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Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības 
“Oleru muiža” projektam 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības attiecīgās 
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā 
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesu vai 
citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu, 15.panta pirmās daļas 
4.punktu, kas kā pašvaldības funkciju nosaka gādāšanu par iedzīvotāju izglītību, un 5.punktu, kas 
kā pašvaldības funkciju nosaka rūpes par kultūru un tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanas un 
tautas jaunrades attīstības sekmēšanu, uz Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 
noteikumiem “Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību biedrību un 
nodibinājumu Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices finansēto projektu 
ieviešanai”, kas apstiprināti ar Pašvaldības domes 28.04.2022. lēmumu Nr.302 (protokols Nr.9, 47.§) 
(turpmāk – Noteikumi) un kas paredz vienotus kritērijus Pašvaldības finansiālā atbalsta piešķiršanai 
biedrībām vai nodibinājumiem, lai nodrošinātu Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas 
valstu vai Šveices fondu programmu finansētu sabiedriskā labuma projektu ieviešanu, kā arī 
pamatojoties uz biedrības “Oleru muiža”, reģistrācijas Nr.40008087958, (turpmāk – Biedrība) 
11.08.2022. iesniegumu  par pieteikumu pašvaldības līdzfinansējumam projekta īstenošanai 
(Pašvaldībā saņemts 15.08.2022. un reģistrēts ar Nr.4.1.8.3/22/6534), Izglītības, kultūras un sporta 
un Finanšu komiteju 18.08.2022. atzinumiem,  
 

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 16 (Edgars Grandāns, Guna Ķibere, Guntars Štrombergs, 
Guntis Gladkins, Harijs Rokpelnis, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Grasbergs, Jānis Olmanis, Jānis 
Skrastiņš, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Reinis Muižnieks, Ričards Gailums, Toms Upners, 
Vugars Ecmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 

1. piešķirt līdzfinansējumu Biedrībai 2273,12 euro apmērā izdevumu par trīs vēsturisko krāšņu 
restaurāciju Oleru muižas Kungu mājā segšanai, ko plānots veikt Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētā projekta “Oleru muižas kultūras pakalpojumu 
pieejamības uzlabošana” ietvaros, lai veicinātu kultūrvēsturiskā̄ mantojuma ilgtspējīgu attīstību 
un Oleru muižas publisku pieejamību un izmantošanu sabiedriskajā dzīvē, it īpaši akcentējot 
kultūras pasākumu un izglītojošo meistardarbnīcu norisi, lai radītu pievilcīgu un harmonisku vidi 
lauku teritorijā; 

2. nepiešķirt projekta “Oleru muižas kultūras pakalpojumu pieejamības uzlabošana” Lauku 
Atbalsta dienesta apstiprinātajā projekta tāmē neiekļautās, saistītās 726,88 euro izmaksas par 
baltās krāsns kroņa restaurāciju, jo tās ir pretrunā ar Noteikumu 2.1.punktā paredzēto 
pašvaldības finansēšanas mērķi atbalstīt pretendentus tiem nepieciešamā līdzfinansējuma 
nodrošināšanā fondu programmu finansētu sabiedriskā labuma projektu ieviešanai;  

3. finansējumu piešķirt no Pašvaldības iestādes “Attīstības pārvalde” struktūrvienības “Attīstības 
nodaļas” budžeta līdzekļiem;  

4. lēmums stājas spēkā 2022.gada 24.augustā.  
 
 

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 


