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2022.gada 31.martā Nr.252
(protokols Nr.7, 46.§)

Par konceptuālu atbalstu jauna siltumenerģijas
ražošanas avota būvniecībai

Grozījumi: 28.04.2022. lēmums Nr.274 (protokols Nr.9, 18.§)

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka,
ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu
apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā
īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, kas nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Valmieras pilsētas attīstības
programmā 2015.‒2020.gadam noteikto stratēģiskā mērķa – estētiska, funkcionāla un dabas
vērtības iekļaujoša pilsētvide, rīcības virziena – inženiertehniskā infrastruktūra un atkritumu
apsaimniekošana, ilgtspējīga infrastruktūras attīstība un uzturēšana, energoefektivitātes un vides
kvalitātes paaugstināšana, uzdevuma – energoefektīva siltumapgādes sistēmas attīstība,
pasākuma – centralizētās siltuma ražošanas tehnoloģiju un iekārtu energoefektivitātes
uzlabošana un modernizācija, izmantojot atjaunojamos energoresursus, akciju sabiedrības
“VALMIERAS ENERĢIJA”, reģistrācijas Nr.44103016580, 29.03.2022. vēstuli Nr.VE1/2022-15 par
jauna centralizētās siltumapgādes siltumavota būvniecības ieceri (Valmieras novada pašvaldībā
(turpmāk – Pašvaldība) saņemta 29.03.2022. un reģistrēta ar Nr.4.3.2/22/105), ievērojot
nepieciešamību diversificēt siltumenerģijas ražošanā izmantojamo kurināmo veidus, tādējādi
nodrošinot stabilu un izmaksu efektīvu siltumenerģijas ražošanu,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (J.Baiks, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš, G.Ķibere,
T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, J.Jakovins,
V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:

1. konceptuāli atbalstīt jaunas katlu mājas būvniecību zemes vienībā Ausekļa ielā 30, Valmierā,
Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 9601 003 0201 (turpmāk – Zemes vienība);

(Grozīts ar Valmieras novada pašvaldības domes 28.04.2022. lēmumu Nr.274)

2. piekrist Zemes vienības sadalīšanai, atdalot zemes gabalu tādā apjomā, kāds nepieciešams
katlu mājas un tai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei, aptuvenā atdalāmā zemes gabala
platība 4200 m2, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirot apbūves tiesības akciju
sabiedrībai “VALMIERAS ENERĢIJA”, reģistrācijas Nr.44103016580;

(Grozīts ar Valmieras novada pašvaldības domes 28.04.2022. lēmumu Nr.274)

3. konceptuāli atbalstīt lokālplānojuma izstrādi ar mērķi grozīt Zemes vienības funkcionālo
zonējumu uz tehniskās apbūves teritoriju;



4. lēmums stājas spēkā 2022.gada 31.martā.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


