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LĒMUMS
Valmierā

2021.gada 25.novembrī Nr.553
(protokols Nr.16, 71.§)

Par Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes
“Varavīksne” telpu pārbūves Raiņa ielā 11,
Valmierā, Valmieras novadā būvdarbu
uzsākšanu un finansējuma avotiem

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, kas nosaka, ka viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, nodrošināt iedzīvotājiem
noteiktās tiesības pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšanai ar vietām mācību un
audzināšanas iestādēs, 21.panta pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Ministru kabineta 13.04.2013. noteikumiem
Nr.240 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu
būvniecībai vai esošo pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai”, Ministru kabineta
02.06.2021. rīkojumu Nr.381 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem jaunas
pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes
paplašināšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta aizdevums”, kas apliecina maksimāli
pieļaujamo aizņēmuma kopējo apmēru Investīciju projekta “Valmieras pirmsskolas izglītības
iestādes “Varavīksne” telpu pārbūve Raiņa ielā 11, Valmierā” īstenošanai, Valmieras pilsētas
pašvaldības domes 29.12.2014. lēmumu Nr.435 (protokols Nr.21, 6.§) “Par Valmieras pilsētas
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.–2030.gadam un Valmieras pilsētas attīstības programmas
2015.–2020.gadam apstiprināšanu”, apstiprinātajā Valmieras pilsētas attīstības programmā
2015.–2020.gadam noteikto stratēģisko mērķi: Personības izaugsme, Rīcības virzienu (S-1)
“Pieejama konkurētspējīga un vispusīga visu līmeņu izglītība”, Valmieras novada pašvaldības
(turpmāk – Pašvaldība) domes 11.11.2021. lēmumu Nr.487 (ārkārtas sēdes protokols Nr.15, 10.§)
“Par Valmieras novada pašvaldības teritorijas bijušo pašvaldību apvienotā investīciju plāna
2021.–2022.gadam aktualizēšanu” un tajā iekļautā prioritārā virziena projekta “Valmieras
2.vidusskolas ēkas Raiņa ielā 11, Valmierā pārbūve, nodrošinot pirmsskolas izglītības iestādei
atbilstošas telpas”, Pašvaldības domes 21.07.2021. lēmumu Nr.19 (protokols Nr.3, 11.§) “Par
Ilgtermiņa aizņēmumu investīciju projekta Pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” telpu
Raiņa ielā 11 pārbūves īstenošanai ”, un Atklāta konkursa Nr.VNP 2021/89 “Skolas pārbūve
Raiņa ielā 11, Valmierā (1., 2., 3. un 4.kārta)”, Iepirkumu komisijas 04.11.2021. lēmumu Nr.89/1,
ar kuru līguma slēgšanas tiesības piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “R.K.C.F.
RENESANSE”, reģistrācijas Nr.44102012806, par kopējo līgumsummu 2 461 369,77 euro, tajā
skaitā PVN 427 179,88 euro, kā rezultātā radies izmaksu palielinājums 358 574,77 euro. Ņemot
vērā, ka Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde ir pieprasīta izvēle Valmieras novada
bērnu vecāku vidū un pieprasījums pēc vietām Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē
pārsniedz piedāvājumu un investīciju projekta rezultātā PII “Varavīksne” tiks nodrošinātas 112
jaunas vietas,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (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, J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:



1. slēgt līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “R.K.C.F. RENESANSE”, reģistrācijas
Nr.44102012806, par skolas pārbūvi Raiņa ielā 11, Valmierā (1., 2., 3. un 4.kārta) par kopējo
finansējumu 2 461 369,77 euro, tajā skaitā PVN 427 179,88 euro;

2. noteikt Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” telpu Raiņa ielā 11, Valmierā,
Valmieras novadā pārbūves līguma finansējuma avotus:
2.1. valsts budžeta finansējums – Valsts kases ilgtermiņa aizdevums 1 612 800,00 euro ar

Valsts kases piedāvāto procentu likmi, aizņēmuma atmaksas laiku 25 gadi no
aizņēmuma līguma noslēgšanas brīža uz atlikto pamatsummas maksājuma termiņu 24
mēneši. Aizņēmuma izņemšanas vidējā termiņa plāns:
2.1.1. 2021.gadā 378 503,00 euro,
2.1.2. 2022.gadā 1 234 297,00 euro.

2.2. Nodrošināt pašvaldības budžeta līdzekļus:
2.2.1. 2021.gada budžetā 42 056,00 euro,
2.2.2. 2022.gada budžeta 806 513,77 euro;

3. lēmums stājas spēkā 2021.gada 25.novembrī.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


