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2022.gada 27.oktobrī             Nr.685 
             (protokols Nr.20, 57.§) 

 
Par partnerības līguma slēgšanu 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, ka 
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Ministru kabineta 
28.01.2021. noteikumiem Nr.67 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada 
perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projektu 
iesniegumu atklātā konkursa “Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu 
un jauniešu auditorijai” īstenošanas noteikumi”, Valmieras novada pašvaldības domes 24.02.2022. 
lēmumu Nr.187 (protokols Nr.4, 82.§) “Par atbalstu projekta “Valmieras multimediju festivāla 
jauniešu programma” iesnieguma iesniegšanai”, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas (turpmāk 
– Kultūras ministrija) 23.08.2022. atzinumu Nr.2.5-24-38 “Par Kultūras ministrijas 2022.gada 
30.jūnija lēmuma Nr.2.5-24-22 “Par projekta iesnieguma “Valmieras multimediju festivāla mākslas 
un izglītības programma jauniešiem” (Nr.EEZ/2022/2/14) apstiprināšanu ar nosacījumiem” 
nosacījumu izpildi”, starp Valmieras novada pašvaldību (turpmāk – Pašvaldība) un Kultūras 
ministriju 26.09.2022. noslēgto vienošanos Nr.4.3.1-12-18 (pašvaldībā reģistrēta ar 
Nr.09.5986/9.65.2/22/1) par līdzekļu piešķiršanu projekta Nr.EEZ/2022/2/14 “Valmieras multimediju 
festivāla mākslas un izglītības programma jauniešiem” īstenošanai, kas cita starpā nosaka, ka ar 
projekta partneriem slēdzami partnerības līgumi, 
 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (Andris Klepers, Edgars Grandāns, Guna Ķibere, Guntars 
Štrombergs, Guntis Gladkins, Harijs Rokpelnis, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Grasbergs, Jānis 
Olmanis, Jānis Skrastiņš, Jānis Upenieks, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Reinis Muižnieks, 
Ričards Gailums, Toms Upners, Vugars Ecmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 
1. slēgt partnerības līgumu ar Norvēģijas nevalstisko organizāciju “Kultūra bez robežām” 

(NGO “Culture Break Borders”) par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-
2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras 
sadarbība” projekta Nr.EEZ/2022/2/14 “Valmieras multimediju festivāla mākslas un izglītības 
programma jauniešiem” īstenošanu; 

2. uzdot Valmieras novada Attīstības pārvaldei veikt noslēgtā partnerības līguma izpildes 
kontroli; 

3. lēmums stājas spēkā 2022.gada 27.oktobrī. 
 
Pielikumā: 1. Partnerības līgums oriģinālvalodā uz 9 lappusēm. 
 2. Partnerības līguma tulkojums latviešu valodā uz 9 lappusēm. 

3. Partnerības līguma pielikumi oriģinālvalodā uz 72 lappusēm. 
 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 
 


