
APSTIPRINĀTI 

ar Skrudalienas pagasta 

pārvaldes vadītājas  

2021.gada 19.februāra 

rīkojumu Nr.1.7/22 

 

Kustamās mantas – vieglas automašīnas MITSUBISHI 

OUTLANDER,  

 valsts reģistrācijas Nr. JH 8415,  izsoles noteikumi 

 

Izdoti pamatojoties  uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1. punktu 

un 4.panta otro daļu. 

1. Vispārīgie noteikumi 
 

1.1. Skrudalienas pagasta pārvaldes kustamās mantas - vieglās pasažieru automašīnas 

MITSUBISHI OUTLANDER, turpmāk tekstā – “kustamā manta”, izsoles 

noteikumi, turpmāk tekstā – “izsoles noteikumi”, nosaka kārtību, kādā organizējama 

Skrudalienas pagasta pārvaldei piederošās kustamās mantas - automašīnas izsole.  

1.2.Automašīnas atsavināšanas veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli, turpmāk tekstā – 

“izsole”.  

1.3.Mutisku kustamās mantas izsoli ar augšupejošu soli rīko Skrudalienas pagasta pārvaldes 

izveidota Izsoles komisija. Komisijas adrese: Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads.  

1.4.Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un tos saņemt Skrudalienas pagasta pārvaldes 

telpās, Skaista ielā 9, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, Skrudalienas 

pagasta pārvaldes interneta vietnē www.skrudaliena.lv, Daugavpils novada domes 

interneta vietnē https://www.daugavpilsnovads.lv/.   
1.5.Izsole tiek organizēta pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

normām un Daugavpils novada domes 2021.gada 18.februāra komitejas lēmumu “Par 

Skrudalienas pagasta pārvaldes īpašumā esošās kustamās mantas atsavināšanu”.  
1.6. Kustamās mantas – MITSUBISHI OUTLANDER,  valsts reģistrācijas Nr. JH 

8415, raksturojums: Izlaiduma  gads – 2003.gads; Nobraukums: 310.0 tūkstoši km; 

Kategorija MI; Motora jauda (kW): 100 kw (benzīns); Krāsa –  pelēka; Pilna masa- 2070 

kg. Sēdvietas – 5. 
1.7. Automašīnas atrašanās vieta: Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils 

novads. Izsolāmo automašīnu var apskatīt līdz izsoles dienai, vienojoties par laiku, 

iepriekš sazinoties pa tālruni ar Skrudalienas pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas 

vadītāju Kazimiru Hrapanu, mob.tel. 29126041.  

1.8.  Kustamās mantas –automašīnas MITSUBISHI OUTLANDER, reģistrācijas Nr. JH 

8415, izsoles cena vienāda ar mantas nosacīto cenu, t.i., EUR 1100.00 (viens tūkstotis 

viens simts  euro, 00 centi) kas ir izsoles sākumcena.  

1.9. Kustamās mantas atklātā mutiskā izsole notiek ar augšupejošu soli, kura mazākais 

solis ir EUR 30.00 (trīsdesmit euro 00 centi). 

1.10. Sludinājumi par kustamās mantas - automašīnas izsoli publicējami: Daugavpils 

novada domes interneta vietnē https://www.daugavpilsnovads.lv/,  Skrudalienas pagasta 

pārvaldes interneta vietnē lapā www.skrudaliena.lv un interneta vietnē www.ss.com. 
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1.11. Sludinājumā un paziņojumā par izsoli norāda: 

1.11.1. izsolāmās mantas nosaukumu un atrašanās vietu; 

1.11.2. kur un kad var iepazīties ar izsoles noteikumiem; 

1.11.3. izsolāmās mantas apskates vietu un laiku; 

1.11.4. pieteikumu reģistrācijas un izsoles vietu un laiku; 

1.11.5. izsolāmās mantas nosacīto cenu, nodrošinājuma apmēru un iemaksas kārtību; 

1.11.6. izsoles veidu; 

1.11.7. samaksas kārtību. 

1.12. Izsoles rezultātus apstiprina Izsoles komisija. 

1.13. Komisijai papildus šajos noteikumos noteiktajiem pienākumiem un tiesībām ir šādi 

pienākumi un tiesības: 

1.13.1. nodrošināt pieteikumu par piedalīšanos izsolē un izsoles noteikumos norādīto 

dokumentu pieņemšanu izsoles sludinājumā un šajos noteikumos minētajā vietā, laikā 

un termiņā; 

1.13.2. līdz izsoles sākumam neizpaust ziņas trešajām personām par izsoles dalībnieku 

pretendentiem un to skaitu; 

1.13.3. nodrošināt izsolītās kustamās mantas apskati, iepriekš vienojoties ar Komunālās 

nodaļas vadītāju Kazimiru Hrapanu pa tālr. 29126041; 

1.13.4. nepieņemt pieteikumu piedalīties izsolē pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa 

beigām. 

 

2. Izsoles dalībnieki, pieteikšanās izsolei un izsoles dalībnieku reģistrācija 

2.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt ikviena fiziska vai juridiska persona, kura izsoles 

sludinājumā noteiktajā termiņā un kārtībā ir iesniegusi Komisijai pieteikumu par 

piedalīšanos izsolē un veikusi nodrošinājuma naudas un reģistrācijas maksas samaksu, kas šā 

nolikuma 2.2.punktā norādītajā Skrudalienas pagasta pārvaldes norēķinu kontā saņemta līdz 

izsoles dienai.  

2.2. Līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai persona, kura vēlas piedalīties 

kustamās mantas izsolē: 

2.2.1. iemaksā nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no izsolāmās kustamās mantas 

šo noteikumu 1.6.punktā norādītās nosacītās cenas, kas attiecīgi sastāda  EUR 110.00 (viens 

simts desmit  euro un 00 centi), veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz sekojošiem 

Skrudalienas pagasta pārvaldes kontiem: Valsts kasē, Kods TRELLV22, konts Nr. 

LV91TREL9812139002000; AS „SWEDBANK”, HABALV22, konts 

Nr.LV84HABA0551028213962, AS ”SEB banka”, UNLALV2X, konts 

Nr.LV10UNLA0005011130720. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas 

summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā. 

2.2.2.  iemaksā reģistrācijas maksu - EUR 10.00 (desmit eiro 00 centi), veicot bezskaidras 

naudas pārskaitījumu uz sekojošiem Skrudalienas pagasta pārvaldes kontiem: Valsts kasē, 

Kods TRELLV22, konts Nr. LV91TREL9812139002000; AS „SWEDBANK”, 

HABALV22, konts Nr.LV84HABA0551028213962, AS ”SEB banka”, UNLALV2X, konts 

Nr.LV10UNLA0005011130720. Reģistrācijas nauda uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā 

naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā. 

2.3. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē Komisijai jāiesniedz līdz 2021.gada 5.martam 

plkst. 13.00 personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību vienā no šādiem veidiem:, 

iesniedzot klātienē Skrudalienas pagasta pārvaldē, Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas 



pagasts, Daugavpils novads, nosūtot pa pastu uz iepriekš minēto adresi, vai nosūtot 

parakstītu ar drošu elektronisku parakstu uz e-pastu: parvalde@skrudaliena.lv, norādot: 

“Pieteikums izsolei”,  . 

2.3. Pieteikumā par piedalīšanos izsolē (pielikums nr.1) jānorada:  

2.3.1. izsoles dalībnieka vārds, uzvārds (fiziskai personai) vai komercsabiedrības 

nosaukums (juridiskai personai);  

2.3.2. personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese (fiziskai personai) vai reģistrācijas 

numurs, juridiskā adrese (juridiskai personai);  

2.3.3. norēķinu rekvizīti kredītiestādē izsoles nodrošinājuma atmaksai šajos izsoles 

noteikumos noteiktajos gadījumos;  

2.3.4. jāapliecina vēlme piedalīties izsolē un, ka izsoles dalībnieks ir iepazinies ar šīs 

izsoles noteikumiem.  

2.3.5. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē paraksta fiziska persona personīgi vai uz 

notariāli apliecinātas pilnvaras pamata pilnvarotā persona, juridiskas personas pārstāvis 

vai pilnvarotā persona.  

2.4. Izsoles dalībnieks, iesniedzot Komisijai pieteikumu par piedalīšanos izsolē, apliecina, ka 

vēlas iegādāties izsolē Skrudalienas pagasta pārvaldes izsolīto kustamo mantu saskaņā ar 

šiem izsoles noteikumiem, un jebkura izsoles dalībnieka prasība izmainīt šos noteikumus tiek 

uzskatīta par atteikšanos piedalīties izsolē, zaudējot samaksāto izsoles nodrošinājumu.  

2.5. Pieteikumam par piedalīšanos izsolē jāpievieno šādi dokumenti:  

2.5.1. dokuments (bankas maksājuma uzdevums), kas apliecina izsoles nodrošinājuma 

summas un reģistrācijas maksas samaksu atbilstoši šiem izsoles noteikumiem;  

2.5.2. pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai reģistrēt dalībnieku un 

piedalīties izlozē.  

2.6. Komisijas sekretārs, reģistrējot izsoles dalībniekus reģistrācijas sarakstā, ieraksta šādas 

ziņas:  

2.6.1. kārtas numurs;  

2.6.2. vārds, uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums (juridiskai personai);  

2.6.3. personas kods (fiziskai personai) vai reģistrācijas numurs (juridiskai personai);  

2.6.4. dzīvesvietas adrese (fiziskais personai) vai juridiskās adrese (juridiskai 

personai).  

2.7. Komisijas sekretārs nav tiesīgs reģistrēt izsoles dalībnieku:  

2.7.1. ja vēl nav iestājies vai ir jau beidzies termiņš izsoles dalībnieku reģistrācijai;  

2.7.2. ja nav iesniegts maksājuma uzdevums par izsoles nodrošinājuma naudas 

samaksu.  

2.8. Komisija pirms izsoles sastāda personu sarakstu, kuras ir izpildījušas šajos izsoles 

noteikumos noteiktos izsoles priekšnoteikumus. Komisija izsoles dalībnieku sarakstā norāda 

šādas ziņas:  

2.8.1. izsoles dalībnieka kārtas numuru atbilstoši pieteikumu iesniegšanas secībai;  

2.8.2. izsoles dalībnieka vārds, uzvārds (fiziskām personām) vai komercsabiedrības 

nosaukumu (juridiskām personām).  

2.9. Ja pieteikums tiek sūtīts pasta sūtījumā, izsoles dalībnieks ir atbildīgs par savlaicīgu 

pieteikuma par piedalīšanos izsolē izsūtīšanu, lai nodrošinātu pieteikuma saņemšanu ne 

vēlāk kā līdz šajos noteikumos noteiktajam termiņa. Dalībniekam ir iespēja atsūtīt 
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pieteikuma un pievienoto dokumentu kopijas PDF formātā uz e-pasta adresi 

parvalde@skrudaliena.lv, uzrādot dokumentu oriģinālus reģistrācijas laikā izsoles dienā.  

2.10. Līdz izsoles sākumam izsoles dalībnieku pilnvaroto pārstāvju atsaukšana vai aizstāšana 

ar citu pilnvarnieku stājas spēkā brīdī, kad Komisijai tiek iesniegts attiecīgs atsaukšanas vai 

aizstāšanas dokuments. Izsoles laikā attiecīgos dokumentus iesniedz izsoles vadītājam.  

2.11. Izsoles dalībniekam nav tiesību atsaukt savu pieteikumu par piedalīšanos izsolē un 

pieprasīt iemaksātās izsoles nodrošinājuma summas un reģistrācijas maksas atmaksāšanu.  

2.12. Komisija ir tiesīga pārbaudīt izsoles dalībnieka pieteikumā par piedalīšanos izsolē 

sniegtās ziņas, pieņemot šādus lēmumus:  

2.12.1. ja līdz izsoles dalībnieku saraksta sastādīšanai tiek konstatēts, ka izsoles dalībnieks ir 

sniedzis nepatiesas ziņas, šis dalībnieks netiek iekļauts izsoles dalībnieku sarakstā un tam 

netiek atmaksāts samaksātais izsoles nodrošinājums;  

2.12.2. ja pēc izsoles dalībnieku saraksta sastādīšanas tiek konstatēts, ka izsoles dalībnieks ir 

sniedzis nepatiesas ziņas, Komisija pieņem lēmumu par izsoles dalībnieka svītrošanu no 

saraksta, līdz ar to tas zaudē tiesības piedalīties izsolē vai iegādāties kustamo mantu, un tam 

netiek atmaksāts samaksātais izsoles nodrošinājums.  

3. Izsoles norise 

3.1. Izsole notiks Skrudalienas pagasta pārvaldē, Skaista ielā 9 (1.stavā), Silene, 

Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, 2021.gada 10.martā plkst.11:00.  

3.2. Izsoles dalībnieki vai to pilnvarotās personas pirms ieejas izsoles telpā:  

3.2.1. uzrāda Komisijai personu apliecinošu dokumentu;  

3.2.2. saņem kartīti ar reģistrācijas numuru.  

3.3. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona nevar uzrādīt personu apliecinošu 

dokumentu, Komisija nav tiesīga ļaut šai personai piedalīties izsolē un uzskata, ka izsoles 

dalībnieks nav ieradies uz izsoli, par ko izdara atzīmi izsoles protokolā.  

3.4. Ja izsoles dalībnieks nav ieradies uz izsoli, Komisija par to izdara atzīmi izsoles 

protokolā un konkrētajam izsoles dalībniekam netiek atmaksāts samaksātais izsoles 

nodrošinājums, kā arī reģistrācijas maksa.  

3.5. Komisija rīko izsoli tikai tad, ja uz izsoli ierodas vismaz 1 (viens) šajos izsoles 

noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēts izsoles dalībnieks. Kustamā manta tiek pārdota 

vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, ja viņš pārsola kustamās mantas nosacīto cenu 

vismaz par vienu soli.  

3.6. Izsoli vada Komisijas priekšsēdētājs, viņa prombūtnē – Komisijas izvēlēts komisijas 

loceklis. 

3.7. Izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo katru pārdodamo kustamo mantu, paziņo izsoles 

sākumcenu konkrētajai kustamai mantai un nosauc izsoles soli.  

3.8. Sākumcenas pārsolīšana notiek pa vienam izsoles solim un izsoles dalībnieks solīšanas 

procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru.  

3.9. Izsoles vadītājs atkārto pirmā solītāja reģistrācijas numuru un nosauc piedāvāto cenu.  

3.10. Izsoles dalībniekam nav tiesības pārsolīt pašam sevi. Katrs solītājs vai pārsolītājs ir 

saistīts ar savu solījumu, kamēr kāds viņu pārsola. Nākamais augstākās cenas solījums 

solītāju atsvabina no viņa saistības.  
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3.11. Ja vairāki izsoles dalībnieki reizē sola vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, 

kurš solīja pirmais, tad izsoles vadītājs dod priekšroku solītājam, kurs izsoles dalībnieku 

sarakstā reģistrēts pirmais (ar mazāku kārtas numuru).  

3.12. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes 

atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar vārdu „pārdots”. Tas nozīmē, ka kustamā manta 

ir pārdota personai, kura solījusi pēdējo augstāko cenu. Izsoles dalībnieka reģistrācijas 

numurs un solīto cenu Komisija ieraksta izsoles protokolā.  

3.13. Katrs izsoles dalībnieks, tajā skaitā izsoles uzvarētājs, apstiprina ar parakstu izsoles 

dalībnieku sarakstā savu pēdējo nosolīto cenu. Ja kāds no solītājiem šo noteikumu neizpilda, 

Komisija par to veic attiecīgu atzīmi dalībnieku sarakstā un konkrētajam izsoles dalībniekam 

netiek atmaksāta iemaksātā drošības nauda.  

3.14. Komisija protokolā atzīmē katra izsoles dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un 

izsoles dalībnieka reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Atsakoties no tālākas solīšanas, 

katrs izsoles dalībnieks ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apstiprina savu pēdējo solīto 

cenu.  

3.15. Izsoles dalībniekam, kurš nav nosolījis augstāko cenu, 10 (desmit) dienu laikā uz 

pieteikumā par piedalīšanos izsolē norādīto norēķinu kontu kredītiestādē tiek atmaksāts 

izsoles nodrošinājums, izņemot šajos izsoles noteikumos paredzētos gadījumus. Reģistrācijas 

maksa netiek atgriezta. 

3.16. Ja izsolē piedalās tikai 1 (viens) izsoles dalībnieks un šis izsoles dalībnieks neveic 

solīšanu saskaņā ar šiem noteikumiem (nav nosolījis vienu soli), Komisija par to veic 

attiecīgu atzīmi dalībnieku sarakstā un konkrētajam izsoles dalībniekam netiek atmaksāta 

iemaksātā drošības nauda, kā arī reģistrācijas maksa.  

3.17. Ja izsoles dalībnieks, kurš konkrēto kustamo mantu nosolījis, bet neparakstās izsoles 

dalībnieku sarakstā, Komisija ir tiesīga uzskatīt, ka tādējādi izsoles dalībnieks ir atteicies no 

nosolītās kustamās mantas. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku 

saraksta. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz 2 (divi) dalībnieki, kuri vēlas iegādāties 

izsolāmo kustamo mantu, Komisija par to attiecīgi veic ierakstu protokolā un izsole tiek tūlīt 

atkārtota, bet, ja palicis tikai 1 (viens) izsoles dalībnieks, viņš iegūst tiesības uz izsolāmo 

kustamo mantu par viņa nosolīto cenu.  

 

4. Pirkuma maksas samaksas kārtība un pirkuma līgums 

4.1. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles 

dienas jāveic nosolītās kustamās mantas apmaksu, no nosolītās kustamās mantas cenas 

atrēķinot iesniegto izsoles nodrošinājumu vai iemaksājot atlikušo naudas summu pārvaldes 

kasē.  

4.2. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis Skrudalienas pagasta pārvaldes kustamo mantu, bet 

nedēļas laikā no izsoles dienas neveic nosolītās kustamās mantas apmaksu – izsoles 

nodrošinājuma maksa un reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.  

4.3. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu 

laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums par nosolīto kustamo 

mantu šo noteikumu 2.pielikumā apstiprinātajā redakcijā.  

4.4. Nokavējot šajos izsoles noteikumos noteikto pirkuma līguma noslēgšanas termiņu 

izsoles dalībnieka vainas dēļ, izsoles dalībnieks zaudē tiesības iegādāties konkrēto kustamo 



mantu un iesniegto izsoles nodrošinājumu, kā arī reģistrācijas maksu un Komisija veic šo 

noteikumu 4.5.punktā norādītās darbības.  

4.5. Ja iestājušies šo noteikumu 4.4.punktā noteiktie apstākļi, Komisija par to rakstveidā 

informē izsoles dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu. Dalībniekam, kurš nosolījis 

nākamo augstāko cenu, ir tiesības 2 (divu) nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas 

paziņot Komisijai par mantas pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Uz šādu pircēju 

attiecas visi šajos noteikumos noteiktie pirkuma maksas samaksas nosacījumi, ievērojot, ka 

pirkuma maksas samaksas termiņš sāk tecēt no pircēja paziņojuma par mantas pirkšanu 

iesniegšanas brīža.  

 

5. Izsoles rezultātu apstiprināšana, 

 izsoles atzīšana par nesekmīgu vai spēkā neesošu 

5.1. Komisija protokolē izsoles norisi un izsoles protokolu apstiprina 5 (piecu) darba dienu 

laikā pēc izsoles.  

5.2. Komisija apstiprina izsoles rezultātus ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc 

augstākās nosolītās cenas (pirkuma maksas) samaksas saņemšanas.  

5.3. Komisijas lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu vai neapstiprināšanu rakstveidā 

paziņo izsoles uzvarētājam.  

5.4. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Komisija un paziņo par to 

reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.  

5.5. Komisija pieņem lēmumu par izsoles atzīšanu par nesekmīgu, ja:  

5.5.1. noteiktajos termiņos nav iesniegts neviens pieteikums dalībai izsolē, kas atbilst 

izsoles noteikumu prasībām;  

5.5.2. ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu;  

5.5.3. izsoles dalībnieks ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija 

tiesību piedalīties izsolē;  

5.5.4. uz izsoli nav ieradies neviens no izsoles dalībniekiem vai, ja ieradies dalībnieks 

neizpilda šajos noteikumos noteiktās prasības;  

5.5.5. izsoles laikā neviens no klātesošajiem izsoles dalībniekiem nav pārsolījis 

sākumcenu vismaz par vienu soli;  

5.5.6. neviens no solītājiem nav apstiprinājis ar parakstu savu pēdējo augstāko nosolīto 

cenu;  

5.5.7. izsoles augstākās cenas nosolītājs nav izpildījis šo noteikumu noteiktās darbības 

un nākamās augstākās cenas (kura par vismaz vienu soli pārsniedz sākumcenu) 

nosolītāji nav iesnieguši paziņojumu par kustamās mantas pirkumu šo noteikumu 

noteiktajā kārtībā un termiņā.  

5.6. Komisija pieņem lēmumu par izsoles atzīšanu par spēkā neesošu, ja:  

5.6.1. izsole bijusi izsludināta, pārkāpjot spēkā esošos normatīvos aktus vai šo 

noteikumus;  

5.6.2. izsole notikusi citā vietā un/vai laikā, nekā izsludināts;  

5.6.3. nav ievērotas izsoles noteikumos noteiktās izsoles dalībnieku reģistrācijas 

prasības;  

5.6.4. tiek noskaidrots, ka nepamatoti nav ļauts kādai personai piedalīties izsolē vai 

nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;  

5.6.5. starp izsoles dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ietekmējusi izsoles 

rezultātus vai gaitu;  



5.6.6. par izsoles uzvarētāju atzīta izsoles dalībnieks, kuram nav bijušas tiesības 

piedalīties izsolē.  

5.7. Rakstveida pretenzijas par izsoles noteikumu pārkāpumiem izsoles dalībnieki var 

iesniegt Komisijai ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc izsoles, iesniedzot attiecīgus 

pierādījumus. Komisija līdz izsoles rezultātu apstiprināšanai pieņem lēmumu par izsoles 

atzīšanu par spēkā neesošu vai noraida pretenziju.  

6. Citi noteikumi 
6.1. Par šajos noteikumos nereglamentētajiem jautājumiem lēmumus pieņem Izsoles 

komisija par to izdarot attiecīgu ierakstu komisijas sēdes protokolā. 

6.2. Visus automašīnas pārreģistrācijas izdevumus Ceļu satiksmes drošības direkcijā sedz 

pircējs. 
 

Pielikumā:  

1.pielikums- pieteikuma forma 

2.pielikums- reģistrācijas apliecība 

3.pielikums – izsoles dalībnieku saraksts 

4.pielikums – izsoles protokols 

5.pielikums - izziņa 

6.pielikums - pirkuma līguma paraugs  

 

   Izsoles komisijas priekšsēdētaja:   Anastasija Kotova 

 


