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LĒMUMS
Valmierā
2020.gada 28.maijā

Nr.186
(protokols Nr.10, 21.§)

Par
grozījumiem
Valmieras
pilsētas
pašvaldības domes 30.05.2019. lēmumā Nr.175
(protokols Nr.7, 13.§) “Par atbalstu projekta
“Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides
uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā
pārbūve” iesnieguma iesniegšanai”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 21.punktu, kuri cita
starpā nosaka, ka pašvaldības viena no autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību
(iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas
iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un
izglītības atbalsta iestādēm u.c.), organizēt pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības
metodisko darbu, 21.panta pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Ministru kabineta 24.05.2016. noteikumu Nr.323
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot
vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi īstenošanas noteikumi”, projektu iesniegumu atlases
nosacījumiem, Valmieras pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam vidēja termiņa
prioritātēm “Konkurētspējīga visu līmeņu izglītības piedāvājuma nodrošināšanai”, kas apstiprināta ar
Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 29.12.2014. lēmumu Nr.435 (protokols
Nr.21, 6.§), Pašvaldības domes 30.05.2019. lēmumu Nr.175 (protokols Nr.7, 13.§) “Par atbalstu
projekta “Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā
pārbūve” iesnieguma iesniegšanu” (turpmāk – Lēmums), Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju
kopīgās sēdes 21.05.2020. atzinumu,
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 12 (J.Baiks, R.Gailums, A.Kupriša, A.O.Brutāns, A.Gluhovs,
A.Skrastiņš, E.Ašeradena, T.Upners, J.Jakovins, V.Ecmanis, U.Jansons, I.Lakučs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. izteikt Lēmuma 2., 3., 4. un 5.punktu šādā redakcijā:
“2. Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 6 242 996,26 euro;
3. Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 759 787,85 euro, tajā skaitā Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums 1 701 409,02 euro, kas ir
61,65 procenti no kopējām attiecināmajām izmaksām, valsts budžeta dotācija pašvaldībām
264 594,71 euro, kas ir 9,59 procenti no kopējām attiecināmajām izmaksām, Pašvaldības
finansējums 793 784,12 euro, kas ir 28,76 procenti no kopējām attiecināmajām izmaksām;
4. Paredzēt priekšfinansējumu Pašvaldības 2020. un 2021.gada budžetā 249 519,31 euro
(10 procentu apjomā no plānotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta
dotācijas pašvaldībām finansējuma);
5. Projekta plānotās neattiecināmās izmaksas ir 3 483 208,41 euro, kas tiek segtas no
Pašvaldības budžeta līdzekļiem;”;
2. lēmums stājas spēkā 2020.gada 28.maijā.
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