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Par būvdarbiem Jāņa Daliņa stadionā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka
viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī
veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu; 21.panta pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā; Sporta likuma 7.panta
pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības, veicinot veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību
savā administratīvā teritorijā, ir tiesīgas būvēt un uzturēt sporta bāzes un nodrošināt tās ar
nepieciešamo aprīkojumu, ar Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes
29.12.2014. lēmumu Nr.435 (protokols Nr.21, 6.§) „Par Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2015.–2030.gadam un Valmieras pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam
apstiprināšanu” apstiprinātās Valmieras pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam noteiktos
stratēģiskā mērķa – personības izaugsme, rīcības virziena – veselīgs dzīvesveids, aktīvā atpūta un
sports, pasākumus – tautas sporta attīstība, veselīga un aktīva dzīvesveida (t.sk. rekreācija)
popularizēšanu iedzīvotāju vidū; profesionālā sporta attīstība; sporta un aktīvā atpūtas infrastruktūras
nodrošināšana un pilnveide visām vecuma grupām, attīstot nacionālās nozīmes sporta bāzi Valmierā,
ņemot vērā Pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumu Nr.19 (protokols Nr.1, 20.§) „Par Jāņa Daliņa
stadiona rekonstrukciju un vieglatlētikas manēžas būvniecību”; ievērojot, ka būvprojekta izstrāde
notika 2013.gadā, bet būvniecība tika uzsākta 2018.gadā, būvprojektā ir veiktas būtiskas izmaiņas,
kas daļēji pamatojamas ar izmaiņām normatīvajos aktos, kas reglamentē Latvijas Republikā veiktos
būvdarbus, jauniem tehnoloģiskiem risinājumiem inženierkomunikācijās un energoefektivitātes
prasībās, izmaiņām sporta jomas inventāra un ekipējuma, kā arī infrastruktūras prasībās, ko
vieglatlētikā nosaka Starptautiskā vieglatlētikas federāciju asociācija (World Athletics); ir pieaugušas
būvdarbu kopējās izmaksas par vairāk nekā 10 % no sākotnējās līguma summas ar pilnsabiedrību
“Lemminkainen”, kas noslēgts 2018.gada 2.februārī par kopējo summu 17 850 287 euro, savukārt
būvprojektā veikto izmaiņu īstenošana nodrošinās Jāņa Daliņa stadiona atbilstību Starptautiskās
vieglatlētikas federāciju asociācijas II kategorijas būves prasībām stadionā un IV kategorijas būves
prasībām vieglatlētikas manēžā, kā arī nodrošinās Latvijas Futbola federācijas futbola stadionu un
infrastruktūras noteikumu II kategorijas stadiona nosacījumu izpildi. Pašvaldības domes pastāvīgo
komiteju kopīgās sēdes 11.06.2020. atzinumu,
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 13 (J.Baiks, R.Gailums, A.Kupriša, A.O.Brutāns, A.Gluhovs,
A.Skrastiņš, A.Klepers, E.Ašeradena, T.Upners, J.Jakovins, V.Ecmanis, U.Jansons, I.Lakučs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1.

2.

atbalstīt Jāņa Daliņa stadiona rekonstrukcijas un vieglatlētikas manēžas būvniecības darbu
pabeigšanai nepieciešamo papildu finansējumu līdz 2 500 000 euro, izvērtējot iespējas tam
piesaistīt valsts budžeta finansējumu vai Valsts kases aizdevumu vai paredzēt Pašvaldības
2021.gada budžetā;
lēmums stājās spēkā 2020.gada 11.jūnijā.
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