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Par projekta pieteikuma "Kaķupītes dabas takas labiekārtošanas 2. posms" iesniegšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinātā atklātā konkursa projektu
iesniegumu pieņemšanas 9. kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma
„Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību
īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem
Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” 5.,5.2.1., 5.2.2.
punktā minētajām darbībām un saskaņā ar Cēsu novada integrētās attīstības programmas 2021.-2027.
gadam Rīcības plāna 3. Vidējā termiņa prioritāti “Pieejama kultūrvide un tūrisma aktivitātes un
investīciju plāna uzdevumiem”, RV 3.3.”Vietējo tradīciju kopšana un popularizēšana”, U 3.3.1. “Saglabāt
unikālās kultūras vērtības visā novada teritorijā”, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un
teritorijas plānošanas komisijas 11.01.2022. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības
un attīstības komitejas 13.01.2022. atzinumu (prot.Nr.1), 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. Piedalīties biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” un Lauku atbalsta dienesta LEADER atklātā
projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Kaķupītes dabas takas labiekārtošanas 2. posms”;
2. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei sagatavot projektu Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās
pieteikšanās sistēmā saskaņā ar LAP 2014.-2020. aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” stratēģiskā mērķa M2 “Pievilcīgas dzīves vides un sabiedriski aktīvas vietējo
kopienu attīstības veicināšana” rīcību 2.1. “Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”.
3. Apstiprināt projekta attiecināmās izmaksas nepārsniedzot 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši eiro
00 centi), paredzot līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta attiecināmajam izmaksām no
pašvaldības 2022.gada budžeta līdzekļiem. Projekta izmaksas 90% apmērā tiks finansētās no
ELFLA finansējuma.
4. Apstiprināt projekta īstenošanas aktivitātes: izbūvēt autostāvvietu, uzstādīt velo novietni, velo
apkopes staciju, iegādāties tērauda ugunskura vietu.
5. Pēc projekta pieteikuma atbalstīšanas, uzdot Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldei
sagatavot un iesniegt Finanšu pārvaldē projekta ieviešanas (ieņēmumu un izdevumu) tāmi.
6. Lēmuma izpildi organizēt Vaives pagasta pārvaldei.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
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