Pielikums Nr.1
Apes novada domes
26.10.2017. lēmumam Nr.183
(prot.Nr.18, 11.p.)
Noteikumi par telpu nomas tiesībām uz daļu nekustamā īpašuma „Druvas” Apes pagastā, Apes
novadā, LV-4337
NOMAS OBJEKTA ADRESE
Īpašums „Druvas 7” Apes pagastā, Apes novadā, LV-4337
KADASTRA Nr.
3625 003 0046
KADASTRA APZĪMĒJUMS
Zemes gabala kadastra apzīmējums 3625 003 0078 daļa 0,05 ha
platībā
IZNOMĀJAMO TELPU
PLATĪBA

IZMANTOŠANAS VEIDS
IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS
MAKSA

PIESAISTĪTĀ ZEMES GABALA
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 priekšsēdētājs

būves ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0046 009, bijušās skolas
dienesta viesnīcas ar videozāli un bibliotēku daļu ar kopējo platību
200,3 m2 (divi simti un 3/10 kvm.); no tās katlu mājas telpu grupā
62,3 m2 (sešdesmit divi un trīs desmitdaļas kv metri) un dienesta
viesnīcas telpu grupā 138,0 (viens simts trīsdesmit astoņi kv metri
Noliktavas un ražošanas vajadzībām
Saskaņā ar 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 2010.gada 16.jūlija SIA LV&KV vērtējumu
Nr. 262-4578 „Par iespējamajām nomas maksām „Druvas” Apes
pagastā, Apes novada ēkām” noteikta nosacītā nomas maksa par
telpām ne mazāka kā 0,10 EUR/m2 par vienu kvadrātmetru
iznomājamās platības (bez PVN) mēnesī
Maksa par piesaistītā zemes gabala (zemesgabala ar kadastra
apzīmējumu 36250030078 daļu 0,05 ha platībā) daļas lietošanu
sastāda - 1,5 % apjomā no zemes kadastrālās vērtības (bez PVN) ,
bet ne mazāk kā 28,00 EUR/gadā.
12 (divpadsmit ) gadi
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, pie
sekretāres. Pieteikuma atvēršana notiks 2017.gada 3.novembrī
plkst.10.00, Apes novada domes zālē Stacijas ielā 2, Apē, Apes
novadā, LV-4337
5 (piecas) darbdienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas, līdz
2017.gada 3.novembrim plkst.9.30, 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
un Apes
pašvaldības mājaslapā internetā www.apesnovads.lv
Objektu var apskatīt darbdienās no plkst. 09.00-12.00,
kontaktpersona: E.Meistere tel.: 28369535
Jānis LIBERTS

