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 (protokols Nr.16, 30.§) 

 
Par Valmieras novada pašvaldības dalību 
Pilsētu mēru paktā un Valmieras novada 
Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības 
plāna 2030.gadam izstrādi  
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības attiecīgās 
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā 
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesu vai 
citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu, Valmieras pilsētas 
pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Attīstības programmas 2015.–2020.gadam vidēja termiņa 
prioritāti P-1-7 “Visaptveroša energoefektivitāte”, kas paredz aktivitāti P-1-7-6 “Pašvaldības 
energoplāna izstrāde, paredzot kompleksus pasākumus energoefektivitātes veicināšanai un pārejai 
uz atjaunojamiem energoresursiem”, uz Pašvaldības 12.07.2019. vēstuli Vidzemes Plānošanas 
reģionam Nr.2.2.1.7/19/1127, kurā Pašvaldība sniedza atbalstu programmas “Apvārsnis” finansētā 
projekta CEESEU (Centrālās un Austrumeiropas ilgtspējīgas enerģētikas savienība) pieteikuma 
apstiprināšanai, apņemoties piedalīties CEESEU projektā un SECAP (Ilgtspējīgas enerģētikas un 
klimata rīcības plāna) izstrādē, projektā kā dalībpašvaldības pieļaujot Pilsētu mēru paktā līdzdalīgas 
pašvaldības, un Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu, un Finanšu komiteju 18.08.2022. 
atzinumiem,  
 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 16 (Edgars Grandāns, Guna Ķibere, Guntars Štrombergs, 
Guntis Gladkins, Harijs Rokpelnis, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Grasbergs, Jānis Olmanis, Jānis 
Skrastiņš, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Reinis Muižnieks, Ričards Gailums, Toms Upners, 
Vugars Ecmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 
1. uzņemties aktīvu rīcību, lai izveidotu taisnīgāku, klimatneitrālu Eiropu, sniedzot ieguldījumu, 

kāds paredzēts Pilsētu mēru pakta (turpmāk – Pakts) iniciatīvas klimata un enerģētikas jomā 
apņemšanās dokumentā un tā pielikumā;  

2. pilnvarot Pašvaldības domes priekšsēdētāju Jāni Baiku parakstīt Pakta apņemšanās 
dokumentu;  

3. Pašvaldībai pievienoties kā parakstītājam starptautiskajam Pilsētu mēru paktam enerģētikas un 
klimata jomā; 

4. izstrādāt Valmieras novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu līdz 2030.gadam, 
paredzot siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju samazinājumu par 50% attiecībā pret bāzes 
gadu;  

5. atzīt par spēku zaudējušu 19.03.2009. Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmumu “Par 
“Pilsētu mēru paktu”” (Prot.Nr.4., 39.§); 

6. lēmums stājas spēkā 2022.gada 24.augustā.  
 
Pielikumā: 1. Eiropas Pilsētas mēru pakta apņemšanās dokuments uz 2 lappusēm; 



 2. Pielikums Eiropas Pilsētas mēru pakta Apņemšanās dokumentam uz 9 lappusēm. 

 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 


