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(protokols Nr.7, 38.§)

Par Valmieras novada pašvaldības
pieteikuma iesniegšanu konkursa “Eiropas
kultūras galvaspilsēta 2027” finālā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5.punktu, kas nosaka,
ka pašvaldības autonomā funkcija ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību
saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz
2030.gadam (Latvija 2030) Kultūras telpas attīstības mērķi, kas nosaka saglabāt un attīstīt
Latvijas kultūras kapitālu un veicināt piederības izjūtu Latvijas kultūras telpai, attīstot sabiedrības
radošumā balstītu konkurētspējīgu nacionālo identitāti un veidojot Latvijā kvalitatīvu kultūrvidi,
Kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2022.–2027.gadam “Kultūrvalsts” rīcības virzienu “Kultūras
piedāvājuma pieejamība sabiedrībai”, Ministru kabineta 28.07.2020. noteikumiem Nr.464
“Kārtība, kādā piešķir Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu 2027.gadam” un Eiropas
Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa lēmumu Nr.445/2014/ES, ar ko izveido Eiropas
Savienības rīcību “Eiropas kultūras galvaspilsētas” no 2020. līdz 2033.gadam, Eiropas kultūras
galvaspilsētas nosaukuma 2027.gadam piešķiršanas žūrijas ziņojumu par Eiropas kultūras
galvaspilsētas nosaukuma 2027.gadam piešķiršanas priekšatlases rezultātiem, un ņemot vērā,
ka projekts “Eiropas kultūras galvaspilsēta” ir viena no zināmākajām Eiropas iniciatīvām, kuras
mērķis ir aizsargāt un veicināt kultūru daudzveidību Eiropā un uzsvērt to kopīgās iezīmes, vairot
iedzīvotāju piederības apziņu kopējai kultūras telpai, kā arī veicināt kultūras ieguldījumu pilsētu
un reģionu ilgtermiņa attīstībā, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas
noteikumu 6.punktu, kas cita starpā nosaka, ka novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto
pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, Valmieras pilsētas
pašvaldības domes 28.01.2021. lēmumu Nr.2 (protokols Nr.2, 1.§) “Par Valmieras pilsētas
pašvaldības dalību konkursā “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”” un 27.05.2021. lēmumu
Nr.167 (protokols Nr.7, 36.§) “Par projekta pieteikuma iesniegšanu konkursā “Eiropas kultūras
galvaspilsēta 2027””,

Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (J.Baiks, J.Olmanis, G.Gladkins,
J.Skrastiņš, G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš,
H.Rokpelnis, J.Jakovins, V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. atbalstīt Valmieras novada pašvaldības projekta pieteikuma iesniegšanu konkursa “Eiropas
kultūras galvaspilsēta 2027” finālā;

2. lēmums stājas spēkā 2022.gada 31.martā.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


