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                                                                                         prot. Nr.6, 6.§  
 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Dvietes palienes dabas parks: sasniegtā izvērt ējums 
un turpmāko pasākuma plānošana” 

 
Daļa nozīmīgu dabas parka “Dvietes paliene” dabas aizsardzības plānā 2006.-2015.gadam 

paredzēto pasākumu tika īstenota EK LIFE+ projekta “Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 
teritorijā Dvietes paliene” (2010-2015) ietvaros, kurā Ilūkstes novada pašvaldība līdzdarbojās kā 
partneris. 

Saskaņā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerharda 18.02.2016. 
rīkojumu Nr.24 “Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas parka “Dvietes 
paliene” dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim. 

Lai turpinātu dabas aizsardzības plāna īstenošanu, nepieciešams novērtēt LIFE+ pasākumā 
veikto pasākumu ietekmi un plānot turpmākos apsaimniekošanas pasākumus. 

Nodibinājums “Latvijas dabas fonds” aicina Ilūkstes novada pašvaldību sadarboties Dvietes 
palienes dabas parka turpmākā dabai draudzīgā apsaimniekošanā – projektā “Dvietes palienes dabas 
parks: sasniegtā izvērtējums un turpmāko pasākuma plānošana”, nodrošinot līdzfinansējumu no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta īstenošanai 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, 
00 centi) apmērā. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. 
punktu, un ņemot vērā 25.04.2016. finanšu komitejas atzinumu, ar 11 balsīm PAR (Stefans Rāzna, 
Maigurs Krievāns, Inese Vuškāne, Artūrs Bogdanovičs, Dainis Millers, Pēteris Makaveckis, Jānis 
Krievāns, Vitolds Kveders, Imants Rubļevskis, Andis Ķīsis, Viktors Jasiņavičs), PRET – nav, 
ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

 
1. Piešķirt nodibinājuma “Latvijas Dabas fonds” projekta “Dvietes palienes dabas parks: sasniegtā 

izvērtējums un turpmāko pasākuma plānošana” apstiprināšanas gadījumā pašvaldības 
līdzfinansējumu 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi) apmērā no projektu 
īstenošanai paredzētajiem budžeta līdzekļiem. 

2. Piešķirto līdzfinansējumu ieskaitīt nodibinājuma “Latvijas Dabas fonds”, reģ. Nr. 40008019379, 
AS Swedbank norēķinu kontā Nr. LV51HABA000140J039356, pēc Latvijas Vides aizsardzības 
fonda lēmuma par projekta apstiprināšanu saņemšanas. 

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot finanšu un grāmatvedības nodaļai. 

Domes priekšsēdētājs                      Stefans Rāzna 
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