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2022.gada 27.oktobrī             Nr.666 
             (protokols Nr.20, 38.§) 
     
Par grozījumiem Valmieras novada 
pašvaldības domes 13.12.2021. lēmumā Nr.558 
(ārkārtas sēdes protokols Nr.17, 4.§) “Par 
atbalstu projekta “Teritorijas labiekārtošana 
pie grants karjera” iesnieguma 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 13.10.2015. noteikumiem Nr.590 “Valsts un 
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” un Ministru kabineta 
30.09.2014. noteikumiem Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, 
administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas 
periodā” un Valmieras novada pašvaldības domes 13.12.2021. lēmumu Nr.558 (ārkārtas sēdes 
protokols Nr.17, 4.§) “Par atbalstu projekta “Teritorijas labiekārtošana pie grants karjera” 
iesnieguma iesniegšanu” (turpmāk – Lēmums), 
  
Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR – 19 (Andris Klepers, Edgars Grandāns, Guna 
Ķibere, Guntars Štrombergs, Guntis Gladkins, Harijs Rokpelnis, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis 
Grasbergs, Jānis Olmanis, Jānis Skrastiņš, Jānis Upenieks, Juris Jakovins, Kaspars Kļaviņš, 
Mareks Bērziņš, Reinis Muižnieks, Ričards Gailums, Toms Upners, Vugars Ecmanis), PRET – nav, 
ATTURAS – nav, nolemj: 
 
1. izdarīt Lēmumā šādus grozījumus: 

1.1. izteikt Lēmuma 2., 3., 4. un 5.punktu šādā redakcijā: 
“2. Projekta kopējās izmaksas ir 28 065,26 euro; 
3. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 23 053,65 euro, tajā skaitā LEADER 

finansējums 20 748,28 euro, kas ir 90 procenti no kopējām attiecināmajām izmaksām, 
Valmieras novada pašvaldības finansējums 2305,37 euro, kas ir 10 procenti no kopējām 
attiecināmajām izmaksām; 

4. Projekta neattiecināmās izmaksas ir 5011,61 euro, kas tiek segtas no Pašvaldības 
2022.gada budžeta līdzekļiem; 

5. paredzēt priekšfinansējumu Pašvaldības 2023.gada budžetā 16 598,63 euro apmērā 
atbilstoši projekta īstenošanas laika grafikam;” 

2.   izdarīt Projekta aprakstā šādus grozījumus: 
 2.1. izteikt Projekta aprakstu šādā redakcijā: 



 “Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 23 053,65 euro 
     Pašvaldības līdzfinansējums: 2305,37 euro 

Projekta mērķis: Projekta mērķis – radīt kvalitatīvu dzīves un atpūtas vidi Sedas pilsētas un 
apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem. Lai sasniegtu projekta mērķi, izvirzīts sekojošs uzdevums: 
pie grants karjera Jērcēnu pagastā uzstādīt labiekārtojuma elementus: 

 ‒  galdu ar soliem; 
 ‒ atkritumu urnas; 

 ‒ zviļņus; 
 ‒ pārģērbšanās kabīni; 
 ‒ rotaļkonstrukciju elementus (divvietīgas šūpoles, slidkalniņš).  

 Kā arī ierīkot stāvlaukumu trīs automašīnām (iekļaujot minerālmateriāla seguma 
uzlabošanu, barjeras izbūvi).” 

3. lēmums stājas spēkā 2022.gada 27.oktobrī. 
 

Pielikumā: Projekta apraksts uz 1 lappuses. 
 
 

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 


