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Par dalību projektā Nr.EEZ/2021/1/03 „VAIRĀK GAISMAS! Izstāde un mākslas rezidences Eduarda
Veidenbauma muzejā “Kalāči”: jaunieši būvē harmonisku un taisnīgu sabiedrību””
Ziņo: Jānis Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
2020. gadā pamatojoties Kultūras ministrijas muzeju akreditācijas komisijas ieteikumiem
E. Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” darbinieki uzsāka darbu pie jaunas pamatekspozīcijas izveides.
2020.un 2021. gada laikā pamatekspozīcijas izveidei piesaistīti pētnieki un mākslinieki.
Piedaloties Valsts Kultūrkapitāla Fonda projektos un saņemot papildus atbalstu no Priekuļu novada
pašvaldības, ir izstrādāta pamatekspozīcijas satura koncepcija un tehniskais projekts.
Lai izstrādāto koncepciju un tehnisko projektu realizētu muzeja telpās, nepieciešams papildus
finansējums, kura piesaistīšanai projektā iesaistīto speciālistu komanda ar Priekuļu novada pašvaldības,
vēlāk Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes vadības akceptu, sagatavoja projekta pieteikumu
izsludinātā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas „Vietējā
attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atklātā konkursa „Atbalsts profesionālās mākslas
un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtai.
Sagatavotais projekta pieteikums paredz ne tikai pamatekspozīciju izveidi, bet arī darbu ar novada un
plašākas teritorijas jauniešu auditoriju, sadarbību ar ārvalstu partneriem, jaunu piedāvājumu izstrādi muzeja
apmeklētājiem, dažādus pasākumu rīkošanu.
Īstenojot šo projektu, tiktu veicināta E. Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” atpazīstamība un
piesaistīts lielāks apmeklētāju skaits.
Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldē (turpmāk - Pārvalde), 2021. gada 11. novembrī saņemts
atzinums par projekta iesnieguma „VAIRĀK GAISMAS! Izstāde un mākslas rezidences Eduarda Veidenbauma
muzejā „Kalāči”: jaunieši būvē harmonisku un taisnīgu sabiedrību” (Nr.EEZ/2021/1/03) apstiprinājumu.
Kultūras ministrija kā programmas partneris, ņemot vērā lēmumā Nr.2.5-24-3 noteikto nosacījumu
izpildes rezultātā veiktos precizējumus projekta iesniegumā, ar šo atzinumu, projekta kopējo attiecināmo
finansējuma apjomu noteikusi ne vairāk kā 242 818,00 euro, ar šādu finansējuma avotu sadalījumu:
1)
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansējums – ne vairāk kā 206 395,30 euro,
nepārsniedzot 85 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;
2)
valsts budžeta finansējums – ne vairāk kā 36 422,70 euro, nepārsniedzot 15 % no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 13. novembra noteikumu Nr.683 “Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda vadības noteikumi”
(turpmāk – MK not. Nr.683) 14.punktā noteikto, Kultūras ministrija piedāvā noslēgt vienošanos (Pielikumā)
par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai ne vēlāk kā līdz 2022. gada 11. februārim, papildus
informējot, ka saskaņā ar MK not. Nr.683 14.punktā noteikto, ja līdzfinansējuma saņēmējs, projekta līgumu
nenoslēgs līdz 2022. gada 11. februārim, pēc minētā termiņa projekta līguma slēgšana nebūs pieļaujama.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas
4.punktu, Muzeja likuma 3. panta pirmās daļas otro, 7. pantu, Finanšu komitejas 01.02.2022. atzinumu
(protokols Nr.2), Cēsu novada dome, ar 18 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs,
Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks
Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis
Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs) , pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Atbalstīt dalību projektā Nr. EEZ/2021/1/03 „VAIRĀK GAISMAS! Izstāde un mākslas rezidences
Eduarda Veidenbauma muzejā “Kalāči”: jaunieši būvē harmonisku un taisnīgu sabiedrību”” saskaņā
ar izstrādāto programmas plānu un noslēgt vienošanos par projekta īstenošanu.
2. Projekta aktivitāšu īstenošanu un projekta administrēšanu nodot Cēsu novada Priekuļu apvienības
pārvaldei.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Atim Egliņam-

Eglītim
Cēsu novada domes priekšsēdētājs

J.Rozenbergs
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