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L Ē M U M S  

Valmierā 

 
2019.gada 30.maijā Nr.176 
 (protokols Nr.7, 14.§) 
 
Par atbalstu projekta “Dienesta viesnīcas 
Ausekļa ielā energoefektivitātes 
paaugstināšana un pārbūve” iesnieguma 
iesniegšanu 
 
 
Grozījumi: 28.05.2020. lēmums Nr.185 (protokols Nr.10, 20.§) 

14.10.2021. lēmums Nr.429 (protokols Nr.13, 34.§) 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 21.punktu, kuri cita 
starpā nosaka, ka pašvaldības viena no autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību 
(iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; 
pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; 
organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības 
atbalsta iestādēm u.c.), 21.panta pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Ministru kabineta 08.03.2016. noteikumu Nr.152 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši 
pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi”, Valmieras pilsētas 
attīstības programmas 2015.-2020.gadam, kas apstiprināta ar Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk 
– Pašvaldība) domes 29.12.2014. lēmumu Nr.435 (protokols Nr.21, 6.§), stratēģiskā mērķa (PM) – 
estētiska, funkcionāla un dabas vērtību iekļaujoša pilsētvide, rīcības virziena – pilsētvides attīstība 
(P-1), uzdevumu – visaptveroša energoefektivitāte (P-1-7), Attīstības un uzņēmējdarbības lietu, 
Saimniecisko un transporta lietu un Finanšu komiteju 16.05.2019. atzinumiem, 

 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 12 (J.Baiks, A.Kupriša, A.O.Brutāns, A.Gluhovs, A.Skrastiņš, 
A.Klepers, E.Ašeradena, T.Upners, J.Jakovins, V.Ecmanis, U.Jansons, I.Lakučs), PRET – nav, 
ATTURAS – nav, nolemj: 

 
1. atbalstīt projekta “Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve” 

(turpmāk – Projekts) iesnieguma iesniegšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt 
energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” 
ierobežotas projektu iesniegumu atlases konkursā; 

2. Projekta kopējās izmaksas plānotas 1 537 392,29 euro; 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.05.2020. lēmumu Nr.185) 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Valmieras novada pašvaldības domes 14.10.2021. lēmumu Nr.429) 

3. Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 001 278,88 euro, tajā skaitā Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums 381 066,00 euro, kas ir 38,06 procenti 
no kopējām attiecināmajām izmaksām, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 155 048,03 euro, kas ir 
15,48 procenti no kopējām attiecināmajām izmaksām, Valmieras novada pašvaldības finansējums 
465 164,85 euro, kas ir 46,46 procenti no kopējām attiecināmajām izmaksām; 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.05.2020. lēmumu Nr.185) 



(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Valmieras novada pašvaldības domes 14.10.2021. lēmumu Nr.429) 

3.1 Projekta plānotās neattiecināmās izmaksas ir 536 113,41 euro, kas tiek segtas no Valmieras 
novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, piesaistot aizņēmuma finansējumu normatīvajos aktos 
noteiktā apmērā; 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.05.2020. lēmumu Nr.185) 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Valmieras novada pašvaldības domes 14.10.2021. lēmumu Nr.429) 

4. plānotais Projekta īstenošanas laiks no 2019.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.jūnijam; 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Valmieras novada pašvaldības domes 14.10.2021. lēmumu Nr.429) 

5. par projekta atbildīgo noteikt Valmieras novada Attīstības pārvaldi; 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Valmieras novada pašvaldības domes 14.10.2021. lēmumu Nr.429) 

6. lēmums stājas spēkā 2019.gada 30.maijā. 
 
 

Domes priekšsēdētājs            (personiskais paraksts)            Jānis Baiks 
 


