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2019.gada 27.jūnijā

protokols Nr.6,3.p.

LĒMUMS Nr.159
Par dalību Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2014.–2020. gadam, 1.prioritātes: Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā 1.specifiskā
mērķa: saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas un kultūras mantojumu
projektu konkursā
Pamatojoties uz “Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas
kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020.gadam” izsludināto 3.projektu pieteikumu
konkursu, Aizkraukles novada pašvaldībai ir iespēja piedalīties kā projekta partnerim.
Projektā plānotās aktivitātes: teritoriju labiekārtošana un pielāgošana tūristu uzņemšanai,
izzinošo ekspozīciju izveide zaļā tūrisma piedāvājumu klāsta paplašināšanai un iedzīvotāju
izglītošanai, marketinga aktivitātes.
Projekta rezultāts - izveidotas interaktīvās ekspozīcijas - interaktīvie stendi, izglītojošs
pasākums, velo parks. Projekta uzsākšana - 2020.gads, ilgums - 24 mēneši. Projekta plānotās
izmaksas 166 000 euro.
Lai veicinātu izzinošā dabas tūrisma attīstību Aizkraukles novadā, saskaņā ar Aizkraukles
novada attīstības programmas (2014. -2020.gadam) izvirzītā 3.stratēģiskā mērķa – Nodrošināta
iedzīvotājiem pieejama kvalitatīva un ekoloģiski tīra dzīves vide 2.prioritāti “Daudzpusīgas
ekonomikas, kas vērsta uz ražošanas un pakalpojumu attīstību un pievienotās vērtības
palielināšanu, veicināšana, sekmējot gan pilsētvides, gan lauku izaugsmi” un 3. prioritāti “Dzīves
kvalitātes uzlabošana, veicinot aktīvu un veselīgu dzīves veidu”, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: ar 12 balsīm "Par" (Anita
BICKA, Ingūna GRANDĀNE, Guntis JANKOVSKIS, Armands KASPARĀNS, Leons LĪDUMS,
Anita OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Edgars RATNIEKS, Zane ROMANOVA, Nikolajs
SOKOLS, Anta TEIVĀNE, Arvis UPĪTS), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ:
1.

Piedalīties Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību
instrumenta ietvaros 2014.-2020.gadam 3. projektu konkursā, kā partneriem ZPR ar projektu
“Unikālu dabas vērtību izmantošana kvalitatīvas dzīves vides un zaļā izzinošā tūrisma
attīstīšanai”).

2.

Uzdot Aizkraukles novada tūrisma speciālistei Inesei SKUDRAI sagatavot projekta
pieteikumu.

3.

Par projekta vadītāju nozīmēt Aizkraukles novada tūrisma speciālisti.

4.

Projekta apstiprināšanas gadījumā, līdzfinansējumu projektam 15% apmērā plānot 2020.,
2021. un 2022.gada pašvaldības budžetā.

5.

Kontroli par lēmuma izpildi veikt Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektoram
Kasparam SNIEDZĪTIM.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu

L.Līdums

