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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.48
Apē
Par nekustamā īpašuma „Karjeri”, īpašuma kadastra Nr. 3625 004 0064,
„Karjeri” Apes pagasts, Apes novads, LV-4337 izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu 8.panta trešo, sesto un septīto daļu, 10.panta
pirmo daļu, 36.panta trešo daļu, 47.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februara noteikumiem
Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, likuma „Par valsts un pašvaldību
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas 2.punktu, un Apes novada
domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 19.03.2015. lēmumu (prot.Nr.4, 7.p.) ,
1. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma „Karjeri” īpašuma kadastra Nr. 3625 004
0064, adrese - „Karjeri” Apes pagasts, Apes novads, LV-4337, turpmāk Objekts,
nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu EUR 70 000,00 (septiņdesmit tūkstoši euro 00
centi) bez PVN.
2. Apstiprināt atsavināmā Objekta izsoles noteikumus.
3. Noteikt, ka maksājums par nosolīto Objektu 100 % apmērā tiek veikts EUR (euro).
4. Noteikt, ka norēķināšanās par izsolē Objektu veicama viena mēneša laikā no izsoles
noteikumu 6.1. punktā noteiktās izziņas saņemšanas brīža
5. Pirkuma maksa maksājama Apes novada pašvaldības AS SWEDBANK bankas kontā:
LV47HABA0551026374926, bankas kods: HABALV2X.
6. Par Objekta izsoli publicēt sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Apes novada
laikrakstā „Apes novada ziņas”, ievietot informāciju Apes novada interneta mājas lapā
www.apesnovads.lv , kā arī izvietot informācijas plāksni par izsoli labi redzamā vietā
pie izsolāmā Objekta.
7. Uzdot Apes novada domes Īpašumu atsavināšanas komisijai rīkot atsavināmā Objekta
izsoli pamatojoties uz šim lēmumam pievienotajiem izsoles noteikumiem.
8. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Objektu pēc atsavināšanas izdevumu
atskaitīšanas ieskaitīt Apes novada domes budžetā.
Pielikumā: atsavināmā nekustamā īpašuma „Karjeri” īpašuma kadastra Nr. 3625 004 0064, adrese „Karjeri” Apes pagasts, Apes novads, LV-4337, izsoles noteikumi.
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