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Par projekta “ChemClimCircle” īstenošanu Interreg Baltijas jūras reģiona programmā 

 

No 08.02.2022 – 30.03.2022 tika izsludināts projektu konkurss (mazie projekti) Interreg 

Baltijas jūras reģiona programmā 2021.- 2027. gadam (turpmāk - Programma). Programmas 

mērķis ir atbalstīt transnacionālās sadarbības aktivitātes institucionālo spēju sekmēšanai, t.sk. 

kopīgu plānu, metodoloģiju, ceļa karšu izstrādi, pieredzes apmaiņu, normatīvo aktu pilnveidošanu 

un politiku sekmēšanu, jaunu metožu un tehnoloģiju izstrādi, kā arī testēšanu ar pilota aktivitāšu 

palīdzību. 

Smiltenes novada pašvaldība  sadarbībā ar Stokholmas pilsētas pašvaldību un vēl 7 

partneriem (nevalstisko organizāciju “BEF Germany”, izpētes centru “Stockholm Environment 

Institute Tallinn Centre”, Tauraģes pašvaldību, biedrību “Ekodizaina kompetences centrs”, 

nevalstisko organizāciju “Environmental Centre for Administration and Technology”, Turku 

universitāti, izpētes centru “POMINNO Ltd.”) iesniedza šajā programmā projektu “Integrating 

criteria for chemicals, climate and circularity in procurement processes” (latviski- Ķīmisko vielu, 

klimata un aprites kritēriju integrēšana iepirkuma procesos), akronīms - “ChemClimCircle”. 

Programmas uzraudzības komiteja no 64 iesniegtiem projektiem ir apstiprinājusi 17 

projektus šajā konkursā, tajā skaitā arī projektu “ChemClimCircle”, kur dalību ņem Smiltenes 

novada pašvaldība. “ChemClimCircle” projekts ir vērsts uz zaļā un aprites publiskā iepirkuma 

procedūru ieviešanu pašvaldību līmenī, kas mazāk kaitē klimatam, mazāk rada atkritumus, 

efektīvāk izmanto resursus, un mazina kaitīgu ķīmisku vielu klātbūtni. Smiltenes novada 

pašvaldība šajā projektā pilotēs iepirkumus, un vēlāk ar savu pieredzi plāno motivēt arī citas 

Latvijas pašvaldības sekot šim piemēram. Smiltenes novada pašvaldības kopējās izmaksas 

projektā “ChemClimCircle” ir 26 880 EUR, kas ietver Programmas līdzekļus 21 504 EUR, 

nacionālo līdzfinansējumu 1 344 EUR un pašvaldības līdzfinansējumu 4 032 EUR.  

Ņemot vērā norādīto, ievērojot Smiltenes novada attīstības programmas 2022. – 2028. 

gadam rīcības virzienu RV14 “Klimatnoturība un enerģētika”, kas ietver uzdevumu U53 “Sekmēt 

pielāgošanos klimata pārmaiņām”, kā arī rīcības virzienu RV15 “Publiskā ārtelpa un 

infrastruktūra”, kas ietver uzdevumu U59 “Veicināt ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu un 

aprites ekonomiku”,  Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2022. gada 21. jūlija atzinumu (sēdes protokols Nr.9) un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot ar 12 

balsīm "PAR" - (Astrīda Harju, Ilze Vergina, Otārs Putrālis, Andris Abrāmovs, Mārtiņš Vīgants, 

Dainis Aļeksējevs, Ainārs Mežulis, Edgars Avotiņš, Toms Markss, Inga Ērgle, Ervins 

Labanovskis, Māris Zālītis), "PRET" – nav, "ATTURAS" – nav,   

Smiltenes novada pašvaldības dome  
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NOLEMJ: 

1. Slēgt līgumu par projekta “Integrating criteria for chemicals, climate and circularity in 

procurement processes” (latviski- Ķīmisko vielu, klimata un aprites kritēriju integrēšana 

iepirkuma procesos), akronīms - “ChemClimCircle” īstenošanu. 

2. Projekta “ChemClimCircle”  kopējās izmaksas ir 26 880 EUR (divdesmit seši tūkstoši 

astoņi simti astoņdesmit eiro), līdz ar to Smiltenes novada pašvaldība garantē 

līdzfinansējumu 15 % apmērā no projekta izmaksām jeb 4 032,00 EUR (četri tūkstoši 

trīsdesmit divi euro 00 centi). 

3. Lēmuma izpildes finansiālo nodrošinājumu paredzēt pašvaldības 2022., 2023. un 2024. 

gada budžetā. 

4. Atbildīgais par projekta īstenošanu ir Juridiskā nodaļa sadarbībā ar Attīstības un 

plānošanas nodaļu. 

5. Lēmuma kontroli veikt domes izpilddirektora vietniekam attīstības jautājumos M. 

Ulānam. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                            E.Avotiņš 


