Pielikums Nr.1
Apes novada domes
20.07.2017. lēmumam Nr.117 (prot. Nr.12, 10.p.)
Noteikumi par iekārtu uzstādīšanas vietas nomas tiesībām nekustamajā īpašumā, „Vēji” Trapenes
pagastā, Apes novadā
NOMAS OBJEKTA ADRESE
KADASTRA Nr.
IZNOMĀJAMO IPAŠUMA
RAKSTUROJUMS
IZMANTOŠANAS VEIDS
IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS
MAKSA

IZNOMĀŠANAS
MAKSIMĀLAIS TERMIŅŠ
IZSOLES VEIDS,
REĢISTRĒŠANAS KĀRTĪBA,
ATVĒRŠANAS DATUMS,
LAIKS UN VIETA

TERMIŅŠ PIETEIKUMU
IESNIEGŠANA
NOMAS TIESĪBU
PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE
NOSACĪJUMI
IZNOMĀTĀJS
NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

OBJEKTA APSKATE
(vieta, laiks)
Domes priekšsēdētāja

“Vējiņi”, Trapene, Trapenes pagasts, Apes novads LV-4348.
36840030276
Sakaru iekārtu uzstādīšanas vieta uz īpašumā esošā skursteņa un 4 m2
iekārtu uzstādīšanai skursteņa pakājē.
Inženierstruktūru izbūves un elektronisko sakaru tīkla aprīkojuma
uzglabāšanas un darbības nodrošināšanas vajadzībām
Atbilstoši Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumiem Nr.515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” un analogiem izcenojumiem, kas jau realizēti Apes
novada domes teritorijā, noteikta nosacītā nomas maksa par sakaru
iekārtu uzstādīšanas vietu 138.76 EUR (bez PVN) mēnesī.
10 (desmit ) gadiem
Rakstiska izsole (pirmā rakstiskā izsole). Izsoles pretendents pieteikumu
(paraugs pielikumā) iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka
pieteikums tiek iesniegts rakstiskai izsolei, kā arī nomas objektu,
nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru/apzīmējumu un
nomas tiesību pretendentu. Pieteikumus iznomātājs reģistrē katru darba
dienu Apes novada domē, klientu apkalpošanas centrā. Pieteikuma
atvēršana notiks 2017.gada7.augustā plkst.11.00, Apes novada domes
zālē Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337
5 (piecas) darbdienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas, līdz
2017.gada 7.augustam, plkst.10.00 klientu apkalpošanas centrā, Apes
novada domē, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337
Nav pienākums veikt kapitālieguldījumus
Nav atļauts nodot apakšnomā
Apes novada dome, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337
Ar nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Apes novada domē,
Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337; Trapenes pagasta pārvaldē,
“Pagastnams”, Trapenes pagasts,Apes novads, LV-4348, un Apes
pašvaldības mājaslapā internetā www.apesnovads.lv
Objektu var apskatīt darbdienās no plkst. 09.00-13.00, kontaktpersona:
Jurijs Ronimoiss, +37126521637
Astrīda HARJU

