LATVIJAS REPUBLIKA

VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME
Reģistrācijas Nr.LV90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis 64207120, e-pasts: pasts@valmiera.lv, www.valmiera.lv

LĒMUMS
Valmierā
2020.gada 26.novembrī

Nr.374
(protokols Nr.22, 25.§)

Par
grozījumiem
Valmieras
pilsētas
pašvaldības iestādes “Attīstības pārvalde”
un tās struktūrvienības nolikumos
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas cita starpā
nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai
dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka,
ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus, Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk
– Pašvaldība) domes 25.10.2018. lēmumu Nr.358 (protokols Nr.12, 22.§) “Par Valmieras pilsētas
pašvaldības iestāžu “Valmieras pilsētas Būvvalde”, “Attīstības pārvalde” un tās struktūrvienību
nolikumu apstiprināšanu”,
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 12 (J.Baiks, R.Gailums, A.Kupriša, A.O.Brutāns, A.Gluhovs,
A.Skrastiņš, A.Klepers, T.Upners, J.Jakovins, V.Ecmanis, U.Jansons, I.Lakučs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1.
2.

Pašvaldības iestādes “Attīstības pārvalde” struktūrvienības “Attīstības nodaļa” nolikumā
svītrot 2.1.4.apakšpunktu;
Pašvaldības iestādes “Attīstības pārvalde” nolikuma 2.1.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
”2.1.3. veicināt uzņēmējdarbības attīstību pilsētā un finansējuma piesaisti:
2.1.3.1. veicināt Pašvaldības sadarbību ar uzņēmējiem, uzņēmējdarbības atbalsta
institūcijām, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī nodrošināt uzņēmēju
interešu pārstāvniecību dažādos forumos un sanāksmēs;
2.1.3.2. nodrošināt Pašvaldības pārstāvniecību reģionālajos, valsts un starpvalstu
līmeņa pasākumos uzņēmējdarbības jautājumos;
2.1.3.3. administrēt uzņēmējdarbības pasākumu kalendāru pilsētā;
2.1.3.4. organizēt ar uzņēmējdarbību saistītus pasākumus, t.sk. konferences,
Uzņēmēju dienas, vizītes uzņēmumos u.c.;
2.1.3.5. nodrošināt „Balva uzņēmējdarbībā” nolikuma izstrādi un aktualizāciju un
koordinēt Pašvaldībā pasākuma organizēšanu;
2.1.3.6. aktīvi līdzdarboties sadarbības veidošanā un veicināšanā ar uzņēmējiem;
2.1.3.7. piedalīties dažādu datu un rādītāju apkopošanā un analīzē par Valmieras
pilsētas ekonomisko attīstību, uzņēmējdarbības vidi un investīciju iespējām
pilsētā, sagatavot piedāvājumus investoriem, administrēt investīciju objektu
karti Pašvaldības mājaslapā;
2.1.3.8. izvērtēt un apkopot uzņēmēju priekšlikumus un ieteikumus par
uzņēmējdarbības vides pilnveidi, nodrošināt uzņēmēju iesaisti pilsētas
attīstības plānošanā;
2.1.3.9. atbilstoši kompetencei izstrādāt un aktualizēt Pašvaldības saistošos
noteikumus;
2.1.3.10. sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Valmieras filiāli un uzņēmēju
organizācijām iesaistīties uzņēmējdarbības vides uzlabošanā un

3.

nodarbinātības veicināšanā;
2.1.3.11. sadarbībā ar uzņēmējiem koordinēt prakšu vietu izveidi uzņēmumos;
2.1.3.12. risināt citus ar uzņēmējdarbību saistītus jautājumus;
2.1.3.13. nodrošināt un koordinēt sadarbību ar biedrību “Valmieras Attīstības
aģentūra” Iestādes kompetencē esošajos jautājumos;”;
lēmums stājas spēkā 2020.gada 26.novembrī.
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