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Sēdes protokols Nr. 18, 11. p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 183
Apē
Par nekustamā īpašuma „Druvas” Apes pagastā, Apes novadā, daļas nodošanu iznomāšanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu un 77.panta ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu un 6.1pantu un 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”,
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „Par publiskas personas zemes nomu” 7.2.punktu un
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību LV&KV 16.07.2010. vērtējumu Nr. 262-4578 „Par iespējamajām
nomas maksām „Druvas” Apes pagastā, Apes novada ēkām”, un Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 19.10.2017. lēmumu (prot. Nr.12, 11.p.),
Nodod iznomāšanai daļu no nekustamā īpašuma „Druvas”, Apes pagastā, Apes novadā,
kadastra Nr. 3625 003 0046:
1.1. 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).
1.2. daļu 0,05 ha (piecas simtdaļas hektāra) platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3625 003 0078.
2. Noteikt izsoles veidu rakstiska izsole;
3. Noteikt publicējamo informāciju par nomas objektu un nosacīto nomas maksu, un pieteikumu
iesniegšanas termiņu - pielikums Nr.1;
4. Apstiprināt pieteikumu veidlapu dalībai izsolē – pielikums Nr.2;
5. Apstiprināt nomas līguma projektu – pielikums Nr.3.
1.

Pielikumā : pielikumi - Nr.1 - noteikumi, Nr.2 - pieteikuma forma, Nr. 3 - nomas līguma projekts.
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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