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2022.gada 27.oktobrī             Nr.689 
             (protokols Nr.20, 61.§) 

 
Par sadarbības līguma slēgšanu starp 
Valmieras novada pašvaldību un Japānas 
Uzbekistānas Zīda ceļa fondu (Japāna) 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, ka 
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, un šī likuma 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, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda 
darbība nav aizliegta ar likumu un sasaistoši ar Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – 
Pašvaldība) pastāvīgās Finanšu komitejas sēdes 12.10.2022. un ārkārtas domes sēdes 
13.10.2022. skatīto (lēmums Nr.632), 

 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (Andris Klepers, Edgars Grandāns, Guna Ķibere, Guntars 
Štrombergs, Guntis Gladkins, Harijs Rokpelnis, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Grasbergs, Jānis 
Olmanis, Jānis Skrastiņš, Juris Jakovins, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Reinis Muižnieks, 
Ričards Gailums, Toms Upners, Vugars Ecmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 
 
1. atbalstīt Saprašanās memoranda noslēgšanu starp Valmieras novada pašvaldību un Japānas 

Uzbekistānas Zīda ceļa fondu (Japāna) ar mērķi stiprināt ekonomisko sadarbību un veicināt 
uzņēmējdarbību, īstenojot projektus šādās jomās: investīcijas, infrastruktūra, tirdzniecība, 
izglītība, lauksaimniecība un reģionālā sadarbība ar moderno tehnoloģiju efektīvu integrāciju, 
ņemot vērā Japānas inovatīvo pieredzi; 

2. pilnvarot Pašvaldības domes priekšsēdētāju parakstīt līgumu (lēmuma pielikums) par 
sadarbības nostiprināšanu starp Valmieras novada pašvaldību un Japānas Uzbekistānas Zīda 
ceļa fondu (Japāna); 

3. lēmums stājas spēkā 2022.gada 27.oktobrī.  
 

Pielikumā: Saprašanās memorands par sadarbības izveidošanu starp Valmieras novada 
pašvaldību un Japānas Uzbekistānas Zīda ceļa fondu (Japāna) latviešu, angļu un 
japāņu valodā uz 10 lappusēm. 

 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 


