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2022.gada 27.oktobrī            Nr.682 
            (protokols Nr.20, 54.§) 
 
Par projekta “Vides pieejamības 
nodrošināšana pašvaldības ēkās Strenčos 
un Sedā, 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), 
7.punktu, kurš cita starpā nosaka, ka pašvaldības viena no autonomajām funkcijām ir nodrošināt 
iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un 
sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un 
bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, 
bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.), 21.panta pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, ka 
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Ministru kabineta 
20.09.2022. noteikumiem Nr. 582 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma 
plāna 3.1.reformu un investīciju virzienu "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko 
pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem 
traucējumiem” pirmās kārtas “Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas 
pasākumi” īstenošanas noteikumi”, Labklājības ministrijas 07.10.2022. vēstules Nr.38-8-03/1345 
“Uzaicinājums iesniegt Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.2.reformas "Sociālo un 
nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 
3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas 
pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” pirmās kārtas “Valsts un pašvaldību ēku vides 
pieejamības nodrošināšanas pasākumi” projekta veidlapu 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 (D-4) Progresīvi un iekļaujoši sociālie pakalpojumi, 
preventīvo pasākumu organizēšana, palīdzība krīzes situācijās Nr.11 “Atbalsta centru izveide, 
funkcionalitātes uzlabošana un attīstīšana Strenču apvienībā” 
 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 14 (Andris Klepers, Edgars Grandāns, Guna Ķibere, Guntars 
Štrombergs, Guntis Gladkins, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Grasbergs, Jānis Olmanis, Jānis 
Skrastiņš, Mareks Bērziņš, Reinis Muižnieks, Ričards Gailums, Toms Upners), PRET – nav, 
ATTURAS – 4 (Harijs Rokpelnis, Juris Jakovins, Kaspars Kļaviņš, Vugars Ecmanis), nolemj: 

 
1. atbalstīt projekta “Vides pieejamības nodrošināšana pašvaldības ēkās Strenčos un Sedā, 

Valmieras novadā” (turpmāk – Projekts) iesnieguma iesniegšanu dalībai Atveseļošanas un 
noturības mehānisma plāna 3.1.2.reformas “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu 
pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko 
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pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar 
funkcionāliem traucējumiem” pirmajā kārtā “Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības 
nodrošināšanas pasākumi”; 

2. Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 344 000,00 euro, tajā skaitā Projekta attiecināmās 
izmaksas 222 000,00 euro, no kurām Atveseļošanas un noturības mehānisma finanšu 
instrumenta finansējums ir 222 000,00 euro; 

3. Projekta plānotās neattiecināmās izmaksas ir 122 000,00 euro, kas tiek segtas no Pašvaldības 
2023. un 2024.gada budžeta līdzekļiem; 

4. paredzēt priekšfinansējumu Pašvaldības 2024.gada budžetā 22 200,00 euro apjomā; 
5. atbildīgo par projektu noteikt Pašvaldības iestādi “Valmieras novada Attīstības pārvalde”; 
6. lēmums stājas spēkā 2022.gada 27.oktobrī. 

 
Pielikumā: Projekta apraksts uz 1 lappuses. 
 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 


