
SIA "Dobeles enerģija"

kustamās mantas Izsoles noteikumi
Dobele 12.09.2019.

Ar  šiem  Izsoles  noteikumiem  tiek  organizēts  SIA "Dobeles  enerģija"  kustamās  mantas
transportlīdzekļa  PEUGEUT  BOXER,  2006.  g.,  2.2  (dīzelis),  Izsole.  Sīkāka  informācija  par
transportlīdzekli Pielikumā.

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles  pretendents  pēc  reģistrācijas  pret  Izsoles  organizatoru  vairs  nevar  celt

nekādas pretenzijas par izsolāmā objekta stāvokli. 
1.2. Izsoli organizē SIA “Dobeles enerģija”  2019. gada 24. septembrī plkst. 10.30

Edgara Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā, SIA “Dobeles enerģija” biroja telpās,
saskaņā ar šiem noteikumiem.

1.3. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.4. Maksāšanas līdzeklis – eiro.
1.5. Izsoles  dalībniekam  ir  tiesības  iepazīties  ar  Izsoles  objekta  pārdošanas

noteikumiem, tehniskajiem rādītājiem, faktisko stāvokli,  kas raksturo Izsoles objektu.
Informāciju  vai  Izsoles  objekta  apskatīšanu  klātienē  ir  iespējams  veikt  sazinoties  ar
Izsoles organizatoru.

1.6. Kontaktpersona: Kārlis Āboltiņš, 29165123, kabolti@dobelesenergija.lv

2. Izsoles dalībnieku reģistrs
2.1. Izsoles dalībnieku reģistrē SIA “Dobeles enerģija” telpās Edgara Francmaņa

ielā 6, Dobelē,  Dobeles novadā 2019. gada 24. septembrī sākot no plkst 10.00 līdz
izsoles sākšanās laikam.

2.2. Dalībniekam, lai reģistrētos Izsolē ir nepieciešams iesniegt:
2.2.1. Fiziskām personām – pases kopija, adrese un kontaktinformācija.
2.2.2. Juridiskām  personām  –  LR  Uzņēmuma  Reģistra  izsniegts  Komersanta

reģistrācijas  apliecība,  pilnvara  piedalīties  un  pārstāvēt  juridisko  personu  izsolē
(derīga uzrādot pasi vai ID karti).

2.2.3. Reģistrējoties Izsolei, tās dalībnieki saņem reģistrācijas karti, kuras numurs
atbilst reģistrācijas sarakstā ierakstītajam izsoles dalībnieka kārtas numuram. 

3. Izsoles objekta nosacīta cena
3.1. Izsoles objektu sākumcena (ar PVN) – 2420,00 EUR
3.2. Izsoles solis – 50 EUR

4. Izsoles procedūra
4.1. Izsole var notikt, ja reģistrējies ir vismaz viens dalībnieks.
4.2. Izsoles gaita tiek protokolēts.
4.3. Izsoli vada komisijas priekšsēdētājs.
4.4. Ja izsolē piedalās tikai viens dalībnieks, tad izsolāmais objekts tie pārdots  par

sākumcenu.

5. Norēķins par nosolīto mantu
5.1. Izsoles objekta nosolītajam summa, kas atbilst  nosolītajai cenai,  septiņu dienu

laikā, pēc izsoles jāpārskaita SIA “Dobeles enerģija” norēķinu kontā.
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5.2. Gadījumā, ja izsoles uzvarētājs nesamaksā nosolīto naudu septiņu dienu laikā pēc
izsoles beigām, tad izsoli par konkrēto tehnikas vienību pasludina par nenotikušu un 
iemaksāto avansu neatgriež.

6. Īpašuma tiesības pāreja
6.1. Pēc  tam,  kad  SIA “Dobeles  enerģija”  norēķinu  kontā  noteiktajā  termiņā  ir

saņemta  nosolītā  summa,  tiek  sagatavots  nodošanas  –  pieņemšanas  akts.  Izsoles
dalībnieks,  kas  nosolījis  augstāko  cenu  un,  to  apmaksājis,  iegūst  izsoles  priekšmeta
īpašuma tiesības pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. 

6.2. Persona, kura izsoles rezultātā ir ieguvusi īpašumā izsoles priekšmetu, par saviem
līdzekļiem  nodrošina  tā  izvešanu  no  SIA  ”Dobeles  enerģijas”  teritorijas,  kā  arī,
nepieciešamības gadījumā, reģistrēšanu attiecīgajās valsts institūcijās, visu nodokļu un
nodevu nomaksu. 

Pielikumi:
1.pielikums - Tehniskie parametri
2.pielikums - Transportlīdzekļa bildes

SIA "Dobeles enerģija"
 valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozoliņš
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1. Pielikums
Tehniskie parametri

Marka: PEUGEOT VIN: VF3ZCRMNC17769671

Modelis: BOXER Sēdvietu skaits: 3

Tips: Z Degviela: Dīzeļdegviela

Variants CR Motora tilpums (cm3): 2179

Versija: GDVL3 Motora maks.jauda(kW): 74

Kategorija: N1 Krāsa: Dzeltena

Pilna masa(kg): 3500 1. reģistrācijas datums: 21.02.2006.

Pašmasa(kg): 1995 Reģistrācijas Nr.: FT 4645

Veids: Kravas furgons Tehniskā apskate: līdz 15.09.2020.

Nobraukums uz izsoles izsludināšanas dienu (12.09.2019) – 121 341 km.

Aprīkojums: stūres hidropastiprinātājs, sakabes āķis, elektriski regulējami spoguļi.

Salons: roku balsti, saulessargi logiem, regulējama stūre.

Drošība: centrālā atslēga, signalizācija, imobilaizers, Air-bag.

Audio: FM/AM magnetola ar kasešu atskaņotāju.

Kravas telpā ir saplākšņu kravas grīda un sienas izliktas ar preskartonu.
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