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Par piedalīšanos projektu konkursā “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
(ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”
Latvijas vides aizsardzības fonds (turpmāk – LVAF) ir izsludinājis
projektu konkursu vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana
un aizsardzība” aktivitātē „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas
aizsardzības plānu ieviešana”.
Konkursā tiek atbalstīti ĪADT aizsardzības un apsaimniekošanas
pasākumi dabas daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai, tūrismam,
rekreācijai un vides izglītībai, ja šie pasākumi ir noteikti spēkā esošā ĪADT
dabas aizsardzības plānā.
Projektu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 23.marts.
Pieejamais LVAF finansējums: 600 000 EUR, minimālā no LVAF
pieprasāmā summa vienam projekta iesniegumam ir 40 000 EUR. Minimālais
līdzfinansējuma apjoms: 10%, taču projekta augstākai novērtēšanai būtu
jārēķinās ar 12 – 15%.
No Lielvārdes novada pašvaldībā esošajām IĀDT ar spēkā esošiem dabas
aizsardzības plāniem projektu ir iespējams īstenot teritorijā – dabas liegums
“Daugava pie Kaibalas”, kurai ir spēkā esošs dabas aizsardzības plāns (2008. –
2018.), paralēli gatavojot visu nepieciešamo dokumentāciju dabas aizsardzības
plāna pagarināšanai.
Projekta mērķis, kā arī plānotās aktivitātes ir saistītas ar dabas lieguma
teritorijas labiekārtošanu un sabiedrības informēšanu par lieguma vērtībām:
lieguma robežu iezīmēšana dabā, informatīvo stendu uzstādīšana, autostāvvietu
un krasta zonas labiekārtošana, atpūtas vietas un ūdens transportlīdzekļu
pietauvošanās vietas izveide, iedzīvotāju informēšana par dabas lieguma
vērtībām pašvaldības plašsaziņas līdzekļos.
Pamatojoties uz pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 2.un 6.punktu, Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta
saistošo noteikumu Nr.3 “Lielvārdes novada pašvaldības nolikums”
169.1punktu, Latvijas vides aizsardzības fonda 2018.gada konkursa nolikumu
projektu vadlīnijas “Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un
aizsardzība” aktivitātē “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas
aizsardzības plānu ieviešana”, Lielvārdes novada dome nolemj:

1. Piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda 2018.gada konkursa projektu
konkursā, iesniedzot projekta “Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
“Daugava pie Kaibalas” dabas aizsardzības plānā noteikto tūrisma
un vides aktivitāšu ieviešana” pieteikumu.
2. Projekta kopējās izmaksas 60 000,00 EUR (sešdesmit tūkstoši eiro un 00
centi), no kuriem 54 000,00 EUR (piecdesmit četri tūkstoši eiro un 00
centi) LVAFA finansējums un 6 000,00 EUR (seši tūkstoši eiro un 00
centi) Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējums.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanai nepieciešamo
līdzfinansējumu pašvaldības budžetā 2 000,00 eiro (divi tūkstoši eiro un
00 centi) 2018.gadā un 4 000,00 eiro (četri tūkstoši eiro un 00 centi)
2019.gadā.
4. Lēmuma izpildi nodrošināt Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas
Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītājam.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram.
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