
 

 

 
 
 
 

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 1.jūnijs – 2025.gada 1.jūnijs  

Projekta kopējās 
attiecināmās izmaksas: 

468 628,77 euro 

Pašvaldības 
līdzfinansējums: 

192 137,80 euro 

Projekta mērķis: Siltumnīcefekta gāzu emisiju un elektroenerģijas patēriņa 
samazināšana, veicot apgaismojuma nomaiņu uz LED gaismekļiem 
ar viedo vadību sešās apvienību teritorijās. 
Projektā paredzēts: 

• demontēt 546 neekonomiskus gaismekļus, tos nomainot ar 
542 LED gaismekļiem ar kontrolieriem un iebūvētu 
sistēmas bloku 

• 143 nolietojušos apgaismojuma balstus nomainīt ar 
jauniem balstiem 

• sasniegt elektroenerģijas ietaupījumu 346743 KWh/gadā 

• samazināt CO2 emisiju par 37794,1586 kgCO2/gadā 

Projekta galvenās 
aktivitātes: 

Projekta paredzēts veikt gaismekļu un stabu maiņu Valmieras 
novada apvienību teritoriju ielās, ceļos un laukumos. 

Sk.tabulu zemāk 

 
Plānotā gaismekļu un stabu nomaiņa apvienību teritorijās 

Kocēnu apvienība – 
Vaidava, Vaidavas pagasts 

 
Zemes vienības  

Uzstādāmo LED 
gaismekļu 

skaits  

Ezera iela  zemes vien. kad. apz. 96880040266 2 

Gaujas iela  zemes vien. kad. apz. 96880040379 12 

Nākotnes iela zemes vien. kad. apz. 96880040170 11 

Nākotnes iela 1 zemes vien. kad. apz. 96880040208 19 

Parka iela  zemes vien. kad. apz. 96880040265 16 

Skolas iela  zemes vien. kad. apz. 96880040267 1 

Skolas iela 1 zemes vien. kad. apz. 96880040210 8 

V192 zemes vien. kad. apz. 96880040379 1 

Mazsalacas apvienība - 
Mazsalaca 

   

Aurupītes iela  zemes vien. kad. apz. 96110030012 3 

Avotu iela zemes vien. kad. apz. 96110010005 5 

Dārza iela  zemes vien. kad. apz. 96110010007 4 

Dzirnavu iela zemes vien. kad. apz. 96110010022 7 

Lielā iela zemes vien. kad. apz. 96110010021, 
96110010027  

4 

Burtnieku apvienība – 
Burtnieki,  Burtnieku 
pagasts 

  

Dārza iela zemes vien. kad. apz. 96480071039 3 

Ezera iela zemes vien. kad. apz. 96480074039 11 

Kokneša iela zemes vien. kad. apz. 96480076039 3 

Pielikums 
Valmieras novada pašvaldības 
domes 13.10.2022. lēmumam  
Nr.625 (ārkārtas sēdes protokols Nr.19, 3.§) 

 



 

 

Laimdotas iela zemes vien. kad. apz. 96480077039 4 

Lāčplēša iela zemes vien. kad. apz. 96480075039 7 

Parka iela zemes vien. kad. apz. 96480079039 10 

Parks zemes vien. kad. apz. 96480070046 4 

Burtnieku apvienība – 
Matīši, Matīšu pagasts 

  

Avotu iela zemes vien. kad. apz. 96700060343 2 

Estrāde zemes vien. kad. apz. 96700060278 5 
 

Kalna iela  zemes vien. kad. apz. 96700060333 1 

Liepu iela zemes vien. kad. apz. 96700060335 6 

Oktobra iela zemes vien. kad. apz. 96700060344 4 

Parka iela zemes vien. kad. apz. 96700060340 5 

Rūpniecības iela zemes vien. kad. apz. 96700060334 8 

Skolas iela zemes vien. kad. apz. 96700060331 12 

Upes iela zemes vien. kad. apz. 96700060328 6 

Valmieras iela zemes vien. kad. apz. 96700060292, 
96920030141001 

12 
 

Burtnieku apvienība – 
Lizdēni, Rencēnu pagasts 

  

Loku iela zemes vien. kad. apz. 96780050380 8 

Miera iela zemes vien. kad. apz. 96780050378 5 

Nākotnes iela zemes vien. kad. apz. 96780050098 18 

Parka iela zemes vien. kad. apz. 96780050367 11 

Burtnieku apvienība – 
Rencēni, Rencēnu pagasts 

  

Alejas iela zemes vien. kad. apz. 96780031132 4 

Palejas iela zemes vien. kad. apz. 96780032132 3 

Parka iela zemes vien. kad. apz. 96780031111 15 

Valkas iela zemes vien. kad. apz. 96780030308 4 

Valmieras iela zemes vien. kad. apz. 96780033132, 
96780030128, 96780039132, 96780030308 

23 

Burtnieku apvienība – 
Valmiermuiža, Valmieras 
pagasts 

  

Ābeļu iela zemes vien. kad. apz. 96900080264 15 

Draudzības iela zemes vien. kad. apz. 96900080691 15 

Dzirnavu iela zemes vien. kad. apz. 96900080416 2 

Īsā iela zemes vien. kad. apz. 96900080608 1 

Kokneša iela  zemes vien. kad. apz. 96900080262 2 

Krasta iela zemes vien. kad. apz. 96900080403 9 

Laimdotas iela zemes vien. kad. apz. 96900080438 2 

Lauku iela zemes vien. kad. apz. 96900080603 11 

Nameja aleja zemes vien. kad. apz. 96900080367 7 

Pumpuru iela  zemes vien. kad. apz. 96900090105 4 

Ruģēna iela  zemes vien. kad. apz. 96900080437 1 

Tālivalža iela zemes vien. kad. apz. 96900080426, 
96900080604, 96900080605 

15 

Vanagu iela zemes vien. kad. apz. 96900090106 15 

Vienības iela zemes vien. kad. apz. 96900080408 1 

Visvalža iela zemes vien. kad. apz. 96900080425, 
96900080607, 96900080606 

14 
 

Rūjienas apvienība – Lodes 
pagasts 

  

Posms 1 - Tiltgaļi-Eglītes zemes vien. kad. apz. 96680030171 5 



 

 

Posms 2 - Tiltgaļi-Eglītes zemes vien. kad. apz. 96680030178 5 

Posms 3 - Autobusa pietura 
Lode-Darbnīcas 

zemes vien. kad. apz. 96680030179 5 

Kauguru, Brenguļu, 
Trikātas apvienība - 
Mūrmuiža, Kauguru 
pagasts 

  

Īpašums “Mūri” zemes vien. kad. apz. 96620070252 18 

Autoceļš Sildegas-Sniedzes-
Atvari 

zemes vien. kad. apz. 96620070449 1 

Kauguru, Brenguļu, 
Trikātas apvienība - 
Kauguri, Kauguru pagasts  

  

Kauguru skola zemes vien. kad. apz. 96620050023 9 

Kauguru, Brenguļu, 
Trikātas apvienība - 
Cempi, Brenguļu pagasts 

  

Autoceļš Cempi-Ķerves zemes vien. kad. apz. 96460060082 8 

Kauguru, Brenguļu, 
Trikātas apvienība - 
Trikāta, Trikātas pagasts 

  

Īpašums Nākotnes iela 2 zemes vien. kad. apz. 94840030273 3 

Īpašums Nākotnes iela 3 zemes vien. kad. apz. 94840030275 3 

Strenču apvienība - Strenči   

Gaujas iela zemes vien. kad. apz. 94170011107 9 

Slimnīcas iela zemes vien. kad. apz. 94170012019 6 

Trikātas iela zemes vien. kad. apz. 94170010077 3 

Valkas iela zemes vien. kad. apz. 94170013138 57 

Strenču apvienība - Seda   

Miera iela zemes vien. kad. apz. 94130010030 1 

Parka iela 21 zemes vien. kad. apz. 94130010307 7 

Zaļā iela zemes vien. kad. apz. 94130010046 2 

 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 


