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Par projekta pieteikuma iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fondā
Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs
Likuma “Par pašvaldībām” 12. pants nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas,
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja
šāda darbība nav aizliegta ar likumu, 15. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka pašvaldības autonomu
funkciju - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu.
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija ir izsludinājusi projektu konkursu aktivitātē “Sugu
un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi” , kura mērķis ir finansēt projektus, kuru ietvaros tiek īstenotas
praktiskas sugu un biotopu aizsardzības stāvokļa uzlabošanas aktivitātes, lai sekmētu Eiropas Savienības
(ES) Biodaudzveidības stratēģijas 2030. gadam un Prioritāro rīcību programmas Natura 2000 tīklam Latvijā
(2021 – 2027) mērķu sasniegšanu. Tādējādi veicinot ES nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga
aizsardzības stāvokļa sasniegšanu un radot piemērotus apstākļus ilgtspējīgai biotopu un sugu dzīvotņu
pastāvēšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, tai skaitā Natura 2000 tīkla teritorijās
un tām piegulošajās teritorijās, kur to aizsardzības stāvoklis ir novērtēts kā nelabvēlīgs vai tas pasliktinās.
Šobrīd tiek izstrādāts Gaujas nacionālā parka Dabas aizsardzības plāns laika posmam no 2023. līdz
2035.gadam, kurā ir identificēti sugu un biotopu apsaimniekošanas pasākumi Gaujas nacionālajā parkā,
Cēsu novada teritorijā, un tie ir:
B7.1. Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošana;
B3.5. Koku un krūmu apauguma novākšana;
B3.10. Aizsargājamo zālāju biotopu un potenciālo aizsargājamo zālāju biotopu apsaimniekošana
pēc atjaunošanas pasākumiem.
Lai ierobežotu invazīvās sugas un atjaunotu aizsargājamos zālāju biotopus, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punktu, Latvijas
vides aizsardzības fonda projektu vadlīnijas “Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un
aizsardzība”, aktivitātes “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi” konkursa nolikumu, ievērojot
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.08.2022. (prot.Nr.9) atzinumu, Cēsu novada dome, ar 16 balsīm
- par (Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella FrīdvaldeAndersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese SuijaMarkova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs) , pret nav, 1 - atturas (Jānis Kārkliņš),
nolemj:
1. Iesniegt Latvijas vides aizsardzības fonda aktivitātē “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas
pasākumi” projekta pieteikumu “Invazīvo augu sugu ierobežošana un aizsargājamo zālāju biotopu
apsaimniekošana Cēsu novadā”, indikatīvās kopējās izmaksas ir 9 654 EUR (ar PVN 21%), no kurām
Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir 90%, un Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums
10% jeb 965,40 EUR.
2. Cēsu novada centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Vides un klimata neitralitātes nodaļai
sagatavot un iesniegt projektu Latvijas vides aizsardzības fondā līdz 2022. gada 10. augustam.

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā Attīstības pārvaldes Vides un klimata neitralitātes nodaļai
īstenot projektu līdz 2024.gada 15.aprīlim
4. Projekta apstiprināšanas gadījumā Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei paredzēt 2023.
gada un 2024.gada budžetā līdzfinansējumu projekta īstenošanai.
5. Pēc projekta pieteikumu atbalstīšanas, uzdot Cēsu novada centrālās administrācijas Attīstības
pārvaldes Vides un klimata neitralitātes nodaļai sagatavot VPS BUDŽETS projekta ieviešanas
(ieņēmumu un izdevumu) tāmi.
6. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Vides un
klimata neitralitātes nodaļas vadītājai.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
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