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L Ē M U M S  
Valmierā 

 
2023.gada 31.janvārī     Nr.54 

    (protokols Nr.1, 61.§) 
  
Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada 
pašvaldības Eiropas Savienības fonda 
specifiskā atbalsta mērķa 6.1.4. projekta 
“Dienvidu industriālās maģistrāles attīstība - 
L.Laicena ielas līdz zemes vienībai “Vecais 
dzelzceļš” pārbūve/ izbūve, Cēsu ielas pārbūve 
no zemes vienības “Vecais dzelzceļš” līdz 
Valmieras pilsētas robežai” īstenošanai 
 

Pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma “Par 
pašvaldību budžetiem” 22., 24.pantu, Ministru kabineta 10.12.2019. noteikumiem Nr.590 
“Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem, Finanšu ministrijas 23.12.2022. 
rīkojumu Nr.866 “Par valsts pagaidu budžetu 2023.gadam”, Valmieras novada pašvaldības 
(turpmāk – Pašvaldība) 31.01.2023. saistošiem noteikumiem Nr.82 “Par Valmieras novada 
pašvaldības 2023.gada budžetu”, Valmieras novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam 
Stratēģisko daļu, Ilgtermiņa prioritātes IP2 “Pievilcīga dzīves vide un telpa”, Rīcības virzienu RV1 
“Sasniedzamība, mobilitāte”, Uzdevumu U1-1 “Veicināt ātrus, ērtus un drošus automaģistrāļu 
savienojumus ar Rīgu un sasaisti ar TEN-T autoceļiem”, Investīciju plāna 2022.-2024. 75.punktu, 
starp Pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) 19.04.2022. noslēgto 
Vienošanos par Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – SAM) projekta 
Nr.6.1.4.2/21/I/002  īstenošanu,  
 
Pašvaldības dome, balsojot: ar 18 balsīm “Par” (Andrejs Gluhovs, Andris Klepers, Edgars 
Grandāns, Edvīns Straume, Guna Ķibere, Guntars Štrombergs, Guntis Gladkins, Jānis Baiks, 
Jānis Dainis, Jānis Olmanis, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Marika Grūsle, Reinis Muižnieks, 
Ričards Gailums, Toms Upners, Uldis Jansons, Vugars Ecmanis), “Pret” – nav, “Atturas” – nav, 
nolemj: 
 
1. ņemt ilgtermiņa aizņēmumu līdz 831 356 euro no Valsts kases ar piedāvāto kredīta procentu 

likmi ar aizņēmuma atmaksas laiku uz 15 gadiem no aizņēmuma līguma noslēgšanas brīža un 
ar atliktā pamatsummas maksājuma termiņu 18 mēneši, lai nodrošinātu līdzekļus SAM 6.1.4. 
projekta “Dienvidu industriālās maģistrāles attīstība - L.Laicena ielas līdz zemes vienībai 
“Vecais dzelzceļš” pārbūve/izbūve, Cēsu ielas pārbūve no zemes vienības “Vecais dzelzceļš” 
līdz Valmieras pilsētas robežai” īstenošanai; 

2. aizņēmuma pamatsummas un kredīta procentu nomaksu garantēt no Pašvaldības budžeta 
līdzekļiem. 

 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 


