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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022. gada 26. janvārī                                               Nr. 10 

                       (protokols Nr.2,   4.§.) 
 

Par dalību Biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” projektu konkursā ar projektu “Krogus 

ezera peldvietas paplašināšana, labiekārtošana un vides pieejamības uzlabošana” 

 

Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinājusi atklāta 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””. Projektu iesnieguma pieņemšana norit no 2022. gada 10. janvāra līdz 2022. gada 10. 

februārim.  

Projekta “Krogus ezera peldvietas paplašināšana, labiekārtošana un vides pieejamības 

uzlabošana” mērķis ir Drustu pagasta centrā esošā Krogus ezera peldvietas paplašināšana, attīrot 

daļu krasta zonas no ūdenszālēm,  infrastruktūras uzlabošana, uzstādot kāpnes drošai nokļūšanai 

pie ezera no stāvlaukuma, kā arī nodrošināt peldvietas pieejamību iedzīvotājiem un pagasta 

viesiem ar ratiņkrēsliem, bērnu ratiņiem, velotransportu. Projekta maksimālo attiecināmo izmaksu 

summa ir 20 000,00 EUR, maksimālā atbalsta intensitāte – 90%.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 5.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumu Nr.590 “Valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””49.punktu, ņemot vērā 

Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2022.gada 19.janvāra atzinumu (protokols Nr.1), atklāti balsojot ar 14 balsīm "PAR" - (Ainārs 

Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns 

Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Mārtiņš Vīgants, Otārs 

Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), "PRET" – nav, "ATTURAS – nav,  

Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

1. Sagatavot un iesniegt Biedrībai “Cēsu rajona lauku partnerība” projektu “Krogus ezera 

peldvietas paplašināšana, labiekārtošana un vides pieejamības uzlabošana” projektu konkursam 

SVVA Stratēģijā M2 “Pievilcīgas dzīves vides un sabiedriski aktīvas vietējo kopienu attīstības 

veicināšana” aktivitātē 2.1. “Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, 

kvalitātei un sasniedzamībai”. 

2. Nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 10 % apjomā  no attiecināmo 

izmaksu maksimāli pieejamās summas – 2 000,00 EUR.  
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3. Atbildīgais par projekta iesnieguma dokumentācijas sagatavošanu – Drustu pagasta pārvaldes 

vadītāja E. Judina. 

4. Lēmuma izpildes finansiālo nodrošinājumu paredzēt 2022. gada budžetā.  

 

Domes priekšsēdētājs                                                                          E.Avotiņš 

 


