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2021.gada 11.novembrī Nr.478
(ārkārtas sēdes protokols Nr.15, 1.§)

Par piešķirto finansējumu
biedrībai “Valmiermuižas kultūras
biedrība”

Valmieras novada pašvaldībā 29.10.2021. saņemts biedrības “Valmiermuižas kultūras
biedrība”, reģistrācijas Nr.40008191028 (turpmāk – Biedrība) iesniegums (saņemts 26.11.2021.
un reģistrēts ar Nr.12.7/21/114), lūdzot piešķirt finansējumu klausāmpastaigas – instalācijas
“Gaismas lauks” īstenošanai, novirzot daļu no atbalsta, kas tika piešķirts gadskārtu svinību un
tirdziņu “Gardu muti” organizēšanai.

Burtnieku novada pašvaldības dome 20.01.2021. pieņēma lēmumu Nr.16 (protokols Nr.1,
17.punkts) “Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Valmiermuižas kultūras biedrība”, ar kuru
piešķirts finansējums 4000 euro apmērā gadskārtu svinību un tirdziņu “Gardu muti” norisei,
atbilstoši tam 01.03.2021. noslēgts līgums Nr.3.21/2021/134. Ņemot vērā Ministru kabineta
rīkojumu Nr.720 (Rīgā, 2021.gada 9.oktobrī (prot. Nr.671, 1.p.) “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu”, lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas izplatību un veselības nozares pārslodzi,
no 2021.gada 11.oktobra līdz 2022.gada 11.janvārim tiek stingri ierobežota arī Biedrības darbība,
atceļot turpmāko tirdziņu “Gardu muti” norisi. 2021.gadā ir izlietos finansējums 1193,12 euro
apmērā, savukārt, neizmantoto finansējumu 2806,88 euro apmērā Biedrība rosina novirzīt
klausāmpastaigas – instalācijas “Gaismas lauks” projekta īstenošanai saskaņā ar Biedrības
iesniegumā minēto, kura norise plānota Valmiermuižas parkā, Valmiermuižā, Valmieras pagastā,
Valmieras novadā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6.punktu,
Burtnieku novada pašvaldības domes 20.01.2021. lēmumu Nr.16 (protokols Nr.1, 17.punkts) “Par
finansējuma piešķiršanu biedrībai “Valmiermuižas kultūras biedrība”, 01.03.2021. noslēgto līgumu
Nr.3.21/2021/134 un Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes
11.11.2021. atzinumu,

Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR – 17 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis,
G.Gladkins, J.Skrastiņš, G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks,
K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, V.Ecmanis, E.Grandāns, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:

1. atļaut Biedrībai izlietot finansējumu 2806,88 euro apmērā klausāmpastaigas – instalācijas
“Gaismas lauks” projekta īstenošanai no 2021.gada 1.marta līguma Nr.3.21/2021/134
ietvaros piešķirtā finansējuma;

2. uzdot Burtnieku apvienības pārvaldei sagatavot vienošanos par līguma grozījumiem;
3. lēmums stājas spēkā 2021.gada 11.novembrī.
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