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APSTIPRINĀTI 

ar Mālpils novada domes  

2020.gada 25.jūnija sēdes lēmumu Nr.7/6 

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “EGLES’’ 

ATSAVINĀŠANAS, TO PĀRDODOT, 

PIRMĀS IZSOLES NOTEIKUMI 

 
2020.gada 25.jūnijā                                                                                                              Nr.12 

 
1. Izsoles mērķis – pārdot Mālpils novada domei piederošo nekustamo īpašumu par iespējami 

augstāku cenu. 

 

2. Nekustamās 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: nekustamais īpašums “EGLES”, kadastra Nr. 8074 005 0606, kas atrodas 

Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 0,2904 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 

005 0416) (turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums). 

Nekustamā īpašuma platība un konfigurācija neatbilst Mālpils novada teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām, tam ir noteikts starpgabala statuss, tāpēc 

saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta astoto daļu to drīkst 

atsavināt tam zemes īpašniekam, kura zemei piegul attiecīgais zemes starpgabals. 

Starpgabals pievienojams īpašnieka zemesgabalam 5 (piecu) gadu laikā. 

Pašreizējais Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis pēc VZD kadastra informācijas 

sistēmas datiem ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība (NĪLM 

kods 0101). 

Nekustamā īpašuma plānotais izmantošanas veids pēc teritoriālā plānojuma ir 

lauksaimniecības un viensētu apbūves teritorija. 

Mālpils novada pašvaldības īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu reģistrētas Rīgas rajona 

tiesas Mālpils novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0059 9305. 

 

4. Nekustamā īpašumu sākuma cena: 930 EUR (deviņi simti trīsdesmit euro). Nekustamo 

īpašumu iespējams iegādāties uz nomaksu, ar nomaksas termiņu – 2020.gada 31.oktobris. 

Par atlikto maksājumu pircējs maksā 6 % gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un 

par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 % 

apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. 

 

5. Sludinājums par pašvaldības Nekustamā īpašuma izsoli izliekams pie ziņojumu dēļa 

Mālpils novada domes telpās un publicējams laikrakstos: „Latvijas Vēstnesis” un „Mālpils 

Vēstis”, interneta mājas lapā www.malpils.lv ne vēlāk kā četras nedēļas pirms izsoles dienas, 

skaitot no pirmā sludinājuma publicēšanas dienas. 

 

6. Nekustamā īpašuma atsavināšanai tiek rīkota mutiska izsole ar augšupejošu soli.  

 

7. Izsoles dalības maksa ir 15 EUR, kas jāiemaksā ne vēlāk kā 15 minūtes pirms izsoles 

sākuma Mālpils novada domes kasē vai ar pārskaitījumu uz 20.punktā norādīto kontu. Dalības 

maksa izsoles dalībniekiem netiek atmaksāta. 
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8. Izsoles dalībniekiem ne vēlāk kā 15 minūtes pirms izsoles sākuma jāiemaksā 

nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmās nekustamās mantas nosacītās cenas, t.i., 93 EUR 

(deviņdesmit trīs euro). Izsoles dalībniekiem, kuri nav uzvarējuši, nodrošinājums tiek 

atmaksāts piecu darba dienu laikā pēc izsoles. 

 

9. Nekustamo mantu nevar pārdot lētāk par sākuma cenu. 

 

10. Izsoles dalībnieku pieteikšanās notiek rakstiski, visus nepieciešamos dokumentus ar 

atzīmi “EGLES IZSOLE” slēgtā aploksnē iesniedzot Mālpils novada domes Kancelejā, 

202.kabinetā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils  novadā  līdz  2020.gada  17.augustam  

plkst. 1030. 

 

11. Izsole notiks 2020.gada 17.augustā plkst. 1045 Mālpils novada domes Mazajā zālē, 

Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā. 

 

12. Lai piedalītos izsolē, izsoles dalībniekam jāiesniedz iesniegums–pieteikums, norādot 

iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu (fiziskām personām), nosaukumu (juridiskajām 

personām), adresi un piedāvājuma iesniegšanas laiku, kā arī jāapliecina piekrišana izsoles 

noteikumiem un jānorāda, kurai zemes vienībai piegul Nekustamais īpašums. 

Juridiskām personām jāiesniedz: 

• apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju 

(amatpersonu) kompetences apjomu,  

• attiecīgās institūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi,  

• attiecīgā valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu (izziņa ir derīga, 

ja tā izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas),  

• dokuments, kas apliecina, ka juridiskā persona ir samaksājusi likumā paredzētos 

nodokļus, nodevas un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumus; 

• Pilnvara par tiesībām piedalīties izsolē.  

 

13. Saņemtās vēstules ar atzīmi uz aploksnes “EGLES IZSOLE” tiek glabātas seifā līdz 

izsoles dienai. Izsoles dienā Iepirkuma komisija dalībnieku klātbūtnē atver slēgtās aploksnēs 

iesniegtos pieteikumus, pārbauda iesniegtos dokumentus un sastāda to personu sarakstu, kuras 

izpildījušas izsoles priekšnoteikumus. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts 

sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi. Izsoles dalībnieki uzrāda 

personu apliecinošu dokumentu. 

 

14. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs pirms izsoles iepazīstina dalībniekus ar izsoles kārtību. 

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles sākšanas jāparakstās izsoles protokolā, apliecinot savu 

piekrišanu izsoles noteikumiem. 

Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, kā arī 

solītāja pārstāvja vārdu un uzvārdu. 

 

15. Starp dalībniekiem sākas mutiska izsole ar izsoles soli  50 EUR (piecdesmit euro). 

 

16. Izsolē starp tās dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus 

un gaitu. 

 

17. Izsoles dalībnieku sarakstā jāieraksta katra dalībnieka vārds un uzvārds vai nosaukums, un 

Iepirkuma komisijai jāatzīmē katra dalībnieka piedāvātā cena tik ilgi, kamēr to paaugstina. 

Atsakoties no turpmākās solīšanas, katram dalībniekam ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā 

jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 
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18. Ja uz izsoli ir pieteicies tikai viens pretendents, kurš atbilst izvirzītajiem kritērijiem un 

prasībām, un kurš ir pārsolījis izsoles sākumcenu, Mālpils novada domei ir tiesības apstiprināt 

šo pretendentu. 

 

19. Ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs savlaicīgi nav 

samaksājis avansu 10 % apmērā no piedāvātās augstākās cenas, izsole atzīstama par 

nenotikušu. 

Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis avansu 10 % apmērā no piedāvātās augstākās 

cenas, pārsolītajam pircējam tiek piedāvāts nopirkt Nekustamo īpašumu, un viņam ir tiesības 

divu nedēļu laikā paziņot izsoles rīkotājam par Nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto 

augstāko cenu. 

 

20. Piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, vienas nedēļas laikā, 

skaitot no izsoles dienas, jāiemaksā ar pārskaitījumu uz Mālpils novada domes kontu AS 

„Swedbank”, HABALV22, LV83 HABA 0551 0359 5070 0 vai kontu AS „SEB Banka”, 

UNLALV2X, LV44 UNLA 0050 0202 3784 8. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, 

nosolītājs zaudē iesniegto nodrošinājumu. Nomaksas pirkuma gadījumā nosolītājam 

jāsamaksā avanss 10% apmērā no piedāvātās augstākās summas. Iemaksātā 

nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā. 

 

21. Mālpils novada dome pēc šo noteikumu 20.punktā minēto maksājumu saņemšanas 

tuvākajā domes sēdē apstiprina izsoles rezultātus. 

 

22. Trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas ar izsoles uzvarētāju tiek 

noslēgts pirkuma līgums.  

 

 

Domes priekšsēdētāja                                      S.Strausa 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


