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(ārkārtas sēdes protokols Nr.17, 5.§)

Par atbalstu projekta “Pašvaldības
pakalpojumu centra Valmieras ielā 13,
Rencēnos energoefektivitātes
paaugstināšana” iesnieguma iesniegšanai

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Ministru kabineta
08.03.2016. noteikumiem 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” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās
attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību
infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” īstenošanas noteikumi”, Valmieras novada
teritorijas bijušo pašvaldību apvienotā investīciju plāna 2021. – 2022. gadam rīcības virziena (P-
3) “Inženiertehniskā infrastruktūra un atkritumu apsaimniekošana” 33.punktu,

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 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, J.Grasbergs,
M.Bērziņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. atbalstīt projekta “Pašvaldības pakalpojumu centra Valmieras ielā 13, Rencēnos
energoefektivitātes paaugstināšana” (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 pašvaldību ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta
mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma
“Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas
uzlabošanai” atklātajā projektu iesniegumu atlases konkursā;

2. Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 222 833,82 euro;
3. Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas ir 170 702,86 euro, tajā skaitā Eiropas

Reģionālās attīstības fonda finansējums 145 097,43 euro, kas ir 85 procenti no kopējām
attiecināmajām izmaksām, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 5441,15 euro, kas ir
3,19 procenti no kopējām attiecināmajām izmaksām, Pašvaldības finansējums
20 164,28 euro, kas ir 11,81 procents no kopējām attiecināmajām izmaksām;

4. Projekta plānotās neattiecināmās izmaksas ir 34103,70 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 18 027,26 euro, kas tiek segtas no Pašvaldības
2022. un 2023.gada budžeta līdzekļiem;

6. atbildīgo par projektu noteikt Pašvaldības iestādi “Valmieras novada Attīstības pārvalde”;
7. lēmums stājas spēkā 2021.gada 13.decembrī.



Pielikumā: Projekta apraksts uz 1 lappuses.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


