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1. Izsoles mērķis – pārdot Mālpils novada domei piederošo kustamo īpašumu 
par iespējami augstāku cenu. 

2. Kustamās mantas apskati pirms izsoles, kā arī izsoli organizē un veic Mālpils 
novada domes apstiprināta Iepirkuma komisija saskaņā ar Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumu un šiem Noteikumiem. 

3. Izsoles objekts: kustamā manta – vieglā pasažieru automašīna TOYOTA 
AVENSIS (turpmāk – Automašīna), valsts reģistrācijas Nr.GR5851, šasijas Nr. 
SB1DJ56L10E093602, krāsa – gaiši zaļa, izgatavošanas gads - 2007. Automašīnai 
uzstādīts benzīna tipa dzinējs un automātiskā ātrumkārba. Automašīnai nav spēkā 
esoša TA. Automašīna ir Mālpils novada domes īpašums saskaņā ar transporta 
līdzekļa reģistrācijas apliecību Nr. AF 2860033.  

4. Automašīnas nosacītā cena: 2600,- EUR (divi tūkstoši seši simti euro), 
(t.sk. PVN). 

5. Sludinājums par automašīnas izsoli izliekams pie ziņojumu dēļa Mālpils 
novada domes telpās un publicējams interneta mājas lapā www.malpils.lv ne vēlāk 
kā divas nedēļas pirms izsoles dienas, skaitot no pirmā sludinājuma publicēšanas 
dienas. 

6. Automašīnas atsavināšanai tiek rīkota rakstiska izsole ar augšupejošu 
soli.  

7. Piedalīšanās izsolē: 
7.1. Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, kas līdz 2021.gada 

17.maijam plkst.9.45 iesniegusi dokumentus ar rakstisku cenas piedāvājumu, 
iemaksājusi dalības maksu 15 EUR (piecpadsmit euro) un nodrošinājumu 10% no 
nosacītās sākumcenas, t. i., 260 EUR (divi simti sešdesmit euro);  

7.2. Izsoles dalībnieki dalības maksu un nodrošinājumu iemaksā ar 
atsevišķiem maksājuma dokumentiem, norādot tā iemaksas mērķi 
“Automašīnas izsolei”, ar pārskaitījumu uz Mālpils novada domes kontu AS 
„Swedbank”, HABALV22, LV83 HABA 0551 0359 5070 0 vai kontu Nr. AS „SEB 
Banka”, UNLALV2X, LV44 UNLA 0050 0202 3784 8. 

8. Izsole notiks 2021.gada 17.maijā plkst.10.00, Mālpils novada domes zālē, 
2.stāvā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā. 

9. Ar Automašīnu var iepazīties darba dienās patstāvīgi, iepriekš piesakoties pa 
tālruni 29256873. 

10. Lai piedalītos izsolē, izsoles dalībniekam jāiesniedz rakstisks iesniegums, 
norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu (fiziskām personām), nosaukumu 
(juridiskajām personām), adresi, norēķinu konta numuru kredītiestādē, piedāvājuma 
iesniegšanas laiku un piedāvāto summu, kā arī jāapliecina piekrišana izsoles 
noteikumiem. Iesniegums jānosūta vai jāiesniedz Mālpils novada domei slēgtā 

http://www.malpils.lv/


aploksnē ar atzīmi “Automašīnas izsolei, neatvērt līdz 2021.gada 17.maijam 
plkst.10.00”. Piedāvājumam jāpievieno maksājuma dokumenti par izsoles 
nodrošinājuma un dalības maksas samaksu. Piedāvājumi, kas neatbilst šīm 
prasībām, uzskatāmi par nederīgiem. Juridiskām personām papildus rakstiskajam 
iesniegumam jāiesniedz pilnvara par tiesībām piedalīties izsolē.  

11. Saņemtās vēstules ar atzīmi uz aploksnes “Automašīnas izsolei, neatvērt 
līdz 2021.gada 17.maijam plkst.10.00”, tiek glabātas seifā līdz izsoles dienai. Izsoles 
dienā Iepirkuma komisija dalībnieku klātbūtnē atver slēgtās aploksnēs iesniegtos 
piedāvājumus un uz tiem parakstās visi Iepirkuma komisijas locekļi. Mutiskie 
piedāvājumi rakstiskajā izsolē ir aizliegti. 

12. Pēc aplokšņu atvēršanas Iepirkuma komisija no iesniegtajiem 
piedāvājumiem sastāda piedāvāto cenu sarakstu, atraida nederīgos piedāvājumus, 
atzīmējot to izsoles protokolā, un, ja nav nekādu šaubu, paziņo, ka izsole pabeigta, 
kā arī nosauc visaugstāko cenu un personu, kas to nosolījusi. Par to tiek sastādīts 
protokols.  

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

14. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis visaugstāko cenu, ar savu parakstu 
apliecina protokolā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. 

15. Ja uz izsoli ir pieteicies tikai viens izsoles dalībnieks, kurš atbilst 
izvirzītajiem kritērijiem un prasībām un kurš ir pārsolījis izsoles sākumcenu, Mālpils 
novada domei ir tiesības apstiprināt šo izsoles dalībnieku par Automašīnas 
nosolītāju. 

16. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī 
nosolītājs savlaicīgi nav samaksājis nosolīto cenu, izsole atzīstama par nenotikušu. 

17. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, pārsolītajam 
pircējam tiek piedāvāts nopirkt Automašīnu, un viņam ir tiesības divu nedēļu laikā 
paziņot izsoles rīkotājam par Automašīnas pirkšanu par paša nosolīto augstāko 
cenu. 

18. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši visaugstāko cenu, 5 (piecu) darba 
dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas tiek atmaksāts iemaksātais 
nodrošinājums. Dalības maksa netiek atmaksāta. Izsoles dalībniekam, kas ir nosolījis 
visaugstāko cenu, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā.  

19. Piedāvātā augstākā summa, atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, 
vienas nedēļas laikā, skaitot no izsoles dienas, jāiemaksā ar pārskaitījumu uz 
7.2.punktā norādīto Mālpils novada domes kontu. Nokavējot noteikto samaksas 
termiņu, nosolītājs zaudē iesniegto nodrošinājumu. 

20. Mālpils novada dome pēc šo noteikumu 19.punktā minēto maksājumu 
saņemšanas tuvākajā domes sēdē apstiprina izsoles rezultātus. 

21. Mēneša laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas ar izsoles uzvarētāju tiek 
noslēgts Pirkuma līgums, un automašīna tiek reģistrēta uz pircēja vārda. 
 
 
Domes priekšsēdētāja                                            S.Strausa 
 
 
 
 
 


