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 (protokols Nr. 2, 3.§.) 

 

Par projekta pieteikuma “Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas 

liegumā Raunas Staburags” sagatavošanu specifiskā atbalsta mērķa pasākumam 5.4.3.2 

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi ES fondu projektu atlasi 

pašvaldībām un to iestādēm atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumiem Nr. 

514 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.3.specifiskā atbalsta mērķa 

“Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” 5.4.3.2.pasākuma 

“Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās” īstenošanas 

noteikumiem kompleksu apsaimniekošanas risinājumu ieviešanai Natura 2000 teritorijās. Šim 

mērķim var pieteikties pašvaldība vai tās izveidota iestāde, kuras funkcijās ietilpst Natura 

2000 teritorijas vai tai piegulošās teritorijas apsaimniekošana. Projekta pieteikums jāiesniedz līdz 

šā gada 26. janvārim. 

Apzinot situāciju un programmas nosacījumus, Smiltenes novada pašvaldība šajā 

programmā plāno iesniegt projekta pieteikumu “Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu 

īstenošana dabas liegumā Raunas Staburags”.  

Projekta mērķis ir veikt kompleksu apsaimniekošanas risinājumu ieviešanu Eiropas 

Savienības nozīmes biotopu (turpmāk – ES biotopi) un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības 

stāvokļa uzlabošanai dabas liegumā "Raunas Staburags", radot piemērotus apstākļus ilgtspējīgai 

ES biotopu un sugu dzīvotņu pastāvēšanai un mazinot antropogēnās slodzes, tai skaitā tūrisma, 

eitrofikācijas un erozijas ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām, veidojot jaunu, 

kvalitatīvu, ilgtspējīgu dabas izziņas infrastruktūru dabas liegumā un tam pieguļošajā teritorijā, 

uzlabojot epidemioloģisko drošību infrastruktūras tīklā. 

Projekta ietvaros ir plānots veikt divas galvenās aktivitātes: 

1) ES biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas darbību kopuma īstenošana, atbilstoši spēkā 

esošam Raunas Staburaga lieguma dabas aizsardzības plānam - upes tīrīšana, invazīvo 

sugu ierobežošana, koku un krūmu apauguma likvidēšana, dabīgās pļavas atjaunošana, 

alpu kreimules (Pinguicula alpina) reintrodukcija uz Raunas Staburaga, atjaunošanas 

pasākumu uzraudzība, kontrole un monitorings; 

2) esošās infrastruktūras atjaunošana un pilnveidošana, piemērojot epidemioloģiski 

drošas infrastruktūras izveidi dabas liegumā un tam pieguļošajā teritorijā, ar mērķi 

antropogēnās slodzes mazināšanai dabas lieguma Raunas Staburags teritorijā atbilstoši 

spēkā esošam dabas aizsardzības plānam. Paredzētie darbi: automašīnu stāvlaukuma 

virsmas seguma atjaunošana, gājēju takas  esošā ceļa grants seguma uzlabošana, 

tūristu rekreācijas zonas uzlabošana, esošo kāpņu demontāža, jaunu kāpņu būvniecība 

esošo kāpņu un celiņa zonā, gājēju platformas būvniecība, solārā LED (vai alternatīva) 

apgaismojuma izveide celiņa un kāpņu  zonā, autoceļa uzlabošana krustojumā pie 

stāvlaukuma. 

Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 294 117.65 EUR, no tā - KF finansējums 250 000 

EUR, valsts budžeta dotācija - 11 029,41 EUR un pašvaldības līdzfinansējums - 33 088,24 EUR.  
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Ņemot vērā norādīto, Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2022.gada 19.janvāra atzinumu (sēdes protokols Nr.1), izstrādes  procesā 

esošās Smiltenes novada attīstības programmas 2022. – 2028. gadam rīcības virzienu RV12 

“Vide un dabas resursi”, uzdevumu “Sekmēt dabas resursu aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību” 

un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru 

kabineta 2016. gada 2. augustā noteikumu Nr. 514 “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 rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” un 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa “Pasākumi biotopu 

un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai’ 5.4.3.2. pasākuma “Kompleksu 

apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās” īstenošanas noteikumi” 10., 12. 

punktu, 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 specifiskā atbalsta mērķa pasākumam 5.4.3.2 “Kompleksu 

apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās” projekta pieteikumu 

“Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā Raunas Staburags”. 

2. Ja tiek apstiprināts projekts “Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas 

liegumā Raunas Staburags” par kopējo summu 294 117.65 EUR, no kuras KF finansējuma 

apmērs ir 250 000 EUR, valsts budžeta dotācija 11 029,41 EUR, tad Smiltenes novada 

pašvaldība garantē līdzfinansējumu 33 088,24 EUR apmērā. 

3. Atbildīgais par projekta iesnieguma dokumentācijas sagatavošanu un apliecinājuma 

iesniegšanu ir Attīstības un plānošanas nodaļa. 

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

5. Lēmuma kontroli veikt Smiltenes novada pašvaldības  izpilddirektoram. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                              E.Avotiņš 
   
 


