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L Ē M U M S  
Valmierā 

  
2022.gada 13.oktobrī         Nr.624 
           (ārkārtas sēdes protokols Nr.19, 2.§) 

 
Par projekta “Publisko teritoriju ielu 
apgaismojuma inženiertīklu pārbūve 
Valmierā, Valmieras novadā” 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 14.07.2022. noteikumiem Nr.454 “Emisijas 
kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums” un saskaņā ar 
Valmieras pilsētas pašvaldības domes 29.12.2014. lēmumu Nr.435 (protokols Nr.21, 6.§) 
apstiprinātās “Valmieras pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam” aktivitātēm P-1-2-5 un 
P-1-7-3 un Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 11.11.2021. lēmumu 
Nr.487 (ārkārtas sēdes protokols Nr.15, 10.§) apstiprinātā “Valmieras novada attīstības 
programmas 2015.-2020.gadam apvienotā investīciju plāna 2021.-2022.gadam” rīcības virziena 
(P-1) Pilsētvides attīstība projektu Nr.3 “Apgaismojuma izmantošana pilsētvides veidošanā”, 
Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu un Finanšu komiteju 13.10.2022. atzinumiem, 
 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 16 (Andris Klepers, Edgars Grandāns, Guna Ķibere, Guntars 
Štrombergs, Guntis Gladkins, Harijs Rokpelnis, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Grasbergs, Jānis 
Olmanis, Jānis Skrastiņš, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Reinis Muižnieks, Toms Upners, 
Vugars Ecmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:  

 
1. atbalstīt projekta “Publisko teritoriju ielu apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmierā, 

Valmieras novadā” (turpmāk – Projekts) iesnieguma iesniegšanu dalībai Emisijas kvotu 
izsolīšanas instrumenta (turpmāk – finanšu instruments) atklātajā konkursā “Siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”;  

2. projekta plānotās kopējās izmaksas ir 601 052,63 euro, tajā skaitā Projekta attiecināmās 
izmaksas 571 587,86 euro, no kurām finanšu instrumenta finansējums ir 228 635,15 euro, kas 
ir 40 procenti no kopējām attiecināmajām izmaksām, Pašvaldības finansējums ir 
273 040,97 euro, kas ir 60 procenti no kopējām attiecināmajām izmaksām; 

3. projekta plānotās neattiecināmās izmaksas ir 29 464,77 euro, kas tiek segtas no Pašvaldības 
2022. un 2023.gada budžeta līdzekļiem; 

4. paredzēt priekšfinansējumu Pašvaldības 2023. un 2024.gada gada budžetā 532 462,08 euro 
apjomā; 

5. atbildīgo par projektu noteikt Pašvaldības iestādi “Valmieras novada Attīstības pārvalde”; 
6. lēmums stājas spēkā 2022.gada 13.oktobrī. 



 
Pielikumā: Projekta apraksts uz 2 lappusēm. 
 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 


