LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2019.gada 8.aprīlī
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.66
Apē
Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai
ERAF projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/083 “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras
iestādei - Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā” īstenošanai
Pamatojoties uz Ministru Kabineta 08.03.2016. noteikumu Nr. 152 “Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām
attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu
izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas nosacījumiem Apes novada dome sagatavoja un iesniedza
projekta pieteikumu “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei - Apes tautas
namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā”, kā rezultātā 2018.gada 04.septembrī starp
Apes novada domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru kā Sadarbības iestādi tika noslēgta
Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.2.0/17/I/083
“Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei - Apes tautas namam un bibliotēkai
– Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā” īstenošanu.
Saskaņā ar noslēgto vienošanos projekta kopējie izdevumi ir 429 056,63 EUR (četri simti
divdesmit deviņi tūkstoši piecdesmit seši eiro, 63 centi), no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 330
470,21 EUR (trīs simti trīsdesmit tūkstoši četri simti septiņdesmit eiro, 21 cents) un kopējie
neattiecināmie izdevumi: 98 586,42EUR (deviņdesmit astoņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit seši
eiro, 42 centi).
Iepirkuma procedūru laikā tika precizētas projekta kopējās izmaksas - 507 322.01 EUR (pieci
simti septiņi tūkstoši trīs simti divdesmit divi eiro, 01 centi), no tiem kopējie attiecināmie izdevumi:
330 470,21 EUR (trīs simti trīsdesmit tūkstoši četri simti septiņdesmit eiro, 21 cents) un kopējie
neattiecināmie izdevumi: 176 851.80 EUR (viens simts septiņdesmit seši tūkstoši astoņi simti
piecdesmit viens eiro, 80 centi).
Centrālās finanšu un līguma aģentūra veica avansa maksājumu 140 000.00 EUR (viens simts
četrdesmit tūkstoši eiro, 00 centi) apmērā. Līdz šim projekta realizācijas gaitā veikti maksājumi 12
410.24 EUR (divpadsmit tūkstoši četri simti desmitt eiro, 24 centi) un EUR 594.60 (pieci simti
deviņdesmit četri eiro, 60 centi) apmērā no pašvaldības budžeta.
Veiksmīgai projekta pabeigšanai nepieciešamais finansējums 354 317.17 EUR (trīs simti
piecdesmit četri tūkstoši trīs simti septiņpadsmit euro,17 centi), no kuriem EUR 17.17 (septiņpadsmit
eiro, 17 centi) tiks finansēts no 2019.gada pašvaldības budžeta un 354 300.00 EUR (trīs simts
piecdesmit četri tūkstoši trīs simti eiro, 00centi) ņemts aizņēmums Valsts Kasē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļās
3.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 24.pantu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 6.punktu, Apes novada domes Finanšu un
tautsaimniecības komitejas 21.03.2019. lēmumu (sēdes prot.Nr.3, 9.p.), Apes novada dome nolemj:

1. Ņemt aizņēmumu 354 300.00 EUR (trīs simts piecdesmit četri tūkstoši trīs simti eiro, 00centi)
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/083
“Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei - Apes tautas namam un
bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā” īstenošanai - būvniecības darbu, projekta
autoruzraudzības un būvuzraudzības izdevumu priekšfinansēšanai un pašvaldības ieguldījumu
daļas segšanai.
2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju Apes
novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu 354 300.00 EUR (trīs simts piecdesmit četri tūkstoši trīs
simti eiro, 00centi) Valsts kasē, ar Valsts kases noteiktajiem aizņēmuma procentiem 2019.gadā,
uz 15 (piecpadsmit) gadiem ar pamatsummas apmaksu no 2022.gada janvāra līdz 2036.gada
decembrim.
3. Aizņēmumu garantēt ar Apes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
4. Atbildīgais par projekta realizāciju Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs Jurijs Ronimoiss.
5. Atbildīgā par finanšu dokumentu sagatavošanu Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
Maruta Java.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes izpilddirektoram Viesturam Dandenam.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2019.gada 8.aprīlī

Ārkārtas sēdes protokols Nr. 6, 2.p.
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.67
Apē

Par Apes novada pašvaldības kustamās mantas (kokmateriālu) nosacītās cenas un
atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 19.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu un 77.panta pirmo, ceturto daļu,
”Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu,
6.panta otro daļu, trešo daļu, 8.panta ceturto daļu, septīto daļu, 9.panta otro daļu, „Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma” 3.panta 2.punktu, kas nosaka, ka manta atsavināma
un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu, Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”
38.punktu, kā arī, balstoties uz Latvijas koksnes kvalitātes ekspertu savienības Sertifikācijas biroja
eksperta Visvalža Ozoliņa 04.04.2019. iesniegto vērtējumu „Par „Ezermalas”, Virešu pagasts, Apes
novads, kadastra numurs 3690 001 0129, Apaļkoksnes krautuves uzmērīšanu”, kurā norādīts, ka
koksnes kvalitāte uzmērīšanas brīdī laba, bet tās kvalitāte laika apstākļu un koksnes kaitēkļu dēļ var
strauji pasliktināties, kas var iespaidot pārdošanas cenu, kā arī tirgū ir vērojama kokmateriālu cenu
svārstība uz negatīvo pusi, Apes novada dome nolemj:
1. Atsavināt Apes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu – kokmateriālus:
Sortimenta
garums m

Sortiments

Krautnes
tilpums m3

Labuma klase

Egles sīkbaļķi

3.1

34.46

2

Egles zāģbaļķi

3.1

25.79

2

Bērza finierkluči

3.1

23.05

2

Priedes zāģbaļķi

3.1

6.51

1

Priedes sīkbaļķi

3.7-4.9

26.61

3

Priedes sīkbaļķi

3.7 – 4.9

21.39

3

Kopā:

137,81

ar kopējo kubatūru 137,81 m3, saskaņā ar Latvijas koksnes kvalitātes ekspertu savienības
Sertifikācijas biroja eksperta Visvalža Ozoliņa 04.04.2019. iesniegto novērtējumu (pielikumā).
2. Atsavināt kustamo mantu, pārdodot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.
3. Apstiprināt kustamās mantas nosacīto cenu – EUR 9000.00 (deviņi tūkstoši euro 00 centi).
4. Uzdot Apes novada domes Īpašuma atsavināšanas komisijai organizēt kustamas mantas
atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
5. Apstiprināt Apes novada pašvaldības kustāmās mantas kokmateriālu izsoles noteikumus ar
pielikumiem pie tā saskaņā ar lēmuma pielikumu.
6. Izsolē iegūtie līdzekļi ieskaitāmi Apes novada pašvaldības pamatbudžetā.
7. Atbildīgais par lēmuma 4.punkta izpildi – Īpašuma atsavināšanas komisijas priekšsēdētājs
J.Ronimoiss.
8. Atbildīgais par lēmuma 6.punkta izpildi – Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļa.
9. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – Apes novada domes izpilddirektors.
10. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikumā:
1. pielikums – Apes novada pašvaldības kustāmās mantas kokmateriālu izsoles noteikumi ar diviem
pielikumiem;
2.pielikums – Kokmateriālu pirkuma līguma projekts;
3. pielikums – Latvijas koksnes kvalitātes ekspertu savienības Sertifikācijas biroja eksperta
vērtējums.
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 priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

1. pielikums
Apes novada domes
08.04.2019. ārkārtas sēdes lēmumam Nr.67
(protokols Nr.6,2 .p.)

APSTIPRINĀTI
2019. gada 08. aprīlī
Apes novada domes ārkārtas sēdē, lēmums Nr.67
(protokols Nr.6, 2 .p.)

Apes novada pašvaldības kokmateriālu (kustamas mantas)
izsoles noteikumi
I.Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie izsoles noteikumi (turpmāk tekstā – Izsoles noteikumi) nosaka kārtību, kādā izsolē tiek
pārdota Apes novada pašvaldībai piederošā kustamā manta – kokmateriāli saskaņā ar Izsoles
noteikumu 1.pielikumu (turpmāk tekstā - Kokmateriāli) atbilstoši Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumam, Latvijas Republikas Civillikumam un citiem normatīvajiem aktiem.
1.2. Noteikumos lietotie termini:
1.2.1. Izsoles pretendents ir persona, kura ir iesniegusi pieteikumu dalībai izsolē (turpmāk tekstā
– Izsoles pretendents).
1.2.2. Izsoles dalībnieks ir fiziska persona, juridiska persona vai personālsabiedrība, kurai ir
tiesības iegūt īpašumā Kustamo īpašumu un kuru Izsoles komisija ir reģistrējusi, iekļaujot
to Izsoles dalībnieku sarakstā (turpmāk tekstā – Izsoles dalībnieks).
1.3. Kokmateriālu atsavinātājs – Apes novada dome, reģistrācijas Nr.90000035872, juridiskā adrese:
Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, (kontaktpersona: Jurijs Ronimoiss (+37126521637; e-pasta
adrese: jurijs.ronimoiss@ape.lv).
1.4. Kustamais īpašums tiek atsavināts pamatojoties uz Apes novada domes 08.04.2019. ārkārtas
sēdes lēmumu Nr.67 (prot. Nr.6, 2 p.) „Par Apes novada pašvaldības kustamās mantas
(kokmateriālu) nosacītās cenas un atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu”.
1.5. Kustama īpašuma atsavināšanas veids - pārdošana rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk
tekstā - Izsole).
1.6. Kustamā īpašuma Izsoli organizē un rīko Apes novada domes Īpašuma atsavināšanas komisija
(turpmāk tekstā – Izsoles organizētājs).
1.7. Lai varētu piedalīties Izsolē, pieteikumu dalībai Izsolē iesniedz šajos noteikumos noteiktajā
termiņā un izpilda Izsoles noteikumos minēto. Latvijā reģistrētai juridiskajai personai un
personālsabiedrībai, papildus šajā punktā minētajam, nedrīkst būt normatīvajos aktos paredzēto
nodokļu, nodevu un valsts obligātās sociālo apdrošināšanas maksājumu parādi, savukārt ārvalstu
juridiskai personai un personālsabiedrībai ir jābūt pieejamiem finanšu resursiem.
1.8. Ņemot vērā, ka siltā laika ietekmē ir sākusies kokmateriālu zilēšanas un notikusi krautnes
invadēšanās ar mizgraužiem, atsavināšanas mērķis ir pārdot augstāk minētos kokmateriālus par
maksimāli iespējamo cenu, iespējami īsā laikā, lai nepieļautu kokmateriālu kvalitātes tālāku
pasliktināšanos, un atsavināmās mantas vērtības krišanos.
1.9. Izsoles norises laiks un vieta: 2019.gada 29.aprīlī plkst. 15:00 Apes novada pašvaldības
administrācijas ēkā, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, Domes sēžu zālē.
1.10. Nodrošinājums 10 % apmērā no nosacītās cenas jāiemaksā Apes novada pašvaldības kontā:
Valsts kase, Kods: TRELLV22, Konta Nr.LV93TREL9802039031000.
1.11. Kustamā īpašuma nosacītā cena – EUR 9000.00 ( deviņi tūkstoši euro 00 centi).

1.12. Izsoles solis — EUR 100.00 - ( viens simts euro, 00 centi).
1.13. Maksāšanas līdzekļi - Euro (EUR).
1.14. Paziņojums par Izsoli (turpmāk tekstā – Sludinājums) tiek publicēts laikrakstā „Alūksnes un
Malienas ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” divas nedēļas pirms izsoles dienas.
1.15. Paziņojumu par izsoli
www.apesnovads.lv.

un

izsoles

noteikumus

izvieto

pašvaldības

mājaslapā

1.16. Ar informāciju par Izsoli var iepazīties Apes novada pašvaldības mājaslapā
www.apesnovads.lv sadaļā: Pašvaldība/Aktuālās izsoles, kā arī Apes novada domē, Stacijas
ielā 2, Apē, Apes novadā.

II.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Kustamās mantas raksturojums

Kustamais īpašums ir lietu kopība, ka uzskaitīta Izsoles noteikumu 1.Pielikumā.
Kustamais īpašums tiek pārdots kā lietu kopība un netiek pārdots pa daļām.
Uz Kustamo īpašumu nav pirmpirkuma tiesību.
Personām ir tiesības pirms izsoles apskatīt kokmateriālus un veikt kontroles novērtējumu.
Kustamo mantu dabā var apskatīt iepriekš piesakoties pie Apes novada pašvaldības aģentūras
„Komunālā saimniecība” Gundara Pihļa pa tālruni 29360499.

III.

Pieteikšanās dalībai Izsolē un Izsoles dalībnieku reģistrācija

3.1.

Atsavināmās pašvaldības kustamās mantas pircējs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona,
kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā
īpašumā kustamo mantu.

3.2.

Pieteikumu (Noteikumu 2.pielikums) pieņemšanu un reģistrāciju Izsoles rīkotājs uzsāk 1
(vienas) darba dienu laikā pēc Noteikumu 1.14. punktā norādītā sludinājuma publicēšanas.
Pieteikums iesniedzams slēgtā aploksnē ar atzīmi, kurai izsolei to iesniedz. Iesniedzot
parakstīto pieteikumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem, to nosacījumi ir
saprotami un apņemas tos ievērot. Pieteikums uzskatāms par to iesniegušās personas gribas
apliecinājumu iegūt savā īpašumā atsavināmo kustamo mantu, pirkuma tiesību iegūšanas
gadījumā samaksājot savā piedāvājumā norādīto cenu par atsavināmo kustamo mantu un
noslēdzot ar tā atsavinātāju līgumu par kokmateriālu iegādi saskaņā ar Noteikumiem.

3.3.

Pieteikumu izsolei sagatavo:
3.3.1. fiziska persona atbilstoši Izsoles noteikumu 2.pielikuma pirmo veidlapu;
3.3.2. juridiska persona vai personālsabiedrība sagatavo atbilstoši Izsoles noteikumu
2.pielikuma otro veidlapu;

3.4.

Noteikumu 3.2. punktā noteiktajiem pieteikumiem pievienojami dokumenti, kas minēti
attiecīgajā veidlapā.

3.5.

Par Izsoles pretendentu nevar kļūt persona, kura ir Izsoles organizētāja vai Izsoles komisijas
sastāvā vai Apes novada pašvaldības darbinieks, kā arī citas personas, kuras atbilstoši amata
pienākumiem vai atsevišķam uzdevumam piedalās Izsoles organizēšanā vai rīkošanā.

3.6.

Izsoles komisija ir tiesīga pārbaudīt Izsoles dalībnieka sniegtās ziņas arī pēc Izsoles dalībnieka
iekļaušanas dalībnieku sarakstā. Ja tiek atklāts kāds no Izsoles noteikumu 3.5. punktā
noteiktajiem apstākļiem, Izsoles komisija pieņem lēmumu par Izsoles dalībnieka svītrošanu no
dalībnieku saraksta un, līdz ar to tas zaudē tiesības piedalīties Izsolē.

3.7.

Ziņas par Izsoles pretendentiem un Izsoles dalībniekiem līdz Izsoles sākumam netiek izpaustas.

3.8.

Pieteikums izsolei līdz 2019.gada 29. aprīļa plkst.13:00 iesniedzams Apes novada domei:

Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, vai nododot personīgi Apes novada domes Klientu
apkalpošanas centrā darba dienās. Visi dokumenti iesniedzami valsts valodā, un tiem ir
juridisks spēks, ja tie noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja dokuments ir
svešvalodā, tam pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu valsts valodā. Ārvalstīs izsniegtos
dokumentus pieņem, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošu starptautisko līgumu prasībām.
3.9.

Dokumenti, kuri iesniegti Izsoles rīkotājam, netiek atdoti.

3.10. Pieteikums uzskatāms par nederīgu, ja tas neatbilst šo noteikumu 4.2., 4.3. un 4.4.punkta

prasībām.

IV.

Kustamās mantas izsole un pirkuma summas samaksa

4.1.

Izsole notiks 2019.gada 29.aprīlī plkst. 15.00 Apes novada domē – Stacijas iela 2, Apē, Apes
novadā, Domes sēžu zālē.

4.2.

Izsoles solis tiek noteikts – EUR 100.00 (viens simts euro 00 centi).

4.3.

Personiski iesniegtie vai pa pastu atsūtītie piedāvājumi rakstiskai izsolei glabājami slēgtās
aploksnēs līdz izsolei. Izsoles rīkotājs nav tiesīgs līdz slēgtās aploksnēs iesniegto piedāvājumu
atvēršanai izpaust ziņas citiem izsoles pretendentiem.

4.4.

Šo Noteikumu 4.1.punktā norādītajā rakstiskas izsoles stundā izsoles rīkotājs pārbauda tās
dienas pastu un noskaidro, vai reģistrētie dalībnieki ir iesnieguši piedāvājumus. Ja 15 minūšu
laikā piedāvājumi netiek saņemti, klātesošajiem paziņo, ka piedāvājumu pieņemšana ir
pabeigta. Pēc šā paziņojuma vairs netiek pieņemti ne personiski iesniegti, ne arī pa pastu atsūtīti
piedāvājumi. Izsoles rīkotājs dalībnieku klātbūtnē atver slēgtās aploksnēs iesniegtos
piedāvājumus un uz tiem parakstās (parakstās visi komisijas locekļi). Mutiskie piedāvājumi
rakstiskā izsolē ir aizliegti.

4.5.

Pēc aplokšņu atvēršanas izsoles rīkotājs no iesniegtajiem piedāvājumiem sastāda piedāvāto
cenu sarakstu, atraida nederīgos piedāvājumus, atzīmējot to izsoles protokolā, nosauc
visaugstāko cenu un personu, kas to nosolījusi un paziņo, ka izsole pabeigta.

4.6.

Ja pēc visu aplokšņu atvēršanas izrādās, ka vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši vienādu
augstāko cenu, izsoles rīkotājs turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no
klātesošajām personām, kuras piedāvājušas vienādu augstāko cenu.

4.7.

Ja vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši vienādu augstāko cenu, Izsoles rīkotājs turpina izsoli
un aicina atkārtoti klātienē iesniegt rakstisku pirkuma cenas piedāvājumu, kas pārsniedz
saņemto cenas piedāvājumu, atbilstoši izsoles solim.

4.8.

Izsoles vadītājam ir tiesības izraidīt no telpas, kurā notiek izsole, pretendentu, kurš neievēro
izsoles noteikumus un ar savām darbībām traucē izsoli.

4.9.

Persona, kura izsolē piedāvā augstāko cenu un iegūst kokmateriālu pirkšanas tiesības, paraksta
izsoles protokolu un apliecinājumu veikt pirkuma maksas pilnu samaksu piecu dienu laikā no
izsoles dienas.

4.10. Kustamās mantas nosolītājs piecu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta
pirkuma līgumu.
4.11. Piedāvātā augstākā pirkuma summa kokmateriālu nosolītājam jāsamaksā par nosolīto kustamo
mantu piecu dienu laikā no izsoles dienas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta
pirkuma summā.

4.12. Pirkuma summas samaksa par kokmateriāliem ir jāveic Apes novada pašvaldības kontā Valsts
kasē: Valsts kase, Kods: TRELLV22, Konta Nr.LV93TREL9802039031000, ar norādi
,,Maksājums par pašvaldības kustāmās mantas – kokmateriālu iegādi ”.
4.13. Ja Noteikumu 4.11.punktā noteiktajā termiņā nav veikta solītās cenas samaksa pilnā apmērā
un, uzskatāms, ka atsavināmās kustamās mantas pirkuma tiesības ieguvusī persona atsakās no
pirkuma tiesībā. Šādā gadījumā Izsoles rīkotājs rakstveidā paziņo Pircējam, ka tiek zaudētas
Materiālu pirkuma tiesības un iemaksātais nodrošinājums. Atsavināšanas process tiek turpināts
piedāvājot kokmateriālus pirkt pretendentam, kurš piedāvājis nākamo augstāko cenu.
4.14. Ja šo Noteikumu 4.9.punktā minētais uzvarētājs neveic maksājumus Noteikumu noteiktajā
apmērā, kārtībā un termiņos vai neparaksta kokmateriālu pirkuma līgumu, uzskatāms, ka
jaunais izsoles uzvarētājs ir atteicies pirkt kokmateriālus. Šajā gadījumā izsole uzskatāma par
nenotikušu.
4.15. Visas izmaksas, kas saistītas ar pārdoto attiecīgās kustamās mantas pārvietošanu, sedz pircējs.

V.

Izsoles rezultātu apstiprināšana

5.1. Izsoles komisija par kokmateriālu pārdošanu sastāda izsoles protokolu un paraksta to. Izsoles
protokolu iesniedz domes priekšsēdētājam tā apstiprināšanai. Izsoles rezultāti tiek apstiprināti
trīsdesmit dienu laikā no Izsoles noteikumu 4.11. punktā noteiktā maksājuma nokārtošanas.
5.2. Izsoles organizētājs ir tiesīgs neapstiprināt Izsoles rezultātu, ja:
5.2.1. Ir pieļauta atkāpe no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma un šajos Izsoles
noteikumos paredzētās izsoles kārtības;
5.2.2. Atklājas, ka Izsoles uzvarētājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai
nebija tiesības piedalīties izsolē.
5.3. Pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas Izsoles organizētājs Izsoles rezultātus nekavējoties publicē
Apes novada pašvaldības mājaslapā www.apesnovads.lv.

VI.

Nenotikusi un spēkā neesoša izsole

6.1. Izsoles komisija pieņem lēmumu par Izsoles atzīšanu par nenotikušu, ja:
6.1.1. Izsolei nav reģistrēts neviens Izsoles dalībnieks;
6.1.2. uz Izsoli nav saņemts neviens Izsoles pieteikums;
6.1.3. vienīgais Izsoles dalībnieks, kas pieteicies izsolē, atsakās pirkt Nekustamo īpašumu par
Nosacīto cenu;
6.1.4. Kustamā īpašuma nosolītājs, kas ir vienīgais Izsoles dalībnieks, vai visi Izsoles dalībnieki
ir atteikušies ar parakstu apstiprināt savu izsoles pieteikumā norādīto cenu Izsoles
dalībnieku sarakstā;
6.1.5. Kustamā īpašuma nosolītājs, kas ir vienīgais Izsoles dalībnieks, nav veicis pirkuma
maksas maksājumu noteiktajā termiņā;
6.1.6. otrās augstākās cenas nosolītājs neveic pirkuma maksas maksājumu noteiktajā termiņā;
6.2.

Izsole atzīstama par spēkā neesošu, ja Izsoles rīkošanā Ir pieļauta atkāpe no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma un šajos Izsoles noteikumos paredzētās kārtības.

6.3.

Konstatējot Izsole noteikumu 6.2. punktā minēto, Izsoles rīkotājs pēc savas iniciatīvas pieņem
lēmumu atzīt Izsoles rezultātus par spēkā neesošiem.

6.4.

Ja Izsole atzīta par nenotikušu vai tās rezultāti par spēkā neesošiem, Izsoles organizētājs
nekavējoties par to paziņo Izsoles dalībniekiem.
VII.

7.1.

Citi noteikumi

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties atsavināmo kokmateriālu izsolē, ir tiesības:

7.1.1. saņemt publiski pieejamu informāciju saistībā ar kokmateriālu atsavināšanu un tās
rezultātiem;
7.1.2. iesniegt kustamās mantas atsavināšanas organizētājam sūdzību un tajā norādīto
apstākļu pierādījumus par izsoles rīkotāja pieņemtajiem lēmumiem un veiktajām
darbībām vai atklātajiem Noteikumu pārkāpumiem saistībā ar kustamās mantas
atsavināšanas norisi vai tās rezultātiem, bet ne vēlāk kā līdz Transportlīdzekļa
atsavināšanas rezultātu apstiprināšanai Jūrmalas pilsētas domes sēdē.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

1.pielikums
Apes novada pašvaldības kokmateriālu (kustamas mantas)
izsoles noteikumiem

Pašvaldības kustamās mantas – kokmateriālu saraksts
Sortimenta
garums m

Sortiments

Krautnes
tilpums m3

Labuma klase

Egles sīkbaļķi

3.1

34.46

2

Egles zāģbaļķi

3.1

25.79

2

Bērza finierkluči

3.1

23.05

2

Priedes zāģbaļķi

3.1

6.51

1

Priedes sīkbaļķi

3.7-4.9

26.61

3

Priedes sīkbaļķi

3.7 – 4.9

21.39

3

Kopā:

Domes priekšsēdētājs

137,81

Jānis LIBERTS

2.pielikums
Apes novada pašvaldības kokmateriālu (kustamas mantas)
izsoles noteikumiem
1.veidlapa

Apes novada domes
Īpašuma atsavināšanas komisijai
Fiziskas personas
PIETEIKUMS DALĪBAI IZSOLĒ
Apē, 2019.gada „___”___________
_______________________________________________________________________
(vārds, uzvārds)
Personas kods:___________________________________________________________
Dzīvesvietas adrese: _______________________________________________________
Kontakttālrunis: __________________________________________________________
e-pasta adrese: __________________________________________________________
piesaka dalību Kustamā īpašuma – kokmateriālu izsolei, kas notiks 16.04.2019.

Ar šo apliecinu, ka es _____________________________________________________:
(vārds, uzvārds)





Esmu maksātspējīga fiziska persona, kurai ir tiesības iegūt īpašumā Kustamo īpašumu;
Esmu iepazinies/-usies ar Izsoles noteikumiem,
Esmu iesniedzis/-usi dokumentus, kas atbilst Izsoles noteikumos un normatīvajos tiesību
aktos izvirzītajām prasībām, un manis sniegtās ziņas ir patiesas;
Piekrītu manu personas datu apstrādei, kas nepieciešama Izsoles norises organizēšanai un
Nekustamā īpašuma pārdošanai;

Pieteikumam pievienoti (atzīmēt ar x)
□Notariāli apliecināta pilnvara pārstāvēt fizisko personu Kustamā īpašuma pirkšanā, ja fiziska
persona pati nepiedalās klātienē. Pilnvarā norāda, kādām konkrētām darbībām šī persona tiek
pilnvarota;
□______________________________________________________________________
(citi dokumenti)
Iepazinies ar izsoles nolikumu, piedāvāju šādu cenu:
Izsoles objekts
Kopējā kubatūra

Pašvaldības
kustamā 137,81 m3
manta – kokmateriāli
Pieteikuma pievienoti dokumenti kopā uz ____ lapām.
__________________________ ___________________________
(paraksts)
(paraksta atšifrējums)

Piedāvātā pirkuma cena par
izsoles objektu (EUR)

2.pielikums
Apes novada pašvaldības kokmateriālu (kustamas mantas)
izsoles noteikumiem
2.veidlapa

Apes novada domes
Īpašuma atsavināšanas komisijai
Juridiskas personas un personālsabiedrības
PIETEIKUMS DALĪBAI IZSOLĒ
Apē, 2019.gada „___”___________
_______________________________________________________________________
(juridiskas personas vai personālsabiedrības nosaukums)

Vienotais reģistrācijas Nr.:__________________________________________________
Juridiskā adrese: __________________________________________________________
Kontaktpersona: __________________________________________________________
Kontakttālrunis: _________________________________________________________
e-pasta adrese: ___________________________________________________________
piesaka dalību kustamā īpašuma kokmateriālu izsolei, kas notiks 16.04.2019.
Ar šo apliecinu, ka _____________________________________________________:
(juridiskas personas vai personālsabiedrības nosaukums)





Esam maksātspējīga juridiska persona/personālsabiedrība, kurai ir tiesības iegūt īpašumā
Kustamo īpašumu;
Esam iepazinušies ar Izsoles noteikumiem un atzīstu tos par saprotamiem, pieņemamiem un
saistošiem;
Esam iesnieguši dokumentus, kas atbilst Izsoles noteikumos un normatīvajos tiesību aktos
izvirzītajām prasībām, un manis sniegtās ziņas ir patiesas;

Pieteikumam pievienoti (atzīmēt ar x)
□ dokuments, kas apliecina tiesības pārstāvēt juridisko personu Nekustamā īpašuma pirkšanā. Ja
tiek izsniegta pilnvara, tad pilnvarā norāda, kādām konkrētām darbībām šī persona tiek pilnvarota;
□ juridiskas personas lēmējintitūcijas lēmums par piedalīšanos izsolē.
□ ______________________________________________________________________
(citi dokumenti)
Iepazinušies ar izsoles nolikumu, piedāvājām šādu cenu:
Izsoles objekts
Kopējā kubatūra

Piedāvātā pirkuma cena par
izsoles objektu (EUR)

Pašvaldības
kustamā 137,81 m3
manta – kokmateriāli
Pieteikuma pievienoti dokumenti kopā uz ____ lapām.
___________________________________________________________________vārdā
(juridiskās personas vai personālsabiedrības nosaukums)
________________________________
(paraksts)

_____________________________________
(paraksta atšifrējums, amats)

2.pielikums
Apes novada domes
08.04.2019. ārkārtas sēdes lēmumam Nr.67
(protokols Nr.6.2 .p.)

KOKMATERIĀLU PIRKUMA LĪGUMS Nr.____/19
Apē, Apes novads,

2019.gada ___._____________

Apes novada dome, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000035872, juridiskā adrese: Stacijas iela
2, Ape, Apes novads, LV-4337, izpilddirektora Viestura DANDENA personā, kurš rīkojas
pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Apes novada pašvaldības 2013.gada 28.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.9/2013 „Apes novada pašvaldības nolikums”, turpmāk tekstā saukts
“Pārdevējs” no vienas puses, un
_____________________________________________________________________________
(fiziskas personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskas personas pilns nosaukums un
rekvizīti), turpmāk tekstā - Pircējs, kopā abi saukti - Puses, bez viltus maldības un paužot brīvu gribu,
pamatojoties uz Apes novada domes 2019.gada 08.aprīļa lēmuma Nr. „Par Apes novada pašvaldības
kustamās mantas (kokmateriālu) nosacītās cenas un atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu”
noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā - Līgums, kas ir saistošs Pusēm un Pušu tiesību un saistību
pārņēmējiem:
I.
Līguma priekšmets un pirkuma maksa
1. Pārdevējs pārdod, un Pircējs pērk Apes novada pašvaldības īpašumā esošos kokmateriālus ar
kopējo apjomu 137,81 m3, turpmāk tekstā saukti – Materiāli.
2. Pircējs ir iepazinies, un tam ir zināms Materiālu apjoms un to kvalitāte.
3. Par šī Līguma 1.punktā minēto Materiāliem Pircējs maksā Pārdevējam līgumcenu
EUR_________ _________________ (summa vārdiem). Līgumcenā tiek ieskaitīta Pircēja
samaksātā nodrošinājuma nauda EUR _______ apmērā (summa vārdiem) un PVN 21%
EUR_____________(summa vārdiem), normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Kopā
EUR___________________________(summa vārdiem).
II. Norēķinu kārtība
4. Pircējs apņemas iemaksāt Pārdevēja norādītajā bankas norēķinu kontā šī Līguma 2.punktā
noteikto līgumcenu EUR___________ apmērā 5 (piecu) darbu dienu laikā pēc izsoles dienas
pamatojoties uz izsoles rezultātiem un šī līguma pamata. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu pēc
naudas ieskaitīšanas Pārdevēja kontā un maksājuma uzdevuma uzrādīšanas.
5. Ja Pircējs nav veicis Līgumā noteikto apmaksu pilnā apmērā, iemaksātā nodrošinājuma nauda
tam netiek atmaksāta.
III.
Īpašie noteikumi
Pircējs ir tiesīgs uzsākt Materiālu izvešanu tikai pēc pirkuma maksas samaksas pilnā apmērā un
Materiālu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas.
7. Materiālu izvešana notiek ar Pircēja transportu.
8. Ja Līguma darbības laikā netiek ievēroti šī Līguma nosacījumi, Pircējs uzņemas visu atbildību
par nodarītajiem zaudējumiem Pārdevējam un trešajām personām.
9. No Līguma slēgšanas brīža uz Pircēju pāriet visi riski, kas ir saistīti ar stihisko nelaimju
izraisītiem zaudējumiem.
10. Pildot saistības saskaņā ar Līgumu, tiek piemēroti vispārpieņemtie ”force majeure” principi, par
kādiem tiek uzskatīti arī valsts varas un pārvaldes institūciju akti, kas padara Līguma
nosacījumu izpildi neiespējamu, vai būtiski to apgrūtina. Par „force majeure” apstākļiem
uzskatāmi: ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, kara darbība, blokādes un, ja tās sekas ietekmēja
6.

esošā Līguma izpildīšanu. Tādā gadījumā Līguma saistību izpildīšanas termiņš tiek pagarināts
uz laiku, kurā darbojas nepārvaramas varas apstākļi.
11. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par daļēju vai pilnu esošā Līguma saistību neizpildīšanu,
ja tās ir nepārvaramas varas sekas – kuras rezultātā ir gājuši bojā Materiāli. Tādā gadījumā
Pircējam tiek atmaksātas veiktās iemaksas.
12. Ja augstāk minētās nepārvaramas varas sekas darbojas ilgāk nekā vienu mēnesi, katrai no Pusēm
ir tiesības atteikties no šī Līguma saistību izpildes. Tādā gadījumā ne vienai no Pusēm nav
tiesību pieprasīt no otras Puses kompensāciju par iespējamiem zaudējumiem.
13. Abas puses apņemas nekavējoties rakstiski paziņot otrai pusei par nepārvaramas varas apstākļu
darbības sākumu un beigām.
14. Līgumā noteiktā Materiālu pārdošana tiek uzskatīta par izpildītu, kad Puses ir parakstījušas
preču pavadzīmi.
IV.
Noslēguma noteikumi
15. Jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu,
izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos
noteiktajām materiālajām un procesuālajām tiesību normām.
16. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā un pievienojami Līgumam
kā neatņemama sastāvdaļa.
17. Līgums sastādīts un parakstīts valsts valodā divos eksemplāros, no kuriem viens – Pircējam,
viens – Pārdevējam. Visiem eksemplāriem vienāds juridiskais spēks.
18. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.
19. Pārdevējs un Pircējs piekrīt visiem šī Līguma punktiem un apstiprina, ka Pusēm nav un nebūs
pretenziju par Materiālu apjomu un kvalitāti, un apliecina to ar savu parakstu.
PĀRDEVĒJS

PIRCĒJS

Apes novada dome
Reģ. Nr. 90000037750
Stacijas ielā 2, Ape,
Apes novads LV-4337
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr.LV93TREL9802039031000

_________________________

_________________________________

Konta Nr.

Domes izpilddirektors
DANDENS

_______________________________

z.v.

Viesturs

Reģ.Nr./personas kods___________________
Deklarētā/Juridiskā adrese:
Banka:
Kods:

Paraksts ___________________ (paraksta
atšifrējums)
z.v.

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2019.gada 8.aprīlī

Ārkārtas sēdes protokols Nr. 6, 3.p.
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.68
Apē
Par komandējumu domes priekšsēdētājam Jānim Libertam

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru Kabineta
noteikumiem Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, Apes novada
domes 28.07.2016. noteikumiem “Par avansa izsniegšanu, komandējumu un avansu norēķinu
uzskaites kārtību Apes novada pašvaldībā (apstiprināti ar Apes novada domes 28.07.2016. lēmumu
Nr.111 (prot. Nr.12., 6.p.)) 3.6. punkta 3.6.1., 3.6.2., 3.6.6. apakšpunktiem, 3.8.punktu un, ņemot vērā
apstiprināto Interreg Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektu “Pārrobežu
sadarbības veicināšana vietējiem pārtikas produktu ražotājiem un amatniekiem pierobežā/COOP
LOCAL” (turpmāk – projekts), Apes novada dome nolemj:
1. Komandēt Apes novada domes priekšsēdētāju Jāni LIBERTU uz Somijas Republiku, laika
periodā no 09.04.2019. līdz 12.04.2019., lai piedalītos Interreg Igaunijas - Latvijas pārrobežu
sadarbības programmas projekta “Pārrobežu sadarbības veicināšana vietējiem pārtikas produktu
ražotājiem un amatniekiem pierobežā/COOP LOCAL” projekta aktivitātē “Uzņēmēju pieredzes
apmaiņas braucienā uz Somiju”.
2. Jānim LIBERTAM komandējumā pavadīto laiku uzskatīt par darba laiku un saglabāt darba
samaksu.
3. Segt komandējuma izdevumus no Apes novada domes budžeta līdzekļiem:
3.1.dienas naudu par 4 (četrām) darba dienām (kompensācijas par papildu izdevumiem dienas
norma EUR 46,00 (četrdesmit seši euro, 00 centi), t.i. EUR 46.00 x 4 dienas = kopā EUR
184.00 (viens simts astoņdesmit četri euro 00 centi).
3.2. Transporta un naktsmītņu izdevumus par Apes novada uzņēmēju pieredzes apmaiņas
braucienu uz Somiju, segt no projekta “COOP LOCAL” budžeta līdzekļiem.
4. Domes priekšsēdētāja Jāņa LIBERTA komandējuma laikā no 09.04.2019. līdz 12.04.2019. Apes
novada domi pārstāv domes priekšsēdētāja vietniece Astrīda HARJU.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

