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Par projekta pieteikuma "Kompleksu apsaimniekošanas 
pasākumu īstenošana Vecpiebalgas aizsargājamo ainavu apvidū” iesniegšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 

Pamatojoties  uz  Centrālās  finanšu  un  līgumu  aģentūras  izsludināto  atklāta  projektu  konkursa
iesniegumu  atlasi  Eiropas  Savienības  Kohēzijas  fonda  finansēto  programmu,  atbilstoši  Ministru  kabineta
2016. gada 2. augusta noteikumiem Nr. 514.
 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa  “Saglabāt un atjaunot
bioloģisko  daudzveidību  u  aizsargāt  ekosistēmas”  5.4.1.1.  pasākuma  “Antropogēno  slodzi  mazinošas
infrastruktūras  izbūve  un  rekonstrukcija  Natura  2000  teritorijās”  un  5.4.3.  specifiskā  atbalsta  mērķa
”Pasākumi  biotopu  un  sugu  aizsardzības  labvēlīga  statusa  atjaunošanai”  5.4.3.2.  pasākuma  “Kompleksu
apsaimniekošanas  pasākumu  īstenošana  Natura  2000  teritorijās”  un  saskaņā  ar  Cēsu  novada  integrētās
attīstības programmas 2021.-2027. gadam

Rīcības plāna uzdevumiem:
 SM4 Videi draudzīgs, ilgtspējīgs un klimatneitrāls novads, IP4 Efektīva un ilgtspējīga esošā novada

resursu  izmantošana  un  dabas  vides  saglabāšana,  VTP4  klimata  pārmaiņām  pielāgotas  vides  veidošana,
dabas vērtību saglabāšana un aizsargāšana:

-Mazināt  antropogēno slodzi  un saglabāt  ainaviski  vērtīgās  teritorijas  (Labiekārtotas  NATURA 2000
teritorijas  Labiekārtotas  vai  atjaunotas  NATURA  2000  dabas  takas:  vismaz  3  Īstenoti  dabas  aizsardzības
projekti sadarbība ar DAP):

-Veicināt un uzturēt bioloģisko daudzveidību;
-Veicināta biotopu aizsardzības projektu ieviešana.

SM3 Atpazīstama kultūras un tūrisma vieta Eiropas mērogā, IP3 konkurētspējīga novada identitāte,
kas  balstīta  radošajās,  kultūras  un  tūrisma  industrijās.  VTP3  pieejama  kultūrvide  un  tūrisma  aktivitātes,
Tūristu uzturēšanās ilguma palielināšana Cēsu novada teritorijā:

-  Pilnveidota  un  attīstīta  tūrisma  infrastruktūra  un  pašvaldības  tūrisma  objektu  materiāltehniskā
bāze;

-Popularizētas lauku ainavas un vērtīgie objekti.

un Investīciju plāna uzdevumiem 
VTP4 klimata pārmaiņām pielāgotas vides veidošana:
2. Īpaši aizsargājamās teritorijās biotopu stāvokļa uzlabošana RV 4.2.
5. Dabai drošu risinājumu ieviešana invazīvo sugu ierobežošana RV 4.1. RV4.4.
8. Vides stāvokļa uzlabošana publiskajās ūdenstilpēs RV 4.1. RV 4.2. RV4.3.

Inženierkomunikāciju tīkla izbūves un atjaunošanas projekti:
12.Brāļu Kaudzīšu memoriālā muzeja “Kalna Kaibēni” dziļurbuma izbūve

VTP3 pieejama kultūrvide un tūrisma aktivitātes:
13. Sakārtotas un labiekārtotas novada publiskās un atpūtas teritorijas RV 2.1.
18. Tūrisma infrastruktūras attīstība RV 2.1., RV 3.5



Ievērojot  Cēsu  novada  domes  Uzņēmējdarbības  un  attīstības  komitejas  13.01.2022.  atzinumu
(prot.Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.01.2022. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome,
ar 18 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna
Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese
Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,
atturas nav, nolemj:

1. Uzdot Cēsu novada centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas, uzraudzības
nodaļai  sagatavot  projekta  pieteikumu  "Kompleksu  apsaimniekošanas  pasākumu  īstenošana
Vecpiebalgas aizsargājamo ainavu apvidū” Centrālās finanšu līgumu aģentūras Kohēzijas politikas
fondu vadības informācijas sistēmā saskaņā ar 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa “Pasākumi biotopu
un  sugu  aizsardzības  labvēlīga  statusa  atjaunošanai”  5.4.3.2.  pasākuma  “Kompleksu
apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās” noteikumiem.

2. Apstiprināt  projekta  kopējās  izmaksas  304 008,12 EUR,  no  kurām  Cēsu  novada  pašvaldības 
līdzfinansējums – EUR 45 601,22 (15%)
3.  Apstiprināt projekta īstenošanas aktivitātes: 
I Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamā dabas teritorijā - Vecpiebalgas AAA:

1) ES nozīmes zālāju biotopu apsaimniekošana,
2) Niedru pļaušana  pie Alauksta un Ineša ezeru publiskajām peldvietām, 
3) Invazīvās sugas  - Sosnovska latvānis - apkarošana.

II Būvdarbu veikšana īpaši aizsargājamā dabas teritorijā - Vecpiebalgas AAA:
1) Informācijas stendu izvietošana deviņās DAP norādītājās vietās,
2) Antropogēnās  slodzes  samazināšana,  ierīkojot  un  uzturot  atpūtas  vietas  (galds,  soliņi,

atkritumu urnas) septiņās DAP norādītājās vietās,
3) Tūrisma (publisko peldvietu) infrastruktūras atjaunošana Alauksta un Ineša ezeru publiskajās

peldvietās (galds, soliņi, atkritumu urnas, bērnu rotaļu laukuma elementi, āra trenažieri),
4) Dziļurbuma izbūve  Brāļu Kaudzīšu memoriālajā muzejā “Kalna Kaibēni”.

4. Projektu  iesniegt  Centrālās  finanšu  un  līgumu  aģentūras  Kohēzijas  politikas  fondu  vadības
informācijas sistēmā līdz 2022. gada 26.janvārim. 

5. Pēc  projekta  pieteikuma  atbalstīšanas,  uzdot  Cēsu  novada  centrālās  administrācijas  Attīstības
pārvaldes Projektu ieviešanas, uzraudzības nodaļai sagatavot un iesniegt Finanšu pārvaldē projekta
ieviešanas (ieņēmumu un  izdevumu) tāmi. 

6. Lēmuma  izpildi  organizēt  Cēsu  novada  centrālās  administrācijas  Attīstības  pārvaldes  Projektu
ieviešanas, uzraudzības nodaļas vadītājai.

7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
         

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J.Rozenbergs

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU


