LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2016.gada 17.maijā

ārkārtas sēdes protokols Nr. 8, 1.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.71
Apē

Par līdzfinansējumu „Atbalsts biedrības “Pagasta attīstības grupa “Vireši”” darbībai” realizācijai
Pamatojoties uz biedrības “Pagasta attīstības grupa “Vireši””, Reģ. Nr.40008051857, adrese “Sikšņu
skola”, Vidaga, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355, 19.04.2016. iesniegumu Nr.6, kas reģistrēts Apes
novada domē 19.04.2016 ar Nr. A/3-12.1/589, par līdzdarbību Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda
programmas “Plaukstošu kopienu attīstībai” projektu konkursam, projekta „Atbalsts biedrības “Pagasta
attīstības grupa “Vireši”” darbībai” realizācijai un likuma ”Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās
daļas 4.,5., 10. punktu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 10.05.2016. lēmumu
(prot.Nr.7. 1.p.),
1. Piešķirt biedrībai “Pagasta attīstības grupa “Vireši””, Reģ. Nr.40008051857, adrese “Sikšņu
skola”, Vidaga, Virešu pagasts, Apes novads, LV4355, Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda
programmas “Plaukstošu kopienu attīstībai” projektu konkursam, projekta „Atbalsts biedrības
“Pagasta attīstības grupa “Vireši”” darbībai” realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu 200,00
EUR (divi simti eiro un 00 centi). Projekta kopējās izmaksas 700,00 EUR (septiņi simti eiro un
00 centi).
2. Finansējuma avots – Apes novada domes budžeta līdzekļi.
3. Apes novada domes izpilddirektoram V.DANDENAM noslēgt līgumu ar biedrību “Pagasta
attīstības grupa “Vireši” par projekta realizāciju.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
ārkārtas sēdes protokols Nr.8, 2.p

2016.gada 17.maijā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.72
Par līdzfinansējumu projekta “Vides izglītības nometne „Gribu un varu dzīvot zaļi””realizācijai
Pamatojoties uz biedrības “Pagasta attīstības grupa “Vireši””, Reģ. Nr.40008051857, adrese “Sikšņu
skola”, Vidaga, Virešu pagasts, Apes novads, LV 4355, 19.04.2016. iesniegumu, kas saņemts un
reģistrēts Apes novada domē 28.04.2016. ar Nr. A/3-12.1/637, par līdzdarbību Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai
(sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšprogrammā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, stratēģiskais mērķis Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana,
Rīcība 2.2.Saturīga brīvā laika pavadīšana, projekta „Vides izglītības nometne “Gribu un varu dzīvot
zaļi”” realizācijai un likuma ”Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 2.,3., 4.,5. punktu,
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 10.05.2016. lēmumu (prot.Nr.7, 2.p.),
1. Piešķirt biedrībai “Pagasta attīstības grupa “Vireši””, Reģ. Nr.40008051857, adrese
“Sikšņu skola”, Vidaga, Virešu pagasts, Apes novads, LV4355, Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai
(sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšprogrammā “Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, stratēģiskais mērķis Nr.2 Kvalitatīvas
dzīves vides veidošana, Rīcība 2.2.Saturīga brīvā laika pavadīšana, projekta „Vides
izglītības nometne “Gribu un varu dzīvot zaļi”” realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu
1652,82 EUR (viens tūkstotis seši simti piecdesmit divi eiro un 82 centi). Projekta kopējās
izmaksas 16528,19 EUR (sešpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit astoņi eiro un 19
centi).
2. Finansējuma avots – Apes novada domes budžeta līdzekļi.
3. Apes novada domes izpilddirektoram V.DANDENAM noslēgt līgumu ar biedrību
“Pagasta attīstības grupa “Vireši” par projekta realizāciju.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
ārkārtas sēdes protokols Nr.8, 3.p

2016.gada 17.maijā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.73
Par līdzfinansējumu projekta „Apes novada jauniešu nometne “Kaķīša dzirnavas”” realizācijai
Pamatojoties uz biedrības “Pagasta attīstības grupa “Vireši””, Reģ. Nr.40008051857, adrese
“Sikšņu skola”, Vidaga, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355, 19.04.2016. iesniegumu Nr.7, kas
saņemts un reģistrēts Apes novada domē 19.04.2016 ar Nr. A/3-12.1./588, par līdzdarbību Jaunatnes
politikas valsts programmas 2016.gadam atklātā projektu konkursā “Atbalsts sociālās atstumtības
riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību
sabiedriskajos procesos” projekta „Apes novada jauniešu nometne “Kaķīša dzirnavas”” realizācijā un
likuma ”Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 4.,5.,7., 10. punktu, Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 10.05.2016. lēmumu (prot.Nr.7, 3.p.),
1. Piešķirt biedrībai “Pagasta attīstības grupa “Vireši””, Reģ. Nr.40008051857, adrese
“Sikšņu skola”, Vidaga, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355 Jaunatnes politikas valsts
programmas 2016.gadam atklātā projektu konkursa “Atbalsts sociālās atstumtības riskam
pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību
sabiedriskajos procesos” projekta „Apes novada jauniešu nometne “Kaķīša dzirnavas””
realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu 300,00 EUR (trīs simti eiro un 00 centi).
Projekta kopējās izmaksas 2763,91 EUR (divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit trīs eiro un
91 cents).
2. Finansējuma avots – Apes novada domes budžeta līdzekļi.
3. Apes novada domes izpilddirektoram V.DANDENAM noslēgt līgumu ar biedrību
“Pagasta attīstības grupa “Vireši” par projekta realizāciju.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
ārkārtas sēdes protokols Nr.8, 4.p

2016.gada 17.maijā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.74
Par dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Atbalsts
LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma 19.2.
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekta
pieteikumam “Inventāra un aprīkojuma iegāde apmeklētājiem pievilcīgas vides radīšanai
Gaujienas tautas namā”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 3.,4.,5. un
10.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, un ievērojot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.
– 2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”
apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”,
stratēģiskais mērķis Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana, Rīcība 2.1. Vides sakārtošana, vadlīnijas
un noteikumi, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 10.05.2016. lēmumu
(prot.Nr.7, 4.p.),
1. Atbalstīt Apes novada domes dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –
2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā
attīstība)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju”, stratēģiskais mērķis Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana, Rīcība 2.1.
Kultūras un tradīciju kopšana, atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu „Inventāra un
aprīkojuma iegāde apmeklētājiem pievilcīgas vides radīšanai Gaujienas tautas namā”.
2. Noteikt Apes novada domes kopējās attiecināmās izmaksas 12 746.80 EUR (divpadsmit
tūkstoši septiņi simti četrdesmit seši euro un 80 centi), no kurām:
3. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER pieejas finansējums ir
90% jeb 11 472.12 EUR (vienpadsmit tūkstoši četri simti septiņdesmit divi euro un 12 centi).
4. Apes novada domes līdzfinansējums ir 10% jeb 1274.68 EUR (viens tūkstotis divi simti
septiņdesmit četri euro un 68 centi).
5. Finansējuma avots – Apes novada domes budžeta līdzekļi.
6. Atbildīgais par projekta realizāciju Apes novada domes teritorijas attīstības nodaļas vadītāja
vietniece Liene Ābolkalne.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
ārkārtas sēdes protokols Nr.8, 5.p

2016.gada 17.maijā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.75
Par līdzfinansējumu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma
“Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma
19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekta
pieteikumam “Sporta un aktīvās atpūtas pieturu labiekārtošana Gaujienā”
Pamatojoties uz biedrības “Gaujas dzirksts”, Reģ. Nr 40008236690, adrese Pilskalni,
Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV 4339, 05.05.16. iesniegumu, kas saņemts un reģistrēts
Apes novada domē 09.05.2016. ar Nr. A/3-12.4/685, par līdzdarbību Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta
vietējā attīstība)” apakšprogrammā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju”, stratēģiskais mērķis Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana, Rīcība 2.2.
Saturīga brīvā laika pavadīšana, projekta „Sporta un aktīvās atpūtas pieturu labiekārtošana Gaujienā”
realizācijai un likuma ”Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 2.,4.,5.,6.punktu, Apes
novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 10.05.2016. lēmumu (prot.Nr.7, 6.p.),
1. Piešķirt biedrībai “Gaujas dzirksts”, Reģ.nr 40008236690, adrese Pilskalni, Gaujiena,
Gaujienas pagasts, Apes novads, LV 4339, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –
2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā
attīstība)” apakšprogrammā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju”, stratēģiskais mērķis Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana, Rīcība
2.2.Saturīga brīvā laika pavadīšana, projekta „Sporta un aktīvās atpūtas pieturu
labiekārtošana Gaujienā” realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu 1471.52 EUR (viens
tūkstotis četri simti septiņdesmit viens eiro un 52 centi). Projekta kopējās izmaksas
sastāda 14715.16 EUR (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti piecpadsmit eiro un 16 centi).
2. Finansējuma avots – Apes novada domes budžeta līdzekļi.
3. Apes novada domes izpilddirektoram V.DANDENAM noslēgt līgumu ar biedrību
“Gaujas dzirksts” par projekta realizāciju.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
ārkārtas sēdes protokols Nr.8, 6.p

2016.gada 17.maijā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.76
Par dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma
“Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma
19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekta
pieteikumam “Vides pieejamības nodrošināšana Gaujienas pagasta Mežniecības ēkas ieejas
uzbrauktuves izveide un grīdas seguma atjaunošana”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 3.,4.,5.,7. un
10.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, un ievērojot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.
– 2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”
apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”,
stratēģiskais mērķis Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana, Rīcība 2.1. Vides sakārtošana, vadlīnijas
un noteikumi, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 10.05.2016. lēmumu
(prot.Nr.7, 10.p.),
1. Atbalstīt Apes novada domes dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –
2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā
attīstība)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju”, stratēģiskais mērķis Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana, Rīcība
2.1. Vides sakārtošana, atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu „Vides
pieejamības nodrošināšana Gaujienas pagasta Mežniecības ēkas ieejas uzbrauktuves
izveide un grīdas seguma atjaunošana”.
2. Noteikt Apes novada domes kopējās attiecināmās izmaksas 2242.28 EUR (divi tūkstoši divi
simti četrdesmit divi euro un 28 centi), no kurām:
2.1. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER pieejas
finansējums ir 90% jeb 2018.05 EUR (divi tūkstoši astoņpadsmit euro un 05 centi).
2.2. Apes novada domes līdzfinansējums ir 10% jeb 224.23 EUR (divi simti divdesmit
četri euro un 23 centi).
3. Finansējuma avots – Apes novada domes budžeta līdzekļi.
4. Atbildīgais par projekta realizāciju Apes novada domes teritorijas attīstības nodaļas vadītāja
vietniece Liene Ābolkalne.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
ārkārtas sēdes protokols Nr.8, 7.p

2016.gada 17.maijā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.77
Par dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma
“Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma
19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
izsludinātajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu „Gaujienas muižas parka nogāzes
labiekārtošana”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.,4.,5. un 10.punktu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, un ievērojot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam
pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, stratēģiskais mērķis
Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana, Rīcība 2.1. Vides sakārtošana, vadlīnijas un noteikumi, Apes
novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 10.05.2016. lēmumu (prot.Nr.7, 7.p.),
1.
Atbalstīt Apes novada domes dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –
2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”
apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”,
stratēģiskais mērķis Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana, Rīcība 2.1. Vides sakārtošana, atklātā
projektu konkursā ar projekta pieteikumu „Gaujienas muižas parka nogāzes labiekārtošana”.
2.Noteikt Apes novada domes kopējās attiecināmās izmaksas 30 000 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro un
00 centi), no kurām:
2.1. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER pieejas
finansējums ir 90% jeb 27 000.00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši euro un 00
centi).
2.2. Apes novada domes līdzfinansējums ir 10% jeb 3 000.00 EUR (trīs tūkstoši euro
un 00 centi).
3. Finansējuma avots – Apes novada domes budžeta līdzekļi.
4. Atbildīgais par projekta realizāciju Apes novada domes teritorijas attīstības nodaļas vadītāja
vietniece Liene Ābolkalne.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
ārkārtas sēdes protokols Nr.8, 8.p

2016.gada 17.maijā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.78
Par līdzfinansējumu Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursa "Sporta inventāra
un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības
iestādēs" ar projekta pieteikumu “Sporta iespēju dažādošana Apes novada izglītības iestādēs"
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4. un 6.punktu,
21.panta pirmās daļas 23.punktu un Izglītības un zinātnes ministrijas 2015.gada 23.decembra rīkojumu
Nr.589 „Par Izglītibas un zinātnes ministrijas 2016.gada valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports”
apakšprogrammas 09.04.00 „Sporta būves” līdzekļu sadalījumu” un izsludināto projektu konkursu
"Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta
izglītības iestādēs",
1. Piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursā "Sporta inventāra un
aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības
iestādēs" ar projekta pieteikumu “Sporta iespēju dažādošana Apes novada izglītības
iestādēs".
2. Piešķirt projekta ”Sporta iespēju dažādošana Apes novada izglītības iestādēs" realizācijai
līdzfinansējumu 50 % jeb 1750,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit eiro un
oo centi) no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 3500,00 EUR (trīs tūkstoši
pieci simti eiro un 00 centi).
3. Finansējuma avots - Apes novada domes budžeta līdzekļi.
4. Atbildīgais par projektu no Apes novada domes – Apes novada domes Teritorijas
attīstības nodaļas vadītāja vietniece Liene Ābolkalne.
5. Projekta direktors - Apes novada pašvaldības izglītības darba speciāliste Gunta Ļuļe.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
ārkārtas sēdes protokols Nr.8, 9.p

2016.gada 17.maijā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.79
Par piedalīšanos un līdzfinansējumu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” projekta pieteikumam “Virešu pagasta novadpētniecības istabas krājumu
eksponēšanas apstākļu uzlabošana”
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15.pantu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.590
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā " Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju", un Apes novada domes Finanšu
un tautsaimniecības komitejas 10.05.2016. lēmumu (prot.Nr.7, 5.p.),
1. Atbalstīt Apes novada domes dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –
2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā
attīstība)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju”, stratēģiskais mērķis Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana, Rīcība
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana, atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu
„Virešu pagasta novadpētniecības istabas krājumu eksponēšanas apstākļu uzlabošana”.
2. Noteikt Apes novada domes kopējās attiecināmās izmaksas 985.00 EUR (deviņi simti
astoņdesmit pieci euro un 00 centi), no kurām:
2.1. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER pieejas
finansējums ir 90% jeb 886.50 EUR (astoņi simti astoņdesmit seši euro un 50 centi).
2.2. Apes novada domes līdzfinansējums ir 10% jeb 98.50 EUR (deviņdesmit astoņi euro
un 50 centi).
3. Finansējuma avots – Apes novada domes budžeta līdzekļi.
Domes priekšsēdētāja
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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.80
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma
„Mazdukuļi” Virešu pagastā, Apes novadā, sadalīšanai
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Metrum”, reģistrācijas Nr. 40003883748,
11.05.2016. iesniegumu Nr. 332/a/31-2016, kas saņemts Apes novada domē 13.05.2016. un reģistrēts
ar Nr. A/3-12.3/713, par nekustamā īpašumu „Mazdukuļi” Virešu pagastā, Apes novadā, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 36900020027 sadalīšanas zemes ierīcības projekta apstiprināšanu,
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu un 20.un 22.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
14.panta otro daļu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.7.,
2.9. un 12.1.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8.punktu un 30.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu,
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Mazdukuļi” Virešu pagastā,
Apes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36900020027 sadalīšanai.
2. Projektējamo zemes vienības daļu Nr. 1 ar platību 19,5 ha saglabāt īpašuma “Mazdukuļi”
sastāvā, nepiešķirot atsevišķu nosaukumu.
3. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 2 ar platību 7,0 ha piešķirt jaunu nosaukumu
„Gobas 2”, Virešu pagasts, Apes novads.
4. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 2 ar platību 7,0 ha saglabāt esošo adresi „Gobas 2”, Virešu pagasts, Apes novads, LV-435, klasifikatora kods 105693563.
5. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 1 ar platību 19,5 ha noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods
0101).
6. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 2 ar platību 7,0 ha noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods
0101).
7. Zemes ierīcības projekts realizējams 4 (četru) gadu laikā.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas dienas.
Domes priekšsēdētāja
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