
PROJEKTS 
 

L Ē M U M S  
Valmierā 

 
2023.gada 30.martā Nr.__ 
 (protokols Nr.__, __.§) 
 
Par Valmieras novada pašvaldības 
līdzfinansējumu sakrālā mantojuma 
saglabāšanai un uzturēšanai 
konkursa rezultātu apstiprināšanu un 
finansējuma piešķiršanu 
 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka 
pašvaldības autonomā funkcija ir sniegt iedzīvotājiem daudzveidīgu kultūras piedāvājumu un iespēju 
piedalīties kultūras dzīvē, sekmēt pašvaldības teritorijā esošā kultūras mantojuma saglabāšanu un 
sniegt atbalstu kultūras norisēm, Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likuma 2.panta 
otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības var piedalīties sakrālā mantojuma uzturēšanā un ka 
pašvaldībām ir tiesības no pašvaldību budžetu līdzekļiem piešķirt finansējumu sakrālā mantojuma 
izpētei, būvprojektu izstrādei, konservācijai, restaurācijai, atjaunošanai, pārbūvei, remontu darbu 
veikšanai un labiekārtošanai, Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) saistošajiem 
noteikumiem Nr.82 (protokols Nr.1, 3.§) “Par Valmieras novada pašvaldības 2023.gada budžetu”, 
Pašvaldības noteikumiem “Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējumu sakrālā mantojuma 
saglabāšanai un uzturēšanai”, kas apstiprināti ar 26.05.2022. Pašvaldības domes sēdes lēmumu 
Nr.323 (protokols Nr.11, 6.§), Pašvaldības 27.06.2022. rīkojumu Nr.4.1.1/22/184 “Par Sakrālā 
mantojuma saglabāšanas pieteikumu izvērtēšanas komisijas izveidošanu” un Pašvaldības Sakrālā 
mantojuma saglabāšanas pieteikumu izvērtēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) 09.03.2023. 
sēdes protokolu Nr.1, Pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta un Finanšu komitejas 16.03.2023. 
atzinumiem, 
 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR –, PRET –, ATTURAS –, nolemj: 

 
1. apstiprināt Komisijas lēmumu par finansējuma piešķiršanu šādiem projektu pieteikumiem: 

 

Nr. Projekta pieteikuma 
iesniedzējs 

Projekta mērķis Vērtējuma 
punkti 

Pieprasītais 
finansējums 

EUR 

Piešķirtais 
finansējums 

EUR 

1.1. Ēveles evaņģēliski 
luteriskā draudze 

Torņa pārbūve 22 14999,36 7674 

1.2. Latvijas evaņģēliski 
luteriskās baznīcas 
Dikļu draudze 

Logu restaurācija 22 13000 6977 

1.3. Valmieras Sirdsskaidrā 
Sergeja Radoņežas 
pareizticīgo draudze 

Baznīcas torņa jumta seguma 
nomaiņa, baznīcas ēkas 
uzturēšanas izdevumi 

21 14925,45 7326 

1.4. Latvijas evaņģēliski 
luteriskās baznīcas 
Valmieras Sv.Sīmaņa 
draudze 

Baznīcas ēkas uzturēšanas 
izdevumi 

20 15000 6977 

1.5. Latvijas evaņģēliski 
luteriskās baznīcas 
Burtnieku draudze 

Solu restaurācija, grīdas 
remonts 

18 9294,55 6279 

1.6. Latvijas evaņģēliski 
luteriskās baznīcas 
Matīšu Mateja draudze 

Sakristejas telpas remonts, 
sanitārā mezgla ierīkošana 

18 15000 6279 

1.7. Rubenes evaņģēliski 
luteriskā draudze 

Altārtelpas sienu polihromiju 
atsegumu paplašināšana, 
baznīcas ēkas uzturēšanas 
izdevumi 

18 14060 6279 



 

1.8. Valmieras Romas 
katoļu draudze 

Baznīcas ēkas uzturēšanas 
izdevumi 

18 9225,43 6279 

1.9. Latvijas evaņģēliski 
luteriskās baznīcas 
Rūjienas Sv.Bērtuļa 
draudze 

Logu nomaiņa sakristejas un 
altāra daļā 

16 15000 5581 

1.10. Strenču evaņģēliski 
luteriskā draudze 

Krāsns atjaunošana 16 8974,39 5581 

1.11. Latvijas evaņģēliski 
luteriskās baznīcas 
Trikātas draudze 

Lietusūdens novadīšanas 
sistēmas sakārtošana un 
bruģēšana 

14 12319 4884 

1.12. Mazsalacas Sv.Annas 
evaņģēliski luteriskā 
draudze 

Logu atjaunošana 14 9948,62 4884 

  Kopā (EUR) 75 000 

 
2.   Atteikt finansējuma piešķiršanu šādiem projektu pieteikumiem: 

 

Nr. Pieteikuma 
iesniedzējs 

Iegūtie 
punkti 

Pieprasītais 
finansējums 

EUR 

Projekta mērķis 
Pamatojums 

2.1. 

Mazsalacas 
baptistu 
draudze 

12 11150 

Dzīvžoga 
atjaunošana, 
autostāvvietas 
uzlabošana, 
informācijas stenda 
izveide 

Finansējums projekta īstenošanai nav 
piešķirts ierobežotā finansējuma 
apjoma dēļ. Plānoto darbu raksturs – 
nav steidzami, neatliekami glābšanas 
darbi, kas saistīti ar oriģinālas 
substances   saglabāšanu un ēku 
drošību 

2.2. Rūjienas 
Sv. 

Trijādības 
pareizticīgo 

draudze 

10 15000 

Baznīcas jumta 
seguma un 
konstrukcijas maiņa 

Projekta pieteikums neatbilst 
Noteikumos definētajiem kritērijiem 
(Noteikumu 4.2. un 4.3.punkts) 

2.3. Sedas Sv. 
Arhangeļa 

Mihaila 
pareizticīgo 

draudze 

4 15000 

Baznīcas fasādes 
remonts Projekta pieteikums neatbilst 

Noteikumos definētajiem kritērijiem 
(Noteikumu 4.2. un 4.3.punkts) 

 

3. lēmums stājas spēkā 2023.gada 30.martā. 
 

 


