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
2015.gada 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 8, 1.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.102
Apē
Par Apes novada domes 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 69.panta pirmās
daļas 7.punktu un 72.pantu, "Likuma par budžeta un finanšu vadību" 14.panta trešo daļu, Ministru
kabineta 05.05.2010. noteikumiem Nr.413 "Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem", Apes
novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.06.2015. lēmumu (prot.Nr.8, 1.p.),
1. Apstiprināt Apes noada domes 2014.gada publisko pārskatu.
2. Mēneša laikā publicēt Apes novada domes 2014.gada publisko pārskatu Apes novada mājas lapā
internetā www.apesnovads.lv .
3. Iesniegt Apes novada domes 2014.gada publisko pārskatu Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai publicēšanai mājas lapā internetā.

Pielikumā Apes novada domes 2014.gada publiskais pārskats uz 43 lapām.

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
2015.gada 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 8, 2.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.103
Apē
Par saistošo noteikumu Nr. 9/2015
„Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Apes novadā”
izdošanu

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Ģenētiski
modificēto organismu aprites likuma 22.panta otro daļu un Apes novada domes Finanšu komitejas
18.06.2015. lēmumu (prot.Nr.8, 2.p.),
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9/2015 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Apes novadā” un to paskaidrojuma rakstu.

Pielikumā:
- Saistošie noteikumi Nr.9 /2015 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Apes
novadā”;
- Paskaidrojuma raksts.

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
2015.gada 26.jūnijā

Apē

sēdes protokols Nr. 8, 2.p

Saistošie noteikumi Nr. 9/ 2015
Apstiprināti ar
Apes novada domes
26.06.2015. lēmumu Nr.103 (prot.Nr.8, 2.p.)
„Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Apes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 43.panta pirmās
daļas 13.punktu,
„Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma”
22.panta otro daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka aizliegumu Apes novada administratīvajā teritorijā audzēt
ģenētiski modificētos kultūraugus.
2. Saistošie noteikumi Nr.9/2015 darbojas visā Apes novada administratīvajā teritorijā – Apes
pilsētas, Apes pagasta, Gaujienas pagasta, Trapenes pagasta un Virešu pagasta teritorijās.
3. Saistošie noteikumi ir obligāti visām fiziskajām un juridiskajām personām.
4. Aizliegums ir noteikts līdz 2025.gada 31.decembrim.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā
informatīvajā izdevumā „Apes novada ziņas”.

Domes priekšsēdētāja

pēc to publicēšanas

Apes novada

Astrīda HARJU

Apes novada pašvaldības domes 26.06.2015. saistošo noteikumu Nr. 9/ 2015
„Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Apes novadā”
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts.
3. Kontroles mehānisms

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
5. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
6. Informācija par
administratīvajām procedūrām
7. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētāja

Informācija
1.1. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai, aizliedzot Apes
novada teritorijā ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu,
novērstu negatīvo ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību vai
vidi, saglabātu bioloģisko daudzveidību, veicinātu ilgtspējīgas
lauksaimniecības un biotehnoloģijas attīstību.
1.2.Noteikumi ir saistoši visu Apes novada pagastu un Apes
pilsētas teritorijā.
1.3.Saistošie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un Ģenētiski
modificēto organismu aprites likuma 22.panta otro daļu, kas
paredz pašvaldībai tiesības izdot saistošos noteikumus par
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu uz laiku
ne mazāku par 5 gadiem, šajā gadījumā – 10 gadiem.
Apes novada teritorijā, uz laiku līdz 2025.gadam, aizliegta
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana.
3.1. Ģenētiski modificēto organismu apriti regulējošo
normatīvo aktu izpildi atbilstoši kompetencei uzrauga un
kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts vides dienests,
Valsts augu aizsardzības dienests un Valsts darba inspekcija.
3.2. Personas, kuras pārkāpušas ģenētiski modificēto organismu
apriti regulējošos normatīvos aktus, saucamas pie normatīvajos
aktos (LAPK) noteiktās atbildības.
Pašvaldības budžetu saistošie noteikumi neietekmē.
Tiešie ieguvēji būs Apes novada iedzīvotāji, lauksaimnieciskās
produkcijas ražotāji, kā arī dzīvnieki un daba, kurus var negatīvi
ietekmēt nekontrolēta ģenētiski modificēto organismu
audzēšana un aprite
Administratīvās procedūras notiek Ģenētiski modificēto
organismu aprites likumā noteiktā kārtībā.
Veikta mutiska aptauja, domes administrācijas darbinieku,
deputātu un iedzīvotāju vidū, kuras rezultātā akceptēts saistošo
noteikumu projekts ”Par aizliegumu Apes novadā audzēt
ģenētiski modificētos kultūraugus”.
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
2015.gada 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 8, 3.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.104
Apē
Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma pirmās daļas piešķiršanu
Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Dacei SILAUNIECEI
Pamatojoties uz Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Daces SILAUNIECES 04.06.2015.
iesniegumu par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu, „Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 41.panta pirmo daļu, Darba likuma 69.panta 4.daļu,
149.panta pirmo, otro daļu, Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku
arodbiedrības Apes novada domes pirmorganizācijas un Latvijas pašvaldību darbinieku arodbiedrības
Apes novada domes pirmorganizācijas koplīguma 2015.gadam (turpmāk – Koplīgums) 6.15.punktu un
domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.05.2015. lēmumu (prot.Nr.8, 3.p.),
1. Piešķirt Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Dacei SILAUNIECEI ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma, par laika periodu no 01.10.2014. līdz 30.09.2015., pirmo daļu,
2 (divas) kalendāra nedēļas no 13.07.2015. līdz 26.07.2015. (ieskaitot).
2. Atvaļinājuma laikā Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas pienākumus uzdot veikt
bāriņtiesas locekļiem Līvijai KARRO un Lindai BARKOVSKAI.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Personas dati aizsargāti saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta pirmo daļu, otrās daļas
ceturto punktu un 8.pantu

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
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sēdes protokols Nr. 8, 4.1.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.105
Apē
Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu
Pamatojoties uz LR Uzņēmumu reģistra lēmumu Nr. KMR 000704316734, kas publicēts
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 10.01.2014. Nr.7/5066/, kurā sniegta oficiāla informācija, ka
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Līzespasts” reģistrācijas Nr.43203000695
izslēgta no
komercreģistra ar 07.01.2014. un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka nodokļu parādi nodokļu
maksātājam dzēšami, ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no
Uzņēmuma reģistra reģistriem. Apes novada nodokļu administratore - Apes novadam piekritīgo
nodokļu administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros rosina pieņemt attiecīgu
lēmumu. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, pašvaldību budžetos
ieskaitāmos nekustāmā īpašuma parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas šā panta pirmajā
daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgā pašvaldība, papildus iepriekš minētajam likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā ir noteikts, arī, ka VID un attiecīgās pašvaldības reizi
ceturksnī publicē savā mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu. Ņemot vērā
18.06.2015. Finanšu un tautsaimniecības komitejas lēmumu (prot.Nr.8, 4.1.p.) ,
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu:
Nosaukums
Reģ. Nr
Nekustāmā
Pamatparāds
Nokavējuma
Īpašuma
/euro/
Nauda
nosaukums
/euro/
4320300069 Aronijas noma
8,74
3,16
SIA
5
„Līzespasts”
Dārzāji-zeme
225,91
4,85
Dārzāji-ēkas
537,22
22,24
Līzespasts-zeme
667,79
118,22
Līzespasts-ēkas
63,41
2,03
KOPĀ
1503,07
150,50
2.

Kopā
/euro/
11,90
230,76
559,46
786,01
65,44
1653,57

Publicēt Apes novada Domes mājas lapā internetā informāciju par nokavējuma naudas parādu
dzēšanu

Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas dienas.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Satur ierobežotas pieejamības informāciju
personu kodi, dzīvesvietas

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
2015.gada 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 8, 4.2.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.106
Apē
Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu
Apes novada dome konstatējusi, ka V.ŠNEIDERE, personas kods xxxxxx-xxxxx, mirusi
xx.xx.xxxx, viņas mantinieki ir zaudējuši nomas pirmtiesības uz īpašumu „Krampji-3”, kadastra Nr3684 005 0070 ar 2013.gada 1.janvāri, kas pamatots ar Apes novada domes Zemes komisijas lēmumu
ZK-63 no 14.05.2015.. Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka nodokļu parādi
dzēšami fiziskai personai, nodokļu maksātājam, viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no
mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas.
Apes novada nodokļu administratore Apes novadam piekritīgo nodokļu administrēšanu
normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros rosina pieņemt attiecīgu lēmumu. Saskaņā ar
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, pašvaldību budžetos ieskaitāmos
nekustāmā īpašuma parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas šā panta pirmajā daļā
noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgā pašvaldība, papildus iepriekš minētajam likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā ir noteikts, arī, ka VID un attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī
publicē savā mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu. Ņemot vērā 18.06.2015.
Finanšu un tautsaimniecības komitejas lēmumu (prot.Nr.8, 4.2..p.),
Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu:
Persona
Personas kods
Nekustāmais
Pamatparāds
Nokavējuma
Nomnieks
īpašums
euro
Nauda
V.
ŠNEIDERE

xxxxxx-xxxxx
Mirusixx.xx.xxxx

Krampji-3
Kad Nr.
36840050070

EUR181,73
(2002. -2012)

EUR117,50

Kopā

EUR299,2
3

Publicēt Apes novada Domes mājas lapā internetā informāciju par nokavējuma naudas parādu
dzēšanu
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas dienas.
3.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Personas dati aizsargāti saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta pirmo daļu, otrās daļas
ceturto punktu un 8.pantu

Satur ierobežotas
pieejamības informāciju

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
2015.gada 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 8, 5.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.107
Apē
Par Apes novada pedagogu apbalvošanu

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Personas dati aizsargāti saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta pirmo daļu, otrās daļas
ceturto punktu un 8.pantu

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
2015.gada 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 8, 6.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.108
Apē
Par Elīnas Zālītes pieminekļa atjaunošanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļās 2.punktu, 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.06.2015.
lēmumu (prot.Nr.5, 5.p.) un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.06.2015.
lēmumu (prot.Nr.8, 6.p.) ,
1. Uzsākt novadnieces, rakstnieces Elīnas Zālītes pieminekļa atjaunošanu.
2. Uzdot Apes pilsētas un Apes pagasta vēstures liecību glabātājai Diānai Liepiņai organizēt
pieminekļa atjaunošanas procesu.

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
2015.gada 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 8, 7.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.109
Apē
Par Ivara Ķelpa atbrīvošanu no Apes novada domes Vides komisijas locekļa un Pašvaldības
īpašumu atsavināšanas komisijas locekļa pienākumu veikšanas
Pamatojoties uz Ivara Ķelpa 05.06.2015. iesniegumu, kas saņemts Apes novada domē
05.06.2015. un reģistrēts ar Nr. P-174, par atbrīvošanu no Apes novada domes Vides komisijas locekļa
un Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas locekļa pienākumu veikšanas, saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kurā noteikts, ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības
pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijas, valdēs un darba grupās; un Apes
novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.06.2015. lēmumu (prot.Nr.8, 7.p.),
1. Atbrīvot Ivaru Ķelpi;
1.1. no Apes novada domes Vides komisijas locekļa pienākumu veikšanas;
1.2. no Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas locekļa pienākumu veikšanas.
2. Lēmums stājas spēkā ar 01.07.2015.

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
2015.gada 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 8, 8.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.110
Apē
Par finansējuma piešķiršanu elektroinstalācijas izolācijas mērījumiem
Apes Tautas namā
Saskaņā ar Apes Tautas nama vadītājas Ilvas Sāres 10.06.2015. iesniegumu un SIA “Maritec”
Aktu Nr.050615/A-1, par nepieciešamību veikt elektroizolācijas pretestības mērījumus Apes Tautas
nama ēkā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļās 3.punktu, 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas

2., 27.punktu un Apes novada domes Finanšu un

tautsaimniecības komitejas 18.06.2015. lēmumu (prot.Nr.8, 8.p.),
1. Piešķirt finansējumu Apes Tautas namam EUR438,63 (četri simti trīsdesmit astoņi euro 63
centi) apmērā.
2. Finansējuma avots – Apes Tautas nama budžeta līdzekļi.

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
2015.gada 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 8, 9.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.111
Apē
Par vienreizēja maksas pakalpojuma - ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.pantu, 21.panta 1.daļas 14.punkta
g) apakšpunktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 20.pantu, saskaņā ar Gaujienas
internātpamatskolas direktores Vitas Andersones 12.06.2015. iesniegumu un Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 18.06.2015.. lēmumu (prot. Nr. 8, 9.p.),
1.Apstiprināt vienreizēju maksas pakalpojumu - vienas dienas ēdināšanas izmaksas bērniem un
jauniešiem nometnēm Gaujienas internātpamatskolā:
1.1. Smiltenes pūtēju orķestra nometnē, laikā no 01.07.2015. līdz 05.07.2015.– vienam
dalībniekam vienā dienā EUR 2.50 (divi euro 50 centi).
1.2. Sportistu nometnē, laikā no 07.07.2015. līdz 17.07.2015–vienam dalībniekam vienā
dienā EUR 4.00 (četri euro 00 centi).
1.3. ‘’Vītolēnu’’ nometnē, laikā no 18.07.2015. līdz 25.07.2015. -vienam dalībniekam vienā
dienā 3.50 (trīs euro 50 centi).
Pielikumā-ēdienkarte tāme vienai dienai.

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
2015.gada 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 8, 10.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.112
Apē
Par starpgabala statusa noteikšanu pašvaldībai piekrītošam zemes gabalam ar kadastra
apzīmējumu 36050061218
Izvērtējot pašvaldībai piekrītoša zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 36050061218
iespējamību izmantot kā atsevišķu zemes gabalu, konstatēts ka tā konfigurācija nepieļauj veikt uz šī
zemes gabala būvniecību atbilstoši Apes novada apbūves noteikumiem.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma pirmā panta 11 punkta a)
daļu, Apes novada domes Finanšu komitejas 18.06.2015. lēmumu (prot.Nr.8, 10.p.),
Noteikt, ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 36050061218 ir zemes starpgabals.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Satur ierobežotas
pieejamības informāciju

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
2015.gada 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 8, 11.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.113
Apē
Par pašvaldībai piekrītošas zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 36050061218
sagatavošanu atsavināšanai
Izskatot A.LEIŠA (xxxx), personas kods xxxxxx-xxxxx, 08.06.2015. iesniegumu, kas
reģistrēts 08.06.2015. ar Nr. A/3-16/121, par Apes novada pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 36050061218 Apes pilsētā, Apes novadā atsavināšanu, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas trešo punktu, Apes novada domes Finanšu komitejas 18.06.2015. lēmumu
(prot.Nr.8 10.p.),
1. Sagatavot Apes novada pašvaldībai piekrītošu zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumu
36050061218, ar platību 0,1428 ha nodošanai atsavināšanai.
2. Uzdot Teritorijas attīstības nodaļas vadītājam J.Ronimoisam reģistrēt zemesgrāmatā uz
Apes novada pašvaldības vārda zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumu 36050061218.
3. Slēgt vienošanos ar atsavināšanas pieteicēju A.LEITI par avansa maksājuma EUR 500,00
(pieci simti euro) iemaksu Apes novada domes kontā, kas izmantojama īpašuma
reģistrācijai zemesgrāmatā, zemes sertificēta vērtētāja pakalpojumu apmaksai un
publikāciju izdevumu segšanai. Par iemaksātā avansa apjomu tiks samazināta darījumā
maksājamā summa.
4. Uzdot Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai pēc īpašuma reģistrācijas
zemesgrāmatā viena mēneša laikā sagatavot atsavināšanas noteikumus un iesniegt to
novada domei apstiprināšanai.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas dienas.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Personas dati aizsargāti saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta pirmo daļu, otrās daļas
ceturto punktu un 8.pantu

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
2015.gada 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 8, 12.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.114
Apē
Par nekustamā īpašuma „Blīgzne 2”, īpašuma kadastra Nr. 36840040013,
„Blīgzne 2” Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348 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, ,
1. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma „Blīgzne 2” īpašuma kadastra Nr.
36840040013, adrese - „Blīgzne 2” Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348,
turpmāk Objekts, nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu EUR 50 000,00 (piecdesmit
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 „Blīgzne 2” īpašuma kadastra Nr. 36840040013, adrese „Blīgzne 2” Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348, izsoles noteikumi.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

1.Pielikums
Apes novada domes 26.06.2015.
Lēmumam Nr. 114 (prot.Nr.8, 12.p.)
Nekustamā īpašuma „Blīgzne 2” īpašuma kadastra Nr. 36840040013,
adrese - „Blīgzne 2” Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348
IZSOLES NOTEIKUMI
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Izsoles (turpmāk tekstā - izsoles) noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama un rīkojama Apes
novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Blīgzne 2” īpašuma kadastra Nr. 3625 006 0093, adrese „Blīgzne 2” Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348, izsole atbilstoši Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumam un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta”.
1.2. Izsoli organizē Apes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisija (turpmāk – komisija),
pamatojoties uz Apes novada domes 26.06.2015. lēmumu Nr. 114 „Par nekustamā īpašuma „Blīgzne
2” īpašuma kadastra Nr. 36840040013, adrese -„Blīgzne 2” Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348,
izsoles noteikumu apstiprināšanu ”.
2. Nekustamā īpašuma raksturojums
2.1.
Nekustamā īpašuma adrese:
„Blīgzne 2” Trapenes pagasts, Apes novads,
LV-4348
2.2.
Nekustamā īpašuma sastāvs:
- Zemes gabals 25,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 36840040013;
- Meža audze 726,9 m3;
2.3.

Nekustamā īpašuma tiesību
nostiprināšana zemesgrāmatā

2.4.

Ziņas par personām, kuras nomā vai
lieto nekustamo īpašumu.
Iesniegti prasījumi attiecībā uz
atsavināmo nekustamo īpašumu
Nekustamā īpašuma nosacītā cena

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Pirmpirkuma tiesības
Lietu tiesības, kas apgrūtina
nekustamo īpašumu

Trapenes pagasta zemesgrāmatu nodalījums
Nr. 100000060844, lēmuma datums:
26.02.2002., žurnāls Nr.300000201372
nav
Nav.
EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro, 00
centi) bez PVN
Nav
1.1. Blīgznes upes 100m aizsargjosla 0,6 km,
platība 6 ha
1.2. Atzīme – ceļa servitūts 4m/0,3 km,
platība 0,1 ha

3. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība
3.1.
3.2.
3.3.

Izsoles veids
Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas
Izsoles sākumcena

3.4.
3.5.

Izsoles solis
Izsoles nodrošinājuma apmērs 10 %

3.6.
3.7.

Izsoles reģistrācijas maksa
Samaksas termiņi

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
100% euro
EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro, 00
centi) bez PVN
EUR 100,00 (viens simts euro, 00 centi)
EUR 5000,00 (pieci tūkstoši euro, 00 centi)
bez PVN
EUR 20,00 (divdesmit euro)
Nodrošinājums un reģistrācijas maksa

3.8.

veicama līdz 11.08.2015.
(plkst. 12.00,
apliecinošs dokuments), dalībniekam, kurš
nosolījis augstāko cenu, divu mēnešu laikā pēc
šo noteikumu 6.1.punktā minētās izziņas
saņemšanas, jāveic atlikušie maksājumi par
Objekta pirkšanu.
Maksājumi jāieskaita
Apes novada pašvaldība
reģ. Nr. 90000035872,
AS
SWEDBANK
bankas
kontā:
LV47HABA0551026374926,
bankas kods: HABALV2X.
norādot attiecīgo iemaksas mērķi

Samaksas kārtība

4.

Izsoles priekšnoteikumi

4.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem var iegūt nekustamo īpašumu un ir
izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus līdz 11.08.2015.
4.2. Izsoles dalībnieki pirms izsoles, līdz 13.07.2015.., iesniedz nodrošinājumu EUR 5000,00 (pieci
tūkstoši euro 00 centi) apmērā bez PVN un samaksā reģistrācijas maksu EUR 20,00 (divdesmit euro,
00 centi) apmērā. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas
summa ir ieskaitīta šo noteikumu 3.8.punktā norādītajā bankas kontā.
4.3. Juridiskā persona, arī personālsabiedrība, reģistrējoties iesniedz komisijai apliecinātu spēkā esošu
statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu,
attiecīgās institūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi un attiecīgā valsts reģistra iestādes izziņu
par attiecīgo juridisko personu (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles
dienas), dokumentu par to, ka tā ir samaksājusi likumā paredzētos nodokļus, nodevas un valsts
obligātos sociālās apdrošināšanas maksājumus, kā arī nav parādā Apes novada pašvaldībai.
4.4. Ārvalstīs izsniegti dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošu
starptautisko līgumu noteikumiem.
4.5. Fiziskā persona reģistrējoties uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
4.6. Ja persona ir izpildījusi šos priekšnoteikumus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas
lapā un tai izsniedz reģistrācijas apliecību.
4.7. Izsoles dalībnieku reģistrācija un izsoles noteikumu saņemšana notiek katru darba dienu Apes
novada pašvaldībā – pie sekretāres no pulksten 9.00 līdz 11.00 un no pulksten 14.00 līdz 16.00,
Stacijas ielā 2, Apē, līdz 11.08.2015. pulksten 12.00.
4.8. Ar atsavināmo īpašumu var iepazīties Apes novada pašvaldībā, iepriekš sazinoties pa tālruni
26521637 vai pa e-pastu jurijs.ronimoiss@ape.lv.
5. Izsoles process
5.1. Izsolē var piedalīties, ja izsoles pretendents ir reģistrējies līdz 11.08.2015. plkst. 12.00 un ir
izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
5.2. Izsole notiek 11.08.2015. pulksten 14.30, Stacijas ielā 2, Apē, pašvaldības ēkas sēžu zālē 1.stāvā.
5.3. Izsoli vada izsoles vadītājs, kas apstiprināts ar Apes novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas
komisijas lēmumu.

5.4. Izsoles dalībnieks vai tā pilnvarota persona izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību un personu
apliecinošu dokumentu, pēc kā paraksta izsoles noteikumus. Dalībniekam izsniedz dalībnieka numuru,
kas atbilst izsoles dalībnieku sarakstā uzrādītajam kārtas numuram.
5.5. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt reģistrācijas apliecību
vai personu apliecinošu dokumentu, tiek uzskatīts, ka izsoles dalībnieks uz izsoli nav ieradies.
5.6. Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu ierašanos. Ja
izsoles vadītājs konstatē, ka kāds no izsoles dalībniekiem nav ieradies, tad tiek uzskatīts, ka šis izsoles
dalībnieks nepiedalās izsolē un tam neatmaksā drošības naudu.
5.7. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo nekustamā īpašumu, paziņo izsoles sākuma cenu
un izsoles soli, par kādu var pārsolīt.
5.8. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu dalībnieka numuru. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles
solim.
5.9. Izsoles vadītājs atkārto solītāja dalībnieka numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no solītājiem
augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto augstāko cenu un fiksē to
ar āmura piesitienu. Šis āmura piesitiens noslēdz izsolāmā nekustamā īpašuma pārdošanu.
5.10. Katrs solītājs apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. Ja to
neizdara, viņu svītro no izsoles dalībnieku saraksta un neatmaksā nodrošinājumu.
6.Norēķini par nosolīto Objektu, maksāšanas līdzekļi un kārtība
6.1. Izsoles dalībnieks, kas atzīts par Objekta nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotas personas
starpniecību 7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto Objektu.
6.2. Maksājumus par nosolīto Objektu 100% (procentu) apmērā pircējs veic EUR (euro).
6.3. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, jāveic atlikušie maksājumi par Objekta
pirkšanu divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 6.1.punktā minētās izziņas saņemšanas,
6.4. Visi norēķini tiek veikti ar pārskaitījumu Pašvaldības kontā.
6.5. Dome ar izsoles dalībnieku, kurš nosolījis Objektu un veicis visus maksājumus par Objekta
pirkšanu, pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēdz Objekta pirkuma līgumu.
6.6. Ja Objektu nosolījušais izsoles dalībnieks 6.3.punktā noteiktajā termiņā nav norēķinājies par
Objektu šajos noteikumos minētajā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto Objektu. Drošības nauda
attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta.
6.7. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles dalībnieku, kurš
nosolījis nākamo augstāko cenu, un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no
paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par Objekta pirkšanu par paša nosolīto
augstāko cenu. Vienlaicīgi ar paziņojuma iesniegšanu par Objekta pirkšanu jāveic pilns norēķins par
Objektu.
6.7. Gadījumā, ja uz izsoli pieteicies tikai viens pretendents, viņam tiek piedāvāts pirkt nekustamā
īpašumu par EUR 50 100,00 (piecdesmit tūkstoši viens simts euro, 00 centi) bez PVN, kas ir izsoles
sākumcena plus viens solis.
6.8. Izsoles rīkotājs apstiprina izsoles protokolu izsoles dienā.
6.9. Apes novada domes priekšsēdētājs apstiprina izsoles rezultātus pēc tam, kad ir veikti šajos
noteikumos paredzētie maksājumi.
6.10.Izsoles rīkotāja lēmums ir apstrīdams Apes novada domē, Stacijas ielā 2, Apē līdz 25.08.2015.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Izsoles nolikuma 1.pielikums
Apes novada dome
Stacijas ielā 2, Ape, Apes novads.
PIETEIKUMS DALĪBAI IZSOLĒ - REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA

Izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, juridiskas personas pilns nosaukums
_______________________________________________________________________________
dzīves vieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs
_______________________________________________________________________________
piesaku (ām) savu dalību Apes novada domes rīkotā nekustamā īpašuma „Blīgzne 2” īpašuma kadastra
Nr. 36840040013, izsolē, un apliecinām, ka,
1. esmu (am) iepazinušies ar izsoles noteikumiem;
2. nav nodokļu parādu maksājumu valstij;
3. nav nodokļu parādu un citu maksājumu parādu Apes novada domei;
4. ir veikti izsoles reģistrācijas maksas un izsoles nodrošinājuma maksas maksājumi.

Pieteikumam pievienotie dokumenti:
1 _____________________________________________________________________________
2 ______________________________________________________________________________
3 ______________________________________________________________________________
4 ______________________________________________________________________________
Pieteicēja paraksts ____________________________________________

Pieteikums reģistrēts Apes novada domē:
Datums__________________ reģistrācijas Nr. _____________________
Reģistratora paraksts ___________________________________________

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
2015.gada 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 8, 13.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.115
Apē
Par nekustamā īpašuma „Brūži 4”, īpašuma kadastra Nr. 36840080015,
„Brūži 4” Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348 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, ,
1. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma „Brūži 4” īpašuma kadastra Nr.
36840080015, adrese - „Brūži 4” Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348, turpmāk
Objekts, nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu EUR 70 600,00 (septiņdesmit tūkstoši
seši simti 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 „Brūži 4” īpašuma kadastra Nr. 36840080015, adrese „Brūži 4” Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348, izsoles noteikumi.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

1.Pielikums
Apes novada domes 26.06.2015.
Lēmumam Nr. 115 (prot.Nr.8, 13.p.)
Nekustamā īpašuma „Brūži 4” īpašuma kadastra Nr. 36840080015,
adrese - „Brūži 4” Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348
IZSOLES NOTEIKUMI
2. Vispārīgie jautājumi
1.1. Izsoles (turpmāk tekstā - izsoles) noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama un rīkojama Apes
novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Brūži 4” īpašuma kadastra Nr. 3625 006 0093, adrese „Brūži 4” Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348, izsole atbilstoši Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumam un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta”.
1.2. Izsoli organizē Apes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisija (turpmāk – komisija),
pamatojoties uz Apes novada domes 26.06.2015. lēmumu Nr. 115 „Par nekustamā īpašuma „Brūži 4”
īpašuma kadastra Nr. 36840080015, „Brūži 4” Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348, izsoles
noteikumu apstiprināšanu ”.
2. Nekustamā īpašuma raksturojums
2.1.
Nekustamā īpašuma adrese:
„Brūži 4” Trapenes pagasts, Apes novads,
LV-4348
2.2.
Nekustamā īpašuma sastāvs:
- Zemes gabals 30,9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 36840080015;
- Meža audze 4648.36 m3;
2.3.

Nekustamā īpašuma tiesību
nostiprināšana zemesgrāmatā

2.4.

Ziņas par personām, kuras nomā vai
lieto nekustamo īpašumu.
Iesniegti prasījumi attiecībā uz
atsavināmo nekustamo īpašumu
Nekustamā īpašuma nosacītā cena

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Pirmpirkuma tiesības
Lietu tiesības, kas apgrūtina
nekustamo īpašumu

Trapenes pagasta zemesgrāmatu nodalījums
Nr. 100000545682, lēmuma datums:
15.06.2015., žurnāls Nr.300003881405
nav
Nav.
EUR 70 600,00 (septiņdesmit tūkstoši seši
simti euro, 00 centi) bez PVN
Nav
1.3. Ceļa servitūta teritorija – 0.236 ha

4. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība
3.1.
3.2.
3.3.

Izsoles veids
Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas
Izsoles sākumcena

3.4.
3.5.

Izsoles solis
Izsoles nodrošinājuma apmērs 10 %

3.6.
3.7.

Izsoles reģistrācijas maksa
Samaksas termiņi

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
100% euro
EUR 70 600,00 (septiņdesmit tūkstoši seši
simti euro, 00 centi) bez PVN
EUR 100,00 (viens simts euro, 00 centi)
EUR 7060,00 (septiņi tūkstoši euro, 00 centi)
bez PVN
EUR 20,00 (divdesmit euro)
Nodrošinājums un reģistrācijas maksa
veicama līdz 11.08.2015.
(plkst. 12.00,
apliecinošs dokuments), dalībniekam, kurš
nosolījis augstāko cenu, divu mēnešu laikā pēc
šo noteikumu 6.1.punktā minētās izziņas
saņemšanas, jāveic atlikušie maksājumi par

3.8.

Objekta pirkšanu.
Maksājumi jāieskaita
Apes novada pašvaldība
reģ. Nr. 90000035872,
AS
SWEDBANK
bankas
LV47HABA0551026374926,
bankas kods: HABALV2X.
norādot attiecīgo iemaksas mērķi

Samaksas kārtība

6.

kontā:

Izsoles priekšnoteikumi

6.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem var iegūt nekustamo īpašumu un ir
izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus līdz 13.07.2015.
6.2. Izsoles dalībnieki pirms izsoles, līdz 11.08.2015., iesniedz nodrošinājumu EUR 7060,00 (septiņi
tūkstoši sešdesmit euro 00 centi) apmērā bez PVN un samaksā reģistrācijas maksu EUR 20,00
(divdesmit euro, 00 centi) apmērā. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāma par iesniegtu, ja
attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta šo noteikumu 3.8.punktā norādītajā bankas kontā.
6.3. Juridiskā persona, arī personālsabiedrība, reģistrējoties iesniedz komisijai apliecinātu spēkā esošu
statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu,
attiecīgās institūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi un attiecīgā valsts reģistra iestādes izziņu
par attiecīgo juridisko personu (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles
dienas), dokumentu par to, ka tā ir samaksājusi likumā paredzētos nodokļus, nodevas un valsts
obligātos sociālās apdrošināšanas maksājumus, kā arī nav parādā Apes novada pašvaldībai.
6.4. Ārvalstīs izsniegti dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošu
starptautisko līgumu noteikumiem.
6.5. Fiziskā persona reģistrējoties uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
6.6. Ja persona ir izpildījusi šos priekšnoteikumus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas
lapā un tai izsniedz reģistrācijas apliecību.
6.7. Izsoles dalībnieku reģistrācija un izsoles noteikumu saņemšana notiek katru darba dienu Apes
novada pašvaldībā – pie sekretāres no pulksten 9.00 līdz 11.00 un no pulksten 14.00 līdz 16.00,
Stacijas ielā 2, Apē, līdz 11.08.2015. pulksten 12.00.
6.8. Ar atsavināmo īpašumu var iepazīties Apes novada pašvaldībā, iepriekš sazinoties pa tālruni
26521637 vai pa e-pastu jurijs.ronimoiss@ape.lv.
7. Izsoles process
7.1. Izsolē var piedalīties, ja izsoles pretendents ir reģistrējies līdz 11.08.2015. plkst. 12.00 un ir
izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
7.2. Izsole notiek 11.08.2015. pulksten 15.00, Stacijas ielā 2, Apē, pašvaldības ēkas sēžu zālē 1.stāvā.
7.3. Izsoli vada izsoles vadītājs, kas apstiprināts ar Apes novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas
komisijas lēmumu.
7.4. Izsoles dalībnieks vai tā pilnvarota persona izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību un personu
apliecinošu dokumentu, pēc kā paraksta izsoles noteikumus. Dalībniekam izsniedz dalībnieka numuru,
kas atbilst izsoles dalībnieku sarakstā uzrādītajam kārtas numuram.

7.5. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt reģistrācijas apliecību
vai personu apliecinošu dokumentu, tiek uzskatīts, ka izsoles dalībnieks uz izsoli nav ieradies.
7.6. Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu ierašanos. Ja
izsoles vadītājs konstatē, ka kāds no izsoles dalībniekiem nav ieradies, tad tiek uzskatīts, ka šis izsoles
dalībnieks nepiedalās izsolē un tam neatmaksā drošības naudu.
7.7. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo nekustamā īpašumu, paziņo izsoles sākuma cenu
un izsoles soli, par kādu var pārsolīt.
7.8. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu dalībnieka numuru. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles
solim.
7.9. Izsoles vadītājs atkārto solītāja dalībnieka numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no solītājiem
augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto augstāko cenu un fiksē to
ar āmura piesitienu. Šis āmura piesitiens noslēdz izsolāmā nekustamā īpašuma pārdošanu.
7.10. Katrs solītājs apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. Ja to
neizdara, viņu svītro no izsoles dalībnieku saraksta un neatmaksā nodrošinājumu.
6.Norēķini par nosolīto Objektu, maksāšanas līdzekļi un kārtība
6.1. Izsoles dalībnieks, kas atzīts par Objekta nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotas personas
starpniecību 7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto Objektu.
6.2. Maksājumus par nosolīto Objektu 100% (procentu) apmērā pircējs veic EUR (euro).
6.3. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, jāveic atlikušie maksājumi par Objekta
pirkšanu viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 6.1.punktā minētās izziņas saņemšanas,
6.4. Visi norēķini tiek veikti ar pārskaitījumu Pašvaldības kontā.
6.5. Dome ar izsoles dalībnieku, kurš nosolījis Objektu un veicis visus maksājumus par Objekta
pirkšanu, pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēdz Objekta pirkuma līgumu.
6.6. Ja Objektu nosolījušais izsoles dalībnieks 6.3.punktā noteiktajā termiņā nav norēķinājies par
Objektu šajos noteikumos minētajā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto Objektu. Drošības nauda
attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta.
6.7. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles dalībnieku, kurš
nosolījis nākamo augstāko cenu, un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no
paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par Objekta pirkšanu par paša nosolīto
augstāko cenu. Vienlaicīgi ar paziņojuma iesniegšanu par Objekta pirkšanu jāveic pilns norēķins par
Objektu.
6.7. Gadījumā, ja uz izsoli pieteicies tikai viens pretendents, viņam tiek piedāvāts pirkt nekustamā
īpašumu par EUR 70 700,00 (septiņdesmit tūkstoši septiņi simti euro, 00 centi) bez PVN, kas ir izsoles
sākumcena plus viens solis.
6.8. Izsoles rīkotājs apstiprina izsoles protokolu izsoles dienā.
6.10. Apes novada domes priekšsēdētājs apstiprina izsoles rezultātus pēc tam, kad ir veikti šajos
noteikumos paredzētie maksājumi.
6.10.Izsoles rīkotāja lēmums ir apstrīdams Apes novada domē, Stacijas ielā 2, Apē līdz 25.08.2015.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Izsoles nolikuma 1.pielikums
Apes novada dome
Stacijas ielā 2, Ape, Apes novads.
PIETEIKUMS DALĪBAI IZSOLĒ - REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA

Izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, juridiskas personas pilns nosaukums
_______________________________________________________________________________
dzīves vieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs
_______________________________________________________________________________
piesaku (ām) savu dalību Apes novada domes rīkotā nekustamā īpašuma „Brūži 4” īpašuma kadastra
Nr. 36840080015, izsolē, un apliecinām, ka,
5. esmu (am) iepazinušies ar izsoles noteikumiem;
6. nav nodokļu parādu maksājumu valstij;
7. nav nodokļu parādu un citu maksājumu parādu Apes novada domei;
8. ir veikti izsoles reģistrācijas maksas un izsoles nodrošinājuma maksas maksājumi.

Pieteikumam pievienotie dokumenti:
1 _____________________________________________________________________________
2 ______________________________________________________________________________
3 ______________________________________________________________________________
4 ______________________________________________________________________________
Pieteicēja paraksts ____________________________________________

Pieteikums reģistrēts Apes novada domē:
Datums__________________ reģistrācijas Nr. _____________________
Reģistratora paraksts ___________________________________________

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
2015.gada 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 8, 14.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.116
Apē
Par nekustamā īpašuma „Ezermalas”, īpašuma kadastra Nr. 36900010129,
„Ezermalas” Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355 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, ,
1. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma „Ezermalas” īpašuma kadastra Nr.
36900010129, adrese - „Ezermalas” Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355, turpmāk
Objekts, nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu EUR 28 000,00 (divdesmit astoņi
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 „Ezermalas” īpašuma kadastra Nr. 36900010129, adrese „Ezermalas” Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355, izsoles noteikumi.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

1.Pielikums
Apes novada domes 26.06.2015.
Lēmuma Nr. 116 (prot.Nr.8, 14.p.)
Nekustamā īpašuma „Ezermalas” īpašuma kadastra Nr. 36900010129,
adrese - „Ezermalas” Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355
IZSOLES NOTEIKUMI
3. Vispārīgie jautājumi
1.1. Izsoles (turpmāk tekstā - izsoles) noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama un rīkojama Apes
novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Ezermalas” īpašuma kadastra Nr. 3625 006 0093, adrese „Ezermalas” Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355, izsole atbilstoši Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumam un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta”.
1.2. Izsoli organizē Apes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisija (turpmāk – komisija),
pamatojoties uz Apes novada domes 18.06.2015. lēmumu Nr. 116 „Par nekustamā īpašuma
„Ezermalas” īpašuma kadastra Nr. 36900010129, „Ezermalas” Virešu pagasts, Apes novads, LV4355, izsoles noteikumu apstiprināšanu ”
2. Nekustamā īpašuma raksturojums
2.1.
Nekustamā īpašuma adrese:
„Ezermalas” Virešu pagasts, Apes novads,
LV-4355
2.2.
Nekustamā īpašuma sastāvs:
- Zemes gabals 8,74 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 36900010129;
- Meža audze 849,35 m3;
2.3.

Nekustamā īpašuma tiesību
nostiprināšana zemesgrāmatā

2.4.

Ziņas par personām, kuras nomā vai
lieto nekustamo īpašumu.
Iesniegti prasījumi attiecībā uz
atsavināmo nekustamo īpašumu
Nekustamā īpašuma nosacītā cena

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Pirmpirkuma tiesības
Lietu tiesības, kas apgrūtina
nekustamo īpašumu

Virešu pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr.
100000515921, lēmuma datums: 25.01.2013.,
žurnāls Nr.300003371000,
nav
Nav.
EUR 28 000,00 (divdesmit astoņi tūkstoši
euro, 00 centi) bez PVN
Nav
3.1. 11020204 – 10-25 ha lielas
ūdenstilpnes „Kalna Bužezers” aizsargjoslas
teritorija lauku apvidos – 1,87 ha.

5. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība
3.1.
3.2.
3.3.

Izsoles veids
Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas
Izsoles sākumcena

3.4.
3.5.

Izsoles solis
Izsoles nodrošinājuma apmērs 10 %

3.6.
3.7.

Izsoles reģistrācijas maksa
Samaksas termiņi

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
100% euro
EUR 28 000,00 (divdesmit astoņi tūkstoši
euro, 00 centi) bez PVN
EUR 100,00 (viens simts euro, 00 centi)
EUR 2800,00 (divi tūkstoši astoņi simti euro,
00 centi) bez PVN
EUR 20,00 (divdesmit euro)
Nodrošinājums un reģistrācijas maksa
veicama līdz 11.08.2015.
(plkst. 12.00,

3.8.

apliecinošs dokuments), dalībniekam, kurš
nosolījis augstāko cenu, divu mēnešu laikā pēc
šo noteikumu 6.1.punktā minētās izziņas
saņemšanas, jāveic atlikušie maksājumi par
Objekta pirkšanu.
Maksājumi jāieskaita
Apes novada pašvaldība
reģ. Nr. 90000035872,
AS
SWEDBANK
bankas
kontā:
LV47HABA0551026374926,
bankas kods: HABALV2X.
norādot attiecīgo iemaksas mērķi

Samaksas kārtība

8.

Izsoles priekšnoteikumi

8.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem var iegūt nekustamo īpašumu un ir
izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus līdz 11.08.2015.
8.2. Izsoles dalībnieki pirms izsoles, līdz 13.07.2015.., iesniedz nodrošinājumu EUR 2800,00 (divi
tūkstoši astoņi simti euro 00 centi) apmērā bez PVN un samaksā reģistrācijas maksu EUR 20,00
(divdesmit euro, 00 centi) apmērā. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāma par iesniegtu, ja
attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta šo noteikumu 3.8.punktā norādītajā bankas kontā.
8.3. Juridiskā persona, arī personālsabiedrība, reģistrējoties iesniedz komisijai apliecinātu spēkā esošu
statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu,
attiecīgās institūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi un attiecīgā valsts reģistra iestādes izziņu
par attiecīgo juridisko personu (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles
dienas), dokumentu par to, ka tā ir samaksājusi likumā paredzētos nodokļus, nodevas un valsts
obligātos sociālās apdrošināšanas maksājumus, kā arī nav parādā Apes novada pašvaldībai.
8.4. Ārvalstīs izsniegti dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošu
starptautisko līgumu noteikumiem.
8.5. Fiziskā persona reģistrējoties uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
8.6. Ja persona ir izpildījusi šos priekšnoteikumus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas
lapā un tai izsniedz reģistrācijas apliecību.
8.7. Izsoles dalībnieku reģistrācija un izsoles noteikumu saņemšana notiek katru darba dienu Apes
novada pašvaldībā – pie sekretāres no pulksten 9.00 līdz 11.00 un no pulksten 14.00 līdz 16.00,
Stacijas ielā 2, Apē, līdz 11.08.2015. pulksten 12.00.
8.8. Ar atsavināmo īpašumu var iepazīties Apes novada pašvaldībā, iepriekš sazinoties pa tālruni
26521637 vai pa e-pastu jurijs.ronimoiss@ape.lv.
9. Izsoles process
9.1. Izsolē var piedalīties, ja izsoles pretendents ir reģistrējies līdz 11.08.2015. plkst. 12.00 un ir
izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
9.2. Izsole notiek 11.08.2015.. pulksten 15.30, Stacijas ielā 2, Apē, pašvaldības ēkas sēžu zālē 1.stāvā.
9.3. Izsoli vada izsoles vadītājs, kas apstiprināts ar Apes novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas
komisijas lēmumu.

9.4. Izsoles dalībnieks vai tā pilnvarota persona izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību un personu
apliecinošu dokumentu, pēc kā paraksta izsoles noteikumus. Dalībniekam izsniedz dalībnieka numuru,
kas atbilst izsoles dalībnieku sarakstā uzrādītajam kārtas numuram.
9.5. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt reģistrācijas apliecību
vai personu apliecinošu dokumentu, tiek uzskatīts, ka izsoles dalībnieks uz izsoli nav ieradies.
9.6. Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu ierašanos. Ja
izsoles vadītājs konstatē, ka kāds no izsoles dalībniekiem nav ieradies, tad tiek uzskatīts, ka šis izsoles
dalībnieks nepiedalās izsolē un tam neatmaksā drošības naudu.
9.7. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo nekustamā īpašumu, paziņo izsoles sākuma cenu
un izsoles soli, par kādu var pārsolīt.
9.8. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu dalībnieka numuru. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles
solim.
9.9. Izsoles vadītājs atkārto solītāja dalībnieka numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no solītājiem
augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto augstāko cenu un fiksē to
ar āmura piesitienu. Šis āmura piesitiens noslēdz izsolāmā nekustamā īpašuma pārdošanu.
9.10. Katrs solītājs apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. Ja to
neizdara, viņu svītro no izsoles dalībnieku saraksta un neatmaksā nodrošinājumu.
6.Norēķini par nosolīto Objektu, maksāšanas līdzekļi un kārtība
6.1. Izsoles dalībnieks, kas atzīts par Objekta nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotas personas
starpniecību 7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto Objektu.
6.2. Maksājumus par nosolīto Objektu 100% (procentu) apmērā pircējs veic EUR (euro).
6.3. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, jāveic atlikušie maksājumi par Objekta
pirkšanu viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 6.1.punktā minētās izziņas saņemšanas,
6.4. Visi norēķini tiek veikti ar pārskaitījumu Pašvaldības kontā.
6.5. Dome ar izsoles dalībnieku, kurš nosolījis Objektu un veicis visus maksājumus par Objekta
pirkšanu, pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēdz Objekta pirkuma līgumu.
6.6. Ja Objektu nosolījušais izsoles dalībnieks 6.3.punktā noteiktajā termiņā nav norēķinājies par
Objektu šajos noteikumos minētajā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto Objektu. Drošības nauda
attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta.
6.7. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles dalībnieku, kurš
nosolījis nākamo augstāko cenu, un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no
paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par Objekta pirkšanu par paša nosolīto
augstāko cenu. Vienlaicīgi ar paziņojuma iesniegšanu par Objekta pirkšanu jāveic pilns norēķins par
Objektu.
6.7. Gadījumā, ja uz izsoli pieteicies tikai viens pretendents, viņam tiek piedāvāts pirkt nekustamā
īpašumu par EUR 28 100,00 (divdesmit astoņi tūkstoši viens simts euro, 00 centi) bez PVN, kas ir
izsoles sākumcena plus viens solis.
6.8. Izsoles rīkotājs apstiprina izsoles protokolu izsoles dienā.
6.11. Apes novada domes priekšsēdētājs apstiprina izsoles rezultātus pēc tam, kad ir veikti šajos
noteikumos paredzētie maksājumi.
6.10.Izsoles rīkotāja lēmums ir apstrīdams Apes novada domē, Stacijas ielā 2, Apē līdz 25.08.2015.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Izsoles nolikuma 1.pielikums
Apes novada dome
Stacijas ielā 2, Ape, Apes novads.
PIETEIKUMS DALĪBAI IZSOLĒ - REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA

Izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, juridiskas personas pilns nosaukums
_______________________________________________________________________________
dzīves vieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs
_______________________________________________________________________________
piesaku (ām) savu dalību Apes novada domes rīkotā nekustamā īpašuma „Ezermalas” īpašuma
kadastra Nr. 36900010129, izsolē, un apliecinām, ka,
9. esmu (am) iepazinušies ar izsoles noteikumiem;
10. nav nodokļu parādu maksājumu valstij;
11. nav nodokļu parādu un citu maksājumu parādu Apes novada domei;
12. ir veikti izsoles reģistrācijas maksas un izsoles nodrošinājuma maksas maksājumi.

Pieteikumam pievienotie dokumenti:
1 _____________________________________________________________________________
2 ______________________________________________________________________________
3 ______________________________________________________________________________
4 ______________________________________________________________________________
Pieteicēja paraksts ____________________________________________

Pieteikums reģistrēts Apes novada domē:
Datums__________________ reģistrācijas Nr. _____________________
Reģistratora paraksts ___________________________________________

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
2015.gada 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 8, 15.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.117
Apē
Par biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” iesnieguma izskatīšanu par atbalstu
politiski represēto personu salidojumam
Saskaņā ar biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” 15.05.2015. iesniegumu „Par
atbalstu politiski represēto personu salidojumam”, kas saņemts Apes novada domē 01.06.2015. un
reģistrēts ar Nr. A/3-12.1./841 un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdes
18.06.2015. lēmumu (prot.Nr.8, 12.p.),
1. Sniegt finansiālu atbalstu Latvijas Politiski represēto apvienībai, piešķirt EUR 70,(septiņdesmit euro 00 centi) Apes novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalībai
Latvijas Politiski represēto apvienības rīkotajā politiski represēto personu salidojumā Ikšķilē,
š.g. 22.augustā.
2. Nodrošināt transportu Apes novada represētajām personām uz politiski represēto personu
salidojumu Ikšķilē, š.g. 22.augustā.
3. Finansējumu nodrošināt no Apes novada domes budžeta rezerves fonda līdzekļiem un uzdot
domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai nodrošināt finansējuma pārskaitījumu.
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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
2015.gada 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 8, 16.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.118
Apē
Par Apes novada domes 26.03.2015. saistošo noteikumu Nr. 5/2015
„Par sabiedrisko kārtību Apes novadā” precizēšanu
Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 09.06.2015. atzinumu
Nr.18-6/4695 „Par saistošajiem noteikumiem”, reģistrēts Apes novada domē 10.06.2015. ar Nr.A/312.1/917, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 45.panta
ceturto daļu,
1. Precizēt Apes novada domes 2015.gada 26.marta saistošos noteikumus Nr. 5/2015 „Par
sabiedrisko kārtību Apes novadā”, saskaņā ar pielikumā pievienoto redakciju.
2. Precizētos saistošos noteikumus trīs darba dienu laikā no to parakstīšanas nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā:
- Saistošie noteikumi Nr.5 /2015 „Par sabiedrisko kārtību Apes novadā”;
- Paskaidrojuma raksts.
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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
2015.gada 26.jūnijā

Apē

sēdes protokols Nr. 8, 16.p

Saistošie noteikumi Nr. 5/2015
Apstiprināti ar
Apes novada domes
26.03.2015. lēmumu Nr.45
(sēdes protokols Nr.3, 4.p.)
Precizēti
ar Apes novada domes
28.05.2015. lēmumu Nr.95
(sēdēs protokols Nr.6, 13.p.)
Precizēti
ar Apes novada domes
26.06.2015. lēmumu Nr.118
(sēdēs protokols Nr.8, 16.p.)

„Par sabiedrisko kārtību Apes novadā”
Izdoti saskaņā ar
likuma ”Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4. punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1.Apes novada sabiedriskās kārtības noteikumu mērķis un uzdevumi
Saistošie noteikumi „Par sabiedrisko kārtību Apes novadā” (turpmāk – Noteikumi) nosaka
sabiedrisko kārtību, kāda jāievēro Apes novadā, administratīvo atbildību par šo Noteikumu
neievērošanu. Noteikumu uzdevums ir nodrošināt Apes novadā sabiedrisko kārtību, uzturēt sanitāro
tīrību, aizsargāt personu tiesības un likumīgās intereses publiskās vietās, veicināt iedzīvotāju (īpaši
nepilngadīgo personu) veselīgu, attīstieties motivējošu dzīvesveidu. Noteikumu mērķis ir veicināt
sabiedriskās kārtības ievērošanu un atturēt personas no pārkāpumu izdarīšanas.

2.Noteikumos lietotie termini
Noteikumu pārkāpums – prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība
vai bezdarbība, par ko šajos Noteikumos paredzēta atbildība un kas vērsta uz sabiedriskās kārtības un
miera traucēšanu vai necieņu pret sabiedrību
Noteikumu pārkāpējs – fiziska vai juridiska persona, kura izdarījusi pārkāpumu, par ko šajos
Noteikumos paredzēta atbildība
Publiska vieta – šo Noteikumu izpratnē jebkura vieta, kas neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai
īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kura par maksu vai
bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kura nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais

valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba
pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai darbību saskaņā ar uzņēmuma līgumu
Ubagošana – žēlastības dāvanu (naudas) lūgšana publiskā vietā, aktīvā vai pasīvā veidā demonstrējot
galēju nabadzību vai citādā veidā mēģinot iežēlināt garāmgājējus
3. Amatpersonas, kas pilnvarotas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus
Amatpersonas, kas pilnvarotas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par šo Noteikumu
pārkāpumiem ir:
1) pašvaldības policijas amatpersonas;
2) Apes novada domes priekšsēdētājs, viņa vietnieki, izpilddirektors un pagastu pārvalžu
vadītāji;
3) Apes novada domes izveidoto pašvaldības komisiju amatpersonas;
4) Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētājs.
4. Administratīvās lietas izskatīšana un administratīvā soda uzlikšanas kārtība
Administratīvā pārkāpuma lietas izskata un lēmumu par soda piemērošanu pieņem:
1) pašvaldības policijas priekšnieks;
2) Apes novada domes priekšsēdētājs, viņa vietnieki un izpilddirektors;
3) Apes novada domes Administratīvā komisija.
II. Administratīvie pārkāpumi
5.Transporta līdzekļu apkopes un ekspluatācijas pārkāpumi
Par transportlīdzekļu profilaktisko apkopi (eļļas vai citu dzinēja šķidrumu maiņa, motora mazgāšana
un tml.) vai mazgāšanu publiskās vietās, kur tas nav atļauts –
fiziskām personām uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit euro, juridiskām personām naudas sodu no
divdesmit līdz simts euro.
Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
piemērošanas –
fiziskām personām uzliek naudas sodu no trīsdesmit pieciem līdz simt četrdesmit euro, juridiskām
personām naudas sodu no simts līdz trīs simti euro.
6. Sēdēšana sabiedriskās vietās uz atpūtas solu atzveltnēm
Par sēdēšanu sabiedriskās vietās uz atpūtas solu atzveltnēm vai stāvēšanu uz tiem –
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit euro.
7. Peldēšanās, mazgāšanās un dzīvnieku peldināšana publiskos dīķos un citās ūdenstilpnēs
Par peldēšanos, mazgāšanos, dzīvnieku peldināšanu vai veļas mazgāšanu publiskos dīķos un citās
ūdenstilpnēs, kur tas aizliegts izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no desmit līdz trīsdesmit euro.

8. Ubagošana, zīlēšana publiskās vietās

Par ubagošanu, zīlēšanu vai uzmākšanos apkārtējiem ar zīlēšanu un buršanu publiskās vietās,
izņemot vietās pie dievnamiem, kurās ubagot ir atļāvusi attiecīgās reliģiskās organizācijas vadība izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit euro.
Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
piemērošanas –
uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simts četrdesmit euro.
9. Lielgabarīta priekšmetu ilgstoša turēšana vietās, kas traucē kustības drošību vai ielu un
pagalmu uzkopšanu
Par lielgabarīta kravu, priekšmetu (malka, kokmateriāli, būvmateriāli u.c.) ilgstošu turēšanu vietās,
kas traucē ielu, ceļu, ēku un pagalmu uzkopšanu, kā arī kustības drošību uzliek naudas sodu fiziskām personām no desmit līdz piecdesmit euro, juridiskām personām no
piecdesmit līdz divi simti piecdesmit euro.
Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
piemērošanas–
uzliek naudas sodu fiziskām personām no piecdesmit līdz simts četrdesmit euro, juridiskām
personām no divi simti līdz pieci simti euro.
10. Īpašuma adreses numura zīmju vai māju nosaukumu plāksnīšu neuzstādīšana vai
neuzturēšana kārtībā
Par īpašuma adreses numura zīmju vai māju nosaukumu plāksnīšu neuzstādīšana vai neuzturēšana
kārtībā izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit euro.
III. Noslēguma jautājumi
11.Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Apes novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Apes novada ziņas”.
12.Noteikumi publicējami Apes novada pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv.
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Apes novada domes 26.03.2015. saistošo noteikumu Nr.5/2015
„Par sabiedrisko kārtību Apes novadā”
Paskaidrojuma raksts
Pašreizējās situācijas
raksturojums
Saistošo noteikumu projekta
nepieciešamības raksturojums,
dokumenta būtība

Īss saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
administratīvajām procedūrām
Normatīvie akti, saskaņā ar
kuriem saistošo noteikumu
projekts sagatavots
Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām saistībā ar
saistošo noteikumu projektu

Domes priekšsēdētāja

Pašlaik nav spēkā esošu normatīvo aktu (pašvaldības saistošo
noteikumu), kas noteiktu un reglamentētu sabiedrisko kārtību Apes
novada pašvaldībā.
Spēkā esošo LR likumdošanas normu precizēšana un izmaiņas
pašvaldības administratīvajā struktūrā.
Paredzēta administratīvā atbildība par sabiedriskās kārtības normu
neievērošanu gadījumos, kad tas nav paredzēts LR likumdošanā.
Noteikumu uzdevums ir nodrošināt Apes novadā sabiedrisko kārtību,
uzturēt sanitāro tīrību, aizsargāt personu tiesības, likumīgās intereses,
veicināt iedzīvotāju (īpaši nepilngadīgo personu) veselīgu
dzīvesveidu, kā arī atturēt personas izdarīt iespējamos
likumpārkāpumus
Saistošie noteikumi nosaka administratīvo atbildību par transporta
līdzekļu apkopes un ekspluatācijas pārkāpumiem; sēdēšanu
sabiedriskās vietās uz atpūtas solu atzveltnēm; peldēšanos,
mazgāšanos un dzīvnieku peldināšanu publiskos dīķos un citās
ūdenstilpnēs, kur tas aizliegts, kā arī reglamentē citas sabiedriskās
kārtības normas gadījumos, kas nav paredzēti LR likumdošanā.
Nav
Radīt drošu, sakoptu vidi uzņēmējdarbības attīstībai

Nav
Likums „Par pašvaldībām” 15., 21., 43 pants; Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodekss 5. pants, 16.nodaļa, 23.nodaļa
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots
www.apesnovads.lv sadaļā „saistošo noteikumu projekti”, pieejams
Apes novada pašvaldībā
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APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2015.gada 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 8, 17.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.119
Apē
Par saistošo noteikumu Nr.10/2015
„Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu Apes novadā” izdošanu
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. un 9.punktu, 43.panta trešo
daļu un likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu,
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10/2015 „Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa
noteikšanu Apes novadā” un to paskaidrojuma rakstu.
Pielikumā:
- Saistošie noteikumi Nr.10 /2015 „Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu
Apes novadā”;
- Paskaidrojuma raksts.

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
2015.gada 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 8, 17.p

Apē
Saistošie noteikumi Nr. 10/2015

apstiprināti ar Apes novada
domes 26.06.2015. lēmumu Nr.119
(protokols Nr.8, 17.p.)
„Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu Apes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 7. un 9.punktu, 43.panta trešo daļu, likuma
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta
sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka:
1.1. ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot, ģimene vai atsevišķi dzīvojoša
persona (turpmāk tekstā – persona (ģimene) atzīstama par maznodrošinātu;
1.2. kārtību, kādā novērtējami personas (ģimenes) ienākumi un materiālais stāvoklis;
1.3. kārtību, kāda var apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu par atbilstību maznodrošinātas personas
(ģimenes) statusam;
1.4. personas (ģimenes) atbilstību maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam izvērtē Apes
novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests).
II. Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot,
persona (ģimene) atzīstama par maznodrošinātu
2. Persona (ģimene) atzīstama par maznodrošinātu, ja:
2.1. tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 50% (piecdesmit
procenti) no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās darba algas apmēra valstī;
2.2. personai un tās ģimenes locekļiem nepieder nekustamais īpašums – dzīvojamās ēkas vai
dzīvokļi un tā atbilst pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem un citos saistošajos
normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu
noteiktajiem kritērijiem.
III. Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšana
3. Sociālais dienests Personas (ģimenes) ienākumus un materiālā stāvokļa atbilstību šajos
noteikumos noteiktajam līmenim novērtē un 10 dienu laikā pieņem lēmumu par personas
(ģimenes) atbilstību maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam.

4. Sociālais dienests maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanā piemēro saistošajos
normatīvajos aktos noteikto kārtību par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu.
5. Persona, kura pieprasa maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu, iesniedz Sociālajā dienestā
iesniegumu, ienākumu un materiālā stāvokļa deklarāciju (turpmāk tekstā – deklarācija),
dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādīto ziņu patiesīgumu, par visām personām, kurām ir
kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, kā arī par atsevišķi dzīvojošu ģimenes
locekli.
6. Sociālais dienests pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, izmantojot valsts un pašvaldību institūciju
informāciju, novērtē dzīves apstākļus (izņemot gadījumus, kad personai nav noteiktas
dzīvesvietas).
IV. Maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa piešķiršana
7. Maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss tiek piešķirts par laika posmu, par kādu atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai nosaka trūcīgas personas (ģimenes) statusu.
8. Sociālais dienests izsniedz izziņu par atbilstību maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam
(pielikumā), ja tā nepieciešama dzīvokļa jautājuma risināšanai vai sociālās palīdzības saņemšanai.
9. Maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu var piešķirt atkārtoti, vēlreiz veicot šo noteikumu III.
daļā minētās darbības.
V. Sociālā dienesta lēmuma pārsūdzēšanas kārtība
10. Sociālā dienesta lēmumu par atbilstību maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam var apstrīdēt
Apes novada domē.
11. Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
VI. Pārejas noteikumi
12. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Apes novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Apes novada ziņas”.
13. Noteikumi publicējami Apes novada pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Pielikums
Apes novada pašvaldības
26.06 .2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2015
Par maznodrošinātas personas (ģimenes)
statusa noteikšanu Apes novadā

IZZIŅA
Apē
par atbilstību maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam
___. ___. 20

____.

Nr.

___

Apes novada Sociālais dienests apliecina, ka ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kuras
deklarētā dzīvesvieta ir Apes novada administratīvajā teritorijā,
_____________________________________________________________________
(adrese)
un kuras sastāvā ir šādi ģimenes locekļi:
- _____________________
(vārds, uzvārds) (personas kods)
- _____________________
(vārds, uzvārds) (personas kods)
- _____________________
(vārds, uzvārds) (personas kods)
Piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss atbilstoši Apes novada pašvaldības __. __.20__.
saistošajiem noteikumiem Nr. ____”Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu Apes
novadā”.
Maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss piešķirts uz laiku no __. ____. 20__. līdz __. ____200.__.
Sociālā dienesta vadītājs

(sagatavotāja uzvārds un
Dienesta tālruņa numurs)

________________

______________

Apes novada domes 26.06.2015. saistošo noteikumu Nr.10/2015
Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu Apes novadā
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4.Informācija par saistošo
noteikumu ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām

Domes priekšsēdētāja

Informācija
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 7. un 9.punktu, kas apredz, ka pašvaldībai jānodrošina
iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība
maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām,
veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez
vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un
audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar
naktsmītni u.c.) un jāsniedz palīdzība iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājumu risināšanā, kā arī 43.panta trešajā daļā noteikts, ka
Dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu
pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta
6.daļa nosaka, ka par maznodrošinātu atzīstama persona, kuras
ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās
pašvaldības domes noteikto līmeni, kas savukārt nedrīkst būt
zemāks par trūcīgas personas ienākumu un materiālā stāvokļa
līmeni, kādu, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumu, noteicis Ministru kabinets.
Saistošo noteikumu mērķis ir atvieglot Apes novada iedzīvotājiem
maksājumu slogu par apkuri un komunālajiem maksājumiem. Šie
noteikumi nosaka jaunu iedzīvotāju kategoriju, kura tiesīga saņemt
pašvaldības palīdzību. Noteikumi nosaka kārtību, kādā novērtējami
personas (ģimenes) ienākumi un materiālais stāvoklis, kārtību,
kādā var apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu par atbilstību
Nosakot jaunu iedzīvotāju kategoriju, kura tiesīga saņemt
pašvaldības atbalstu, pašvaldības budžeta izdevumi nepārsniegs
plānotā sociālā budžeta ietvarus.
Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.

Lai saņemtu maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu, persona
griežas Apes novada domes Sociālajā dienestā, kur atbilstoši
noteikumiem tiek izvērtēti personas (ģimenes) ienākumi un
materiālie resursi.
Konsultācijas veiktas ieinteresēto personu lokā un Sociālā dienesta
darbinieku vidū.

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
2015.gada 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 8, 18.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.120
Apē
Par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Apes novada pašvaldībā
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta
26.05.2015. noteikumiem Nr.260 “Kārtība, kādā pašvaldībām 2015.gadā piešķir valsts budžeta
dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei reģionu un novadu
nozīmes attīstības centros”, ņemot vērā noteikto prioritāti, ka atbalstāmi ir vienotie klientu
apkalpošanas centri vietās, kuras ģeogrāfiski izvietotas tālāk no reģionālas vai nacionālas nozīmes
centriem, Apes novada pašvaldībai tie ir Valmiera un Gulbene, kas atrodas vairāk kā 80 kilometru
attālumā un novada iedzīvotājiem izmantojot sabiedrisko transportu uz Gulbeni vienas dienas laikā
nav iespējams nokļūt turp un atpakaļ,
1. Izveidot Vienotu valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centru (turpmāk tekstā
VVPKAC) Apes novada pašvaldībā, domes ēkā, ar adresi Stacijas 2, Ape, Apes novads, LV
4337.
2. Iesniegt pieteikumu par VVPKAC izveidi valsts budžeta dotācijas saņemšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, līdz 06.07.2015.
3. Nodrošināt līdzfinansējumu VVPKAC izveidei un uzturēšanai:
3.4. Izveidošanas vai pielāgošanas un aprīkošanas (vienreizējās) izmaksas 30 % apmērā pret
valsts dotāciju EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro 00 centi),
Finansējums Apes novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta rezerves konts;
3.5. Uzturēšanas (ikgada mēneša) izmaksas 50% apmērā pret 300,- EUR ikmēneša valsts
dotāciju;
3.6. Nodarbināto atlīdzība (ikgada mēneša izmaksas) līdz 50% apmērā pret 500,- EUR
ikmēneša valsts dotāciju.
4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi domes priekšsēdētāju Astrīdu HARJU.

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
2015.gada 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 8, 19.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.121
Apē
Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā un domes iestādēs
un struktūrvienībās
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta
g) apakšpunktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 20.pantu, un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 18.06.2015. lēmumu (prot.Nr.8, 17.p.) ,
1. Apstiprināt Apes novada domē (administrācijā ) un tās iestādēs/struktūrvienībās sniegtos maksas
pakalpojumus (1.Pielikums).
2. Apstiprināt Apes novada Gaujienas pagasta pārvaldē un Gaujienas pagasta teritorijā esošajās
iestādēs/struktūrvienībās sniegtos maksas pakalpojumus (2.Pielikums).
3. Apstiprināt Apes novada Trapenes pagasta pārvaldē un Trapenes pagasta teritorijā esošajās
iestādēs/struktūrvienībās sniegtos maksas pakalpojumus (3.Pielikums).
4. Apstiprināt Apes novada Virešu pagasta pārvaldē un Virešu pagasta teritorijā esošajās
iestādēs/struktūrvienībās sniegtos maksas pakalpojumus (4.Pielikums).
5. Lēmuma stājas spēkā ar 01.07.2015.
6. Ar šā lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 26.09.2013. lēmumu
Nr. 302 (prot. Nr.16, 7.1..p.) „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes
administrācijā, iestādēs un struktūrvienībās”.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Satur ierobežotas pieejamības informāciju
personu kodi, dzīvesvietas

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
2015.gada 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 8, 20.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.122
Apē
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Luksta ezerā

Ņemot vērā izmaiņas saistošajos normatīvajos aktos un tajos ietvertajām prasībām un
G.DRĪĻA, dzīvesvieta xxxxx, 15.06.2015. iesniegumu, reģistrēts Apes novada domē
15.06.2015. ar Nr. A/3-16/125,
E.DRĪĻA, dzīvesvieta xxxx, 15.06.2015. iesniegumu, reģistrēts Apes novada domē
15.06.2015. ar Nr. A/3-16/124,
G.ZARIŅA, xxxxxx, 15.06.2015. iesniegumu, reģistrēts Apes novada domē 18.06.2015. ar
Nr. A/3-16/129,
Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 11.panta piekto daļu, Ministru
kabineta 23.12.2014. noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.2.punktu, Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu
Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 13.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.06.2015. lēmumu (prot. Nr.8, 18.p.),
1. Iznomāt G. DRĪLIM, personas kods xxxxxx-xxxxx, rūpnieciskās zvejas tiesības Luksta ezerā
ar zvejas tīklu garumu 30 metri vai vienu murdu uz vienu gadu, noslēdzot zvejas nomas
līgumu ar Apes novada domi.
2. Iznomāt E.DRĪLIM, personas kods xxxxxx-xxxxx, rūpnieciskās zvejas tiesības Luksta ezerā
ar zvejas tīklu garumu 30 metri vai vienu murdu uz vienu gadu, noslēdzot zvejas nomas
līgumu ar Apes novada domi.
3. Izbeigt nomas attiecības ar G.ZARIŅU, personas kods xxxxxx-xxxxx, rūpnieciskās zvejas
tiesības Luksta ezerā ar zvejas tīklu garumu 25 metri vai vienu murdu uz vienu gadu, laužot
zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi un atmaksājot iemaksāto nomas maksu.
4. Noteikt nomas maksu par zvejas tiesībām Luksta ezerā, izejot no aprēķina – zivju tīkls, par
katriem 5 m (iekšējos ūdeņos) 2,85EUR apmērā gadā; kopā par 30 metriem – 17,10EUR
gadā.
5. Apes novada domes izpilddirektoram Viesturam DANDENAM noslēgt papildus vienošanos
pie noslēgtajiem rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumiem.
6. Atcelt Apes novada domes lēmumu Nr.35 „Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Luksta
ezerā” (sēdes protokols Nr. 2, 11.p).

Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A,
Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas dienas.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Personas dati aizsargāti saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta pirmo daļu, otrās daļas
ceturto punktu un 8.pantu

Satur ierobežotas pieejamības informāciju
personu kodi, dzīvesvietas

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
2015.gada 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 8, 21.p
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.123
Apē
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Zvārtavas ezerā

Ņemot vērā izmaiņas saistošajos normatīvajos aktos, tajos ietvertajām prasībām un
V.VILCIŅA, dzīvesvieta xxxxxx, 15.06.2015. iesniegumu, reģistrēts Apes novada domē 18.06.2015.
ar Nr. A/3-16/130
Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 7.panta sesto daļu, kas paredz ka
publiskajos ūdeņos, kas norādīti Civillikuma 1.pielikumā, tai skaitā Zvārtavas ezerā, iznomāt
pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām var iedalīt tikai zivju murdu limitu, kas atbilst zvejas tīklu
garumu 30 metri - vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu
atvērumu un 11.panta piekto daļu, kā arī Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumu Nr.796
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.2.punktu,
Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.06.2015.
lēmumu (prot. Nr.8, 18.p.),
1. Iznomāt V.VILCIŅAM, personas kods xxxxxx-xxxxx, rūpnieciskās zvejas tiesības Zvārtavas
ezerā ar zvejas tīklu garumu 30 metri vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas
garumu vai spārnu atvērumu uz vienu gadu, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes novada
domi.
2. Noteikt nomas maksu par zvejas tiesībām Zvārtavas ezerā, izejot no aprēķina – zivju tīkls, par
katriem 5 m (iekšējos ūdeņos) 2,85EUR apmērā gadā; kopā par 30 metriem - par vienu murdu
ar 30 metru sētas kopgarumu– 17,10EUR gadā.
3. Apes novada domes izpilddirektoram Viesturam DANDENAM noslēgt papildus vienošanos
pie noslēgtā rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma un atgriezt pārmaksāto nomas maksu.
4. Atcelt Apes novada domes lēmumu Nr.68 „Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Zvārtavas
ezerā” (sēdes protokols Nr. 4, 6.p).
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A,
Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas dienas.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
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2015.gada 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 8, 22.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.124
Apē
Par domes 18.12.2014. lēmuma Nr.243 (prot.Nr.18, 14.p.) “Par valsts pārvaldes uzdevuma
deleģēšanu Alūksnes novada pašvaldībai” atcelšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 10.panta pirmo daļu, 15.panta pirmās daļas
12.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, likuma „Par policiju” 19.panta pirmo daļu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu, 41.panta pirmo daļu, ņemot vērā objektīvo situāciju un
prognozējamās izmaksas, nododot Apes novada pašvaldības funkciju piedalīties sabiedriskās kārtības
nodrošināšanā, apkarojot žūpību un netiklību Alūksnes novada pašvaldībai, slēdzot līgumu ar
Alūksnes novada pašvaldības policiju, kā arī Apes novada domes Finanšu komitejas 18.06.2015.
lēmumu (prot.Nr.8, 19.p.),
Atcelt domes 18.12.2014. lēmumu Nr.243 (prot.Nr.18, 14.p.) “Par valsts pārvaldes uzdevuma
deleģēšanu Alūksnes novada pašvaldībai”.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU
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sēdes protokols Nr. 8, 23.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.125
Apē
Par papildus finansējuma piešķiršanu XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku
ēdināšanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
1.Piešķirt papildus finansējumu EUR376,00 (trīs simti septiņdesmit seši euro un 00 centi)
apmērā XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanai.
2.Finansējumu piešķirt no Apes novada domes budžeta rezerves fonda.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
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sēdes protokols Nr. 8, 24.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.126
Apē
Par līdzfinansējumu Borisa un Ināras Teterevu fonda projekta „Palīdzība līdzcilvēkiem” Apes
novada pensionāru biedrības „Iesim kopā” projektam „Palīdzība līdzcilvēkiemTrapenē”
realizācijai
Pamatojoties uz Apes novada pensionāru biedrības „Iesim kopā” biedrības
2015.gada
15.jūnija iesniegumu, kas reģistrēts Apes novada domē 15.06.2015. ar Nr. A/3-12.1/948, par
līdzdarbību Borisa un Ināras Teterevu fonda projekta „Palīdzība līdzcilvēkiem” Apes novada
pensionāru biedrības „Iesim kopā” projektam „Palīdzība līdzcilvēkiem Trapenē” realizācijā, kā arī
Apes novada domes 2015.gada 23.aprīļa lēmumu Nr.80 „Par dalību Apes novada pensionāru biedrībā
„Iesim kopā!””(sēdes protokols Nr. 4, 18.p) un likuma ”Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās
daļas 5.,6.,7. punktu, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.06.2015. lēmumu
(prot.Nr.8, 22.p.),

1. Piešķirt Apes novada pensionāru biedrības „Iesim kopā” priekšfinansējumu Borisa un Ināras
Teterevu fonda projekta „Palīdzība līdzcilvēkiem” projektam „Palīdzība līdzcilvēkiem
Trapenē” realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu EUR915,00 (deviņi simti piecpadsmit eiro
un 00 cents).
2. Pēc projekta realizācijas priekšfinansējumu atgriezt Apes novada domes budžetā.
3. Finansējuma avots – Apes novada domes budžeta rezerves fonda līdzekļi.
4. Apes novada domes izpilddirektoram V.DANDENAM noslēgt līgumu ar Apes novada
pensionāru biedrības „Iesim kopā” par projekta realizāciju.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU
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sēdes protokols Nr. 8, 25.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.127
Apē
Par humānās palīdzības sniegšanu projekta “Pašvaldību palīdzība Ukrainai” ietvaros
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un ņemot vērā Ukrainas rajonu un
apgabalu asociācijas Latvijas Pašvaldību savienībai adresētajā 2015.gada 12.maija vēstulē Nr.C0307/148 izteikto lūgumu sniegt palīdzību medikamentu un aprīkojuma iegādei Ukrainas Čerņigovas
apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm, un
Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 18.06.2015. lēmumu (prot.Nr.8, 23.p.) ,
1. Piešķirt līdzekļus EUR 300 (trīs simti euro) apmērā no Apes novada domes rezerves fonda
līdzekļiem biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts“ humānās aplīdzības sniegšanai Ukrainas
Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm, pārskaitot tos uz Latvijas
Sarkanā Krusta ziedojuma kontu.
2. Pilnvarot Latvijas Pašvaldību savienību tās priekšsēža Andra Jaunsleiņa personā noslēgt
humānās palīdzības sniegšanas līgumu ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts“.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvjas Pašvaldību savienība sadarbībā ar biedrību „Latvijas Sarkanais
Krusts“ koordinēs medikamentu un preču iegādi un piegādi Ukrainas Čerņigovas apgabala
kara hospitālim un ārstniecības iestādēm.
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sēdes protokols Nr. 8, 26.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.128
Apē
Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu
Apes novada domes priekšsēdētājai Astrīdai HARJU
Ņemot vērā Apes novada domes priekšsēdētājas Astrīdas HARJU
2015.gada 19.jūnija
iesniegumu par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Darba likuma 69.panta 4.daļu, 149.panta pirmo
daļu, Apes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 25., 35., 36.punktu,
1. Piešķirt Apes novada domes priekšsēdētājai Astrīdai HARJU ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma daļu, par laika periodu no 18.06.2014. līdz 17.06.2015.,
1 (vienu) kalendāro nedēļu no 13.07.2015. līdz 19.07.2015. (ieskaitot).
2. Uzdot Apes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Jānim LIBERTAM veikt domes
priekšsēdētāja pienākumus domes priekšsēdētājas Astrīdas HARJU atvaļinājuma laikā no
13.07.2015. līdz 19.07.2015. (ieskaitot).

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Personas dati aizsargāti saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta pirmo daļu, otrās daļas
ceturto punktu un 8.pantu

LATVIJAS REPUBLIKA
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2015.gada 26.jūnijā

sēdes protokols Nr. 8, 27.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.129
Apē
Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu
Apes novada domes priekšsēdētājas vietniekam Jānim LIBERTAM
Ņemot vērā Apes novada domes priekšsēdētājas vietnieka Jāņa LIBERTA 2015.gada
25.jūnija iesniegumu par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Darba likuma 69.panta 4.daļu, 149.panta pirmo
daļu, Apes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 25., 35., 37.punktu,
1. Piešķirt Apes novada domes priekšsēdētājas vietniekam Jānim LIBERTAM ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu, par laika periodu no 28.06.2014. līdz 27.06.2015., 4 (četras)
kalendāra nedēļas un 3 (trīs) papildatvaļinājuma darba dienas no 20.07.2015. līdz
19.08.2015. (ieskaitot).

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Personas dati aizsargāti saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta pirmo daļu, otrās daļas
ceturto punktu un 8.pantu
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sēdes protokols Nr. 8, 28.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.130
Apē
Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam, zemes gabalam „Kalnsētas”
Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma” 5.panta ceturto daļu un izvērtējot Apes novada domes rīcība esošo
informāciju un SIA „VCG ekspertu grupa” 2015.gada 19.jūnija ziņojumu „Par nekustāmā īpašuma
Apes novadā, Gaujienas pagastā „Kalnsētas” tirgus vērtības aprēķināšanu”, saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļas, 8.panta 2.,3.,6.,7. daļas, 37.panta 4.daļas un
44.panta 4.daļas un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Parejas noteikumu 12.punkta,
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 1.daļas 2.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu
1. Nodot atsavināšanai apbūvētu zemes vienību Apes novada, Gaujienas pagasta
„Kalnsētas”, LV-4339, kas sastāv no zemes vienības ar kadastrs apzīmējumu 3648 007
0062 ar platību 0,4165 ha, nosakot nekustama īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par
brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustama īpašuma Apes novada, Gaujienas pagasta „Kalnsētas” LV-4339,
kadastra Nr. 3648 007 0062 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu –
EUR 700,00 (septiņi simti euro 00 cents).
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
4. Pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir apbūvēta zemes gabala pirmpirkuma
tiesības nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.
5. Atsavināmā īpašuma, pircējam pirkuma samaksas termiņu noteikt līdz 2015.gada
31.augustam (ieskaitot).
6. Pirkuma maksa maksājama Apes novada pašvaldības AS SWEDBANK bankas kontā:
LV47HABA0551026374926, bankas kods: HABALV2X.
7. Pēc pirkuma summas pilnas samaksas, viena mēneša laikā sagatavot un noslēgt nekustāmā
īpašuma Apes novada, Gaujienas pagasta „Kalnsētas” LV-4339, atsavināšanas līgumu.
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sēdes protokols Nr. 8, 29.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.131
Apē
Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam, zemes gabalam „Ozolkalni 2”
Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma” 5.panta ceturto daļu un izvērtējot Apes novada domes rīcība esošo
informāciju un SIA „VCG ekspertu grupa” 2015.gada 19.jūnija ziņojumu „Par nekustāmā īpašuma
Apes novadā, Trapenes pagastā „Ozolkalni 2” tirgus vērtības aprēķināšanu”, saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļas, 8.panta 2.,3.,6.,7. daļas, 37.panta 4.daļas un
44.panta 4.daļas un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Parejas noteikumu 12.punkta,
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 1.daļas 2.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu
1. Nodot atsavināšanai apbūvētu zemes vienību Apes novada, Trapenes pagasta „Ozolkalni
2”, LV-4348, kas sastāv no zemes vienības ar kadastrs apzīmējumu 3684 002 0095 ar
platību 11,64 ha, nosakot nekustama īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu
cenu.
2. Apstiprināt nekustama īpašuma Apes novada, Trapenes pagasta „Ozolkalni 2” LV-4348,
kadastra Nr. 3684 002 0095 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu –
EUR 14 700,00 (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti euro 00 centi).
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
4. Pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir apbūvēta zemes gabala pirmpirkuma
tiesības nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.
5. Atsavināmā īpašuma, pircējam pirkuma samaksas termiņu noteikt līdz 2015.gada
31.augustam (ieskaitot).
6. Pirkuma maksa maksājama Apes novada pašvaldības AS SWEDBANK bankas kontā:
LV47HABA0551026374926, bankas kods: HABALV2X.
7. Veicot galīgo norēķinu, no pirkuma summas atrēķināt avansa maksājums EUR 500,00
(pieci simti euro 00 centi) atbilstoši noslēgtai vienošanās ar personu, kurai ir apbūvēta
zemes gabala pirmpirkuma tiesības, par avansa maksājumu par pašvaldības īpašuma Apes
novada, Trapenes pagasta „Ozolkalni 2” LV-4348, sagatavošanu atsavināšanai.
8. Pēc pirkuma summas pilnas samaksas, viena mēneša laikā sagatavot un noslēgt nekustāmā
īpašuma Apes novada, Trapenes pagasta „Ozolkalni 2” LV-4348, atsavināšanas līgumu.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

