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2016.gada 25.augustā
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.125
Apē

Par zemes gabala (starpgabala) Smilšu iela 3a, Ape, Apes novads, LV-4337 pārdošanu izsolē un
izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 41.panta pirmās
daļas 2.punktu un 77.panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11B
punkta, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 8.panta otro un sesto daļu, 10.panta pirmo daļu, 14.panta otro,
trešo un ceturto daļu, ka arī balstoties uz VCG ekspertu grupas 17.08.2016. ziņojumu ”Par nekustamā
īpašuma Apes novads, Ape, Smilšu iela 3A tirgus vērtības aprēķināšanu”, izdevumiem par īpašuma
iemērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā, kā arī atsavināšanas izdevumiem, un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas 18.08.2016. lēmumu (prot. Nr.11, 8.1.p.),
1. Noteikt, ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 3605 001 0004 ir zemes starpgabals.
2. Apstiprināt izsolē atsavināmā objekta – zemes gabala (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu
3605 001 0004 - 641 m2 platībā, kas atrodas Smilšu ielā 3A, Apē, Apes novadā, LV-4337,
nosacīto cenu, jeb, sākumcenu 1650,00 EUR (viens tūkstotis seši simti piecdesmit eiro 00
centi).
3. Apstiprināt atsavināmā objekta – zemes gabala (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 3605
001 0004 - 641 m2 platībā, kas atrodas Smilšu ielā 3A, Apē, Apes novadā, LV-4337, izsoles
noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā).
4. Noteikt, ja mēneša laikā kopš sludinājuma par zemes gabala (starpgabala) pārdošanu izsolē
publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” saņemts viens pieteikums no pirmpirkuma
tiesīgās personas, kura minēta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 1.punktā, izsoli nerīko un zemes vienību (starpgabalu) pārdod šai personai par
nosacīto cenu 1650,00 EUR (viens tūkstotis seši simti piecdesmit eiro 00 centi).
5. Noteikt, ja uz izsoli pieteiksies vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā, zemes
vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 3605 001 0004 - 641 m2 platībā, kas atrodas
Smilšu ielā 3A, Apē, Apes novadā, LV-4337 pārdod izsolē starp pirmpirkuma tiesīgām
personām.
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.
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