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LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
 
2016.gada 22.decembrī                                                                                         Nr. 462 
                                                                                         prot. Nr.18, 12.§  
 

Par piedalīšanos darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā 
atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 
5.4.1.1. pasākuma “Antropog ēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un konstrukcija 

Natura 2000 teritorij ās” atklātajā projektu konkurs ā 
 

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma 
“Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un konstrukcija Natura 2000 teritorijās” 
mērķis ir mazināt antropogēnās slodzes, tai skaitā tūrisma, eitrofikācijas, erozijas un vides 
piesārņojuma iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām, veidojot kvalitatīvu 
tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu.  

Pasākuma īstenošanas noteikumi, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumi Nr. 514, paredz 
atbalstīt infrastruktūras izveides, atjaunošanas un pārbūves darbības, kas paredzētas Natura 2000 
teritorijas dabas aizsardzības plānā un ir vērstas uz apmeklētāju informēšanu un uzskaites 
nodrošināšanu; Natura 2000 teritorijas pieejamības nodrošināšanu; antropogēnā un eitrofā 
piesārņojuma mazināšanu; veselības maršrutu izveidi, izmantojot dabas aizsardzības plānā 
paredzēto infrastruktūru. 

Pasākuma ietvaros plānots veikt dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa”, Pilskalnes pagastā, 
Ilūkstes novadā, taku maršrutu infrastruktūras atjaunošanu. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu un ņemot vērā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā 
atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. 
pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un konstrukcija Natura 2000 
teritorijās” atbalsta saņemšanas nosacījumus, kā arī ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības 
komitejas 19.12.2016. atzinumu (prot.Nr.14, 1.A§), ar 13 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs 
Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Dainis Millers, Pēteris Makaveckis, Jānis Krievāns, Vitolds 
Kveders, Imants Rubļevskis, Inese Ziediņa, Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis, Kristaps Averjanovs, Viktors 
Jasiņavičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:  

1. Piedalīties darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta 
mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma 
“Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un konstrukcija Natura 2000 
teritorijās” atklātajā projektu iesniegumu konkursā.   
2.  Apstiprināt 2014.-2020.gada plānošanas periodā šī projekta īstenošanai nepieciešamo kopējo 
finansējumu 152 934,87 EUR, kur 129 994,64 EUR no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 
sastāda Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums.  



2 
 

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 22 940,23 EUR 
apmērā (papildus būs iespējams saņemt valsts budžeta dotāciju) un priekšfinansējumu 64 997,32 
EUR apmērā, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

4. Projekta apstiprināšanas gadījumā veikt grozījumus Ilūkstes novada domes 24.04.2014. 
lēmumā Nr. 245 (prot. Nr. 5., 71.&) “Par mācību takas “Pilskalnes Siguldiņa” maksas pakalpojumu 
noteikšanu” un svītrot lēmuma 1.punkta 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. un 1.5. apakšpunktus, kas nosaka taku 
izmantošanas pakalpojumu maksu. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektora p.i. Reinim Līcim. 

 

Sēdes vadītājs                                                                                      Stefans Rāzna 


