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L Ē M U M S  

Valmierā 

 
2023.gada 23.februārī           Nr.106 
              (protokols Nr.3, 45.§) 

 
Par  projekta iesniegumu “Ukrainas 
vietējās pašpārvaldes attīstības un 
kapacitātes stiprināšanas veicināšana 
ceļā uz integrāciju Eiropā karastāvokļa 
apstākļos un pēc tiem”  
 

Pamatojoties uz Starptautiskās palīdzības likuma 15.panta pirmo punktu, kas nosaka, ka 
pašvaldību institūcijas atbilstoši kompetencei var piedalīties un veikt attīstības sadarbības projekta 
īstenotāja pienākumus, ievērojot attiecīgā starptautiskās palīdzības finansētāja noteikumus, pēc 
kādiem tiek izraudzīti tā finansēta attīstības sadarbības projekta īstenotāji, 

atbilstoši Valmieras novada Attīstības programmas Rīcības plāna 6.Rīcības virziena, 
“Pašvaldības pārvaldība”, ceturtajam uzdevumam, “Pašvaldībai kļūt par stratēģisku nacionālā un 
starptautiskā līmeņa partneri un Veicināt Valmieras novada integrāciju starptautiskā vidē”, 

Ārlietu ministrijas Granta projektu konkursa nolikumu, apstiprināts 2023.gada 12.janvārī ar 
mērķi palielināt Ukrainas kopienu vietējo pašvaldību kapacitāti Eiropas integrācijas ceļā, pilnveidojot 
vietējo pašvaldību amatpersonu kvalifikāciju atbilstoši Eiropas standartiem, veicot pieredzes 
apmaiņu, konsultatīvu, informatīvu, ekspertu-analītisko un cita veida atbalstu, kopīgu pasākumu, 
projektu un programmu organizēšanu un īstenošanu, kā arī pamatojoties uz Pašvaldību likuma 
10.panta 21.daļu atbilstoši Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam 
(apstiprinātas ar Ministru kabineta 2021.gada 14.aprīļa rīkojumu Nr.245 “Par Attīstības sadarbības 
politikas pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam”) un Attīstības sadarbības politikas plānu 
2021.-2023.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2021.gada 18.maija rīkojumu Nr.337), 

 
Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: ar 17 balsīm "Par" (Andrejs Gluhovs, Andris Klepers, 
Edgars Grandāns, Edvīns Straume, Guna Ķibere, Guntars Štrombergs, Guntis Gladkins, Jānis 
Baiks, Jānis Dainis, Jānis Upenieks, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Marika Grūsle, Reinis 
Muižnieks, Ričards Gailums, Toms Upners, Uldis Jansons), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, nolemj: 

 
1. atbalstīt projekta “Ukrainas vietējās pašpārvaldes attīstības un kapacitātes stiprināšanas 

veicināšana ceļā uz integrāciju Eiropā karastāvokļa apstākļos un pēc tiem” (turpmāk – Projekts) 
iesniegšanu Ārlietu ministrijas Granta projektu konkursā; 

2. noteikt, ka Projekta kopējās izmaksas ir 92 550 euro, tajā skaitā 89 550,00 euro Ārlietu 
ministrijas Granta projektu konkursa finansējums un 3000,00 euro Valmieras novada 
pašvaldības līdzfinansējums. Finansējuma sadalījums: 2023.gadā – 46 600,00 euro un 
2024.gadā – 42 950,00 euro; 

3. Pašvaldības līdzfinansējumu 3000,00 euro projekta apstiprināšanas gadījumā paredzēt 
Valmieras novada pašvaldības 2024.gada budžetā; 

4. atbildīgo par projektu noteikt Pašvaldības iestādi “Valmieras novada Attīstības pārvalde”; 
5. lēmums stājas spēkā 2023.gada 23.februārī. 

 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)  Jānis Baiks 


