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L ĒM U M S  

Valmierā 
  
2021.gada 30.decembrī       Nr.573 
          (protokols Nr.18, 8.§) 

 
Par komisijas izveidošanu 
 

Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, likuma 
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2panta otro un piekto daļu, Valmieras novada 
pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 30.12.2021. saistošiem noteikumiem Nr.__ “Par Valmieras 
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju 
energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un māju 
atjaunošanai” 16.punktu un Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 16.12.2021. 
atzinumu,  
 
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. apstiprināt komisiju Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 30.decembra saistošo 

noteikumu Nr.23 “Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā 
piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanai un māju atjaunošanai” noteiktajā kārtībā iesniegto pieprasījumu 
par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu izvērtēšanai (turpmāk – Komisija) šādā sastāvā: 

 
Komisijas priekšsēdētājs Evija Voitk āne Pašvaldības izpilddirektore 
Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks 

Ivo Virsis Pašvaldības izpilddirektora vietnieks 
teritoriālo apvienību jautājumos, Rūjienas 
apvienības pārvaldes vadītājs 

Komisijas sekretārs Gints B ērtiņš Valmieras novada Nekustamā īpašuma 
apsaimniekošanas pārvaldes 
struktūrvienības “Īpašuma un 
infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļa” 
vecākais īpašumu speciālists 

Komisijas locekļi Rita Jemšika Valmieras novada Nekustamā īpašuma 
apsaimniekošanas pārvaldes 
struktūrvienības “Īpašuma un 
infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļa” 
vadītāja 

Inta Štefenberga  Pašvaldības administrācijas 
struktūrvienības “Finanšu un ekonomikas 
nodaļa” vadītāja 

Jolanta Br ūniņa Valmieras novada Būvvaldes vadītāja 
Evija Nagle Pašvaldības izpilddirektora vietniece, 

Valmieras novada Attīstības pārvaldes 
vadītāja 



2. apstiprināt Komisijas nolikumu; 
3. atzīt par spēku zaudējušiem: 

3.1. Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2013.gada 27.jūnija lēmumu Nr.249 
(protokols Nr.9, 27.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas (pieprasījumu 
par līdzfinansējuma piešķiršanu izvērtēšanai) sastāva apstiprināšanu”; 

3.2. Kocēnu novada domes 2021.gada 25.marta lēmumu Nr.75 (protokols Nr.15, 23.§) 
“Par Kocēnu novada domes palīdzības piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju piegulošās teritorijas labiekārtošanu Kocēnu novadā nolikuma 
apstiprināšanu un projektu konkursa organizēšanu”; 

4. lēmums stājas spēkā vienlaikus ar Pašvaldības 2021.gada 30.decembra saistošo 
noteikumu Nr.23 “Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā 
piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanai un māju atjaunošanai” spēkā stāšanos. 

 
Pielikumā: Komisijas nolikums uz 2 lappusēm. 
 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 


