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Valmierā 

 
2023.gada 23.februārī     Nr.80 

    (protokols Nr.3, 18.§) 
 
Par Valmieras novada deputāta deleģējumu 
dalībai pilotprojektā-iniciatīvā “Veidojam 
Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām” 
 

Pamatojoties uz Eiropas Komisijas uzaicinājumu Valmieras novada pašvaldības domei 
iesaistīties pilotprojektā-iniciatīvā “Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām” 
(”https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/frequently-asked-questions-faqs_lv”), 
kuras mērķis ir izveidot vietējās pašvaldībās ievēlēto politiķu Eiropas mēroga tīklu, lai informētu par 
Eiropas Savienību, veidojot vēl nepieredzētu aliansi starp Eiropas un vietējā līmeņa pārvaldes 
iestādēm. Projekts sniegs iespēju vietējiem politiķiem Eiropas līmenī sadarboties un izplatīt 
informāciju par ES jautājumiem, kas attiecas uz viņu vēlētājiem vietējā līmenī. Kad vietējās 
pašvaldības deputāts kļūst par tīkla dalībnieku, viņš/viņa iesaistās diskusijās un debatēs ar sava 
vēlēšanu apgabala pārstāvjiem un/vai vietējiem plašsaziņas līdzekļiem par ES īstenotajām 
politiskajām iniciatīvām un pasākumiem. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Pašvaldību likuma 5.panta pirmo daļu, kas cita starpā 
nosaka, ka pašvaldības savas 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 Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes Finanšu 
komitejas sēdes 16.02.2023. atzinumu,  
 
Pašvaldības dome, balsojot: ar 16 balsīm “Par” (Andrejs Gluhovs, 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, balsojumā nepiedalās – Andris 
Klepers, nolemj: 

 
1. atbalstīt Pašvaldības dalību Eiropas Komisijas pilotprojektā-iniciatīvā “Veidojam Eiropu kopā 

ar vietējām pašvaldībām” un noteikt Valmieras novada pašvaldības domes deputātu Andri 
Kleperu par tīkla dalībnieku pilotprojektā, kurš pārstāv pašvaldību Eiropas mēroga politiķu 
tīklā; 

2. Andrim Kleperam aizpildīt un iesniegt pilotprojekta pieteikuma anketu (publicēta: 
“https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/call-applications_lv”), un ne retāk kā 
reizi gadā ziņot domei par veiktajām darbībām pilotprojekta ietvaros;  

3. pilnvarot Pašvaldības domes priekšsēdētāju Jāni Baiku parakstīt projekta deklarāciju; 
4. Pašvaldības domes priekšsēdētājam veikt lēmuma izpildes kontroli; 
5. atzīt par spēku zaudējušu Valmieras novada domes 2022.gada 24.augusta lēmumu Nr.515 

(protokols Nr.16, 27.§) 
 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
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