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2021.gada 11.novembrī Nr.480
(ārkārtas sēdes protokols Nr.15, 3.§)

Par atbalstu projekta “Dienvidu industriālās
maģistrāles attīstība – L.Laicena ielas līdz
zemes vienībai “Vecais dzelzceļš”
pārbūve/izbūve, Cēsu ielas pārbūve no zemes
vienības “Vecais dzelzceļš” līdz Valmieras
pilsētas robežai” iesnieguma iesniegšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš cita
starpā nosaka, ka pašvaldības viena no autonomajām funkcijām ir gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība,
rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un
izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu
izveidošana un uzturēšana), 21.panta pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, un Ministru kabineta 30.08.2016.
noteikumiem Nr.587 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā
atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālas
nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” īstenošanas noteikumi, kā arī Valmieras
novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes
11.11.2021. atzinumu,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 17 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš,
G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis,
V.Ecmanis, E.Grandāns, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. atbalstīt projekta “Dienvidu industriālās maģistrāles attīstība – L.Laicena ielas līdz zemes
vienībai “Vecais dzelzceļš” pārbūve/izbūve, Cēsu ielas pārbūve no zemes vienības
“Vecais dzelzceļš” līdz Valmieras pilsētas robežai” (turpmāk – Projekts) iesnieguma
iesniegšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta
mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālas
nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” ierobežotas projektu iesniegumu atlases
konkursā;

2. Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 3 605 382,65 euro;
3. Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas ir 3 294 117,65 euro, tajā skaitā Kohēzijas

fonda finansējums 2 800 000 euro, kas ir 85 procenti no kopējām attiecināmajām izmaksām,
valsts budžeta dotācija pašvaldībām 123 529,41 euro, kas ir 3,75 procenti no kopējām
attiecināmajām izmaksām, Pašvaldības finansējums 370 588,24 euro, kas ir 11,25 procenti
no kopējām attiecināmajām izmaksām;

4. Projekta plānotās neattiecināmās izmaksas ir 168 415 euro, kas tiek segtas no Pašvaldības
2022. un 2023.gada budžeta līdzekļiem, piesaistot aizņēmuma finansējumu normatīvos
aktos noteiktā apmērā;

5. Projekta plānotās ārpus projekta izmaksas ir 142 850 euro, kas tiek segtas no Pašvaldības



2022. un 2023.gada budžeta līdzekļiem;
6. paredzēt priekšfinansējumu Pašvaldības 2023.gada budžetā 292 352,94 euro (10 procentu

apjomā no plānotā Kohēzijas fonda un valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējuma);
7. atbildīgo par projektu noteikt Pašvaldības iestādi “Valmieras novada Attīstības pārvalde”;
8. lēmums stājas spēkā 2021.gada 11.novembrī.

Pielikumā: Projekta apraksts uz 1 lappuses.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


