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2023.gada 31.janvārī   Nr.17 

  (protokols Nr.1, 24.§) 
 

Par atbalstu projekta pieteikumam 
“Vides un dabas izziņa”  
 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka viena no 
pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp nodrošināt iespēju 
iegūt obligāto izglītību un gādāt par pirmsskolas izglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes 
izglītības, interešu izglītības un pieaugušo izglītības pieejamību, 10.panta pirmo daļu, kas cita starpā 
nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības kompetencē, 
Valmieras novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam Investīciju plāna ilgtermiņa prioritātes 
Nr.1 “Vesela, radoša un zinoša sabiedrība” vidēja termiņa prioritātes Nr.1 “Izglītība un talantu 
izkopšana” rīcības virziena Nr.1 “Izglītība un nodarbinātība” investīciju projektu Nr.33 “Valmieras 
novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu mācību procesa pilnveide”, Pastāvīgo komiteju kopīgās 
sēdes 26.01.2023. atzinumu, 
 
Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: ar 18 balsīm “Par” (Andrejs Gluhovs, Andris Klepers, 
Edgars Grandāns, Edvīns Straume, Guna Ķibere, Guntars Štrombergs, Guntis Gladkins, Jānis 
Baiks, Jānis Dainis, Jānis Olmanis, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Marika Grūsle, Reinis 
Muižnieks, Ričards Gailums, Toms Upners, Uldis Jansons, Vugars Ecmanis), “Pret” – nav, “Atturas” 
– nav, nolemj: 

 
1. atbalstīt projekta “Vides un dabas izziņa” (turpmāk – Projekts) pieteikuma iesniegšanu 

Pārrobežu (Ārējo robežu) sadarbības programmas projektu rezultātu stiprināšanai un 
kapitalizācijai programmā  (turpmāk – Programma); 

2. Projekta kopējās izmaksas ir 88 525,00 euro, tajā skaitā Valmieras novada pašvaldības projekta 
budžets 46 541,00 euro. No tiem Programmas līdzfinansējums ir 90% apmērā jeb 
41 886,90 euro. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ir 4 654,10 euro; 

3. atbildīgo par projektu noteikt Pašvaldības iestādi “Valmieras novada Attīstības pārvalde”; 
4. projekta apstiprināšanas gadījumā, finansējumu paredzēt Valmieras novada pašvaldības 

2023.gada budžetā;  
5. lēmums stājas spēkā 2023.gada 31.janvārī. 

 
Pielikumā: Projekta apraksts uz 1 lappuses. 

 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 


