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Par būvdarbu līguma slēgšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kas nosaka,
ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo
vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība
kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), 21.panta
pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 21.05.2020.
lēmumu Nr.164 (ārkārtas sēdes protokols Nr.9, 2.§) “Par būvdarbu līguma slēgšanu”; ievērojot
Pašvaldības darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides
aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt,
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos
pakalpojumus” ietvaros iesniegtos projektu – “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”
(Nr.5.5.1.0/17/I/004, apstiprināts 05.03.2018.) un “Valmieras vēsturiskā centra attīstība”
(Nr.5.5.1.0/20/I/001, iesniegts 25.03.2020.) iesniegumus, ņemot vērā pilnsabiedrības “ZGT”,
reģistrācijas Nr.40203122696, izstrādāto būvprojektu “Valmieras pils kultūrvides centrs Bruņinieku
ielā 1, Valmierā un pilsētvides elements “Rīgas vārti” Rīgas un Cēsu ielas krustojumā, Valmierā”,
ievērojot, ka iepirkuma procedūrā sākotnēji izraudzītais pretendents atteicās slēgt līgumu, līgums
tiek slēgts ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu,
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 11 (J.Baiks, R.Gailums, A.Kupriša, A.Gluhovs, A.Skrastiņš,
A.Klepers, E.Ašeradena, T.Upners, V.Ecmanis, U.Jansons, I.Lakučs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, nolemj:
1.
2.
3.
4.

atbalstīt līguma slēgšanu par būvdarbu – Valmieras pils kultūrvides centra Bruņinieku ielā 1,
Valmierā izbūve, veikšanu ar atklātā konkursa uzvarētāju, kam piešķirtas līguma slēgšanas
tiesības, par kopējo summu 3 198 259,49 euro;
gadījumā, ja netiek apstiprināts projekta “Valmieras vēsturiskā centra attīstība”
(Nr.5.5.1.0/20/I/001) iesniegums, būvdarbu veikšanai nepieciešamo finansējumu
1 687 811,06 euro paredzēt Pašvaldības 2020. un 2021.gada budžetā;
atzīt par spēku zaudējušu Pašvaldības domes 2020.gada 21.maija lēmumu Nr.164 (ārkārtas
sēdes protokols Nr.9, 2.§) “Par būvdarbu līguma slēgšanu”’;
lēmums stājas spēkā 2020.gada 18.jūnijā.
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