaldības dalību Eiropas Savienības fonda darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto
personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4.pasākuma “Dažādību veicināšana
(diskriminācijas novēršana)” projekta “Dažādību veicināšana” (Nr.9.1.4.4./16/I/001) ietvaros
īstenotajā izmēģinājumprojektā "Atbalsta pasākumu sniegšana bezpajumtniekiem" (turpmāk -
Projekts);

2. slēgt sadarbības līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par dalību Projektā (turpmāk -
sadarbības līgums);

3. deleģēt Pašvaldības izpilddirektoru Pašvaldības vārdā parakstīt sadarbības līgumu, kā arī
sadarbības līguma darbības laikā parakstīt nepieciešamos grozījumus;

4. deleģēt Pašvaldības iestādi “Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde” īstenot sadarbības
līgumā noteikto saistību izpildi, tajā skaitā parakstīt nepieciešamo dokumentāciju;

5. uzdot Pašvaldības administrācijas struktūrvienībai “Dokumentu pārvaldības un klientu
apkalpošanas centrs” publicēt Pašvaldības mājas lapā informāciju par Projektu, tā mērķiem
un plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem, norādot atsauci uz Projekta finansētāju;

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

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


