
 

 

 
 
 
 

Projekta “Publisko teritoriju ielu apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmierā, 
Valmieras novadā” apraksts 

 

Projekta iesniedzējs: Valmieras novada pašvaldība 

Finansēšanas avots: Emisijas kvotu izsolīšanas instruments 

Projekta indikatīvais 
īstenošanas termiņš: 

2023.gada 2.maijs – 2025.gada 2.jūnijs  

Projekta kopējās 
izmaksas: 

601 052,63 euro 

Projekta kopējās 
attiecināmās izmaksas: 

571 587,86 euro 

Pašvaldības 
līdzfinansējums: 

342 952,71 euro 

Projekta neattiecināmās 
izmaksas 

29 464,77 euro 

Projekta mērķis: Siltumnīcefekta gāzu emisiju un elektroenerģijas patēriņa 
samazināšana, veicot apgaismojuma nomaiņu uz LED gaismekļiem 
ar viedo vadību 14 Valmieras ielās, 5 stāvlaukumos un skvēros.  
Projektā paredzēts: 

• demontēt 442 neekonomiskus gaismekļus tos nomainot ar 
384 LED gaismekļiem ar kontrolieriem un iebūvētu 
sistēmas bloku 

• 59 nolietojušos apgaismojuma balstus nomainīt ar jauniem 
balstiem 

• sasniegt elektroenerģijas ietaupījumu 218 215,00 
KWh/gadā 

• samazināt CO2 emisiju par 23 785,46 kgCO2/gadā 

Projekta galvenās 
aktivitātes: 

Projekta paredzēts veikt gaismekļu un stabu maiņu šādas 
Valmieras pilsētas ielās un laukumos: 

• Hanzas laukumā (parka apgaismojums) (9 balsti) 

• Katrīnas ielā (parka apgaismojums) (6 balsti) 

• Rīgas ielā gar T/C “Valleta” (parka apgaismojums) 
(4 balsti) 

• Bastiona ielā (parka apgaismojums) (18 balsti) 

• skvērā starp T/C “Valleta” un Kultūras centru (parka 
apgaismojums) (32 balsti) 

• Bastiona ielā gar Kultūras centru (parka apgaismojums) 
(5 balsti) 

• stāvlaukumā K.Baumaņa ielā (parka apgaismojums) 
(11 balsti) 

• stāvlaukumā K.Baumaņa ielā (8 balsti) 

• Cēsu ielā 2, stāvlaukums (2 balsti) 

• K.Baumaņa iela (8 balsti) 

• Dzirnavu ezeriņa abās pusēs (dekoratīvais parka 
apgaismojums) (47 balsti) 

• Matīšu šosejā (45 balsti) 

• Patversmes ielā (4 balsti) 

• Purva ielā celiņš uz mākslas skolu (parka apgaismojums) 
(4 balsti) 

• Purva ielā (15 balsti) 

• Sloku ielā (5 balsti) 

Pielikums 
Valmieras novada pašvaldības 
domes 13.10.2022. lēmumam  
Nr.624 (ārkārtas sēdes protokols Nr.19, 2.§) 

 



 

 

• Ausekļa ielā pie Rīgas ielas (1 balsts) 

• Čempionu ielā (6 balsti) 

• Tērbatas ielā (42 balsti) 

• Valkas ielā (26 balsti) 

• Cēsu iela (5 balsti) 

• Cēsu iela tilts pār Gauju (14 balsti) 

• Nākotnes iela pie garāžām (3 balsti) 
 

 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 


