
 

Liepājas pilsētas bāriņtiesas kustamās mantas 
pārdošana 

 

Liepājas pilsētas bāriņtiesa izsludina sekojošas kustamās mantas pārdošanu par 
brīvu cenu: 
 
Transportlīdzeklis VW SHARAN, valsts reģistrācijas Nr. GP 6043, veids – 
vieglais pasažieru, 7 sēdvietas, izlaiduma gads – 2007., motora tilpums – 1896 
cm³, odometra rādījums - 185549 km, degviela – dīzeļdegviela, krāsa - sarkana. 
Tehniskā apskate līdz 2018. gada 28. augustam. Transportlīdzeklis tiek 
atsavināts, pārdodot par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu – EUR 
2500,00 (divi tūkstoši pieci simti euro).  
 
Transportlīdzeklis nav ekspluatēts kopš 2018. gada maija, virsbūves vairākiem 
ārējiem paneļiem ir krāsojuma bojājumi un korozijas pēdas, ir mehāniski bojāta 
priekšējā valsts numura zīme, kreisais pagrieziena rādītājs spogulī un bagāžas 
nodalījuma durvju stikla tīrītājs. Automašīnai ir nepieciešams nomainīt abus 
kreisos aizmugurējos lukturus, jo to iekšpusē ir ūdens kondensāts. Automašīnai ir 
pilnībā izlādējusies akumulatora baterija. Nav veikta ikgadējā tehniskā apskate.  
 
Pretendentiem, kuri vēlas pirkt transportlīdzekli, jāiesniedz šādi dokumenti 
Liepājas pilsētas bāriņtiesā, Jelgavas ielā 48, 23. kabinetā, sākot no 2019. gada 
14. marta līdz 22. martam, darbdienās no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00 un no 
plkst.13.00 līdz plkst.15.00: 
 

• fiziskai personai līguma parakstīšanas brīdī jāuzrāda personu apliecinošs 
dokuments, fiziskās personas pārstāvim jāiesniedz pārstāvja (pilnvarotās 
personas) tiesības rīkoties tās vārdā apliecinošs dokuments, ja pieteikuma 
iesniedzējs nav kustamās mantas pircējs; 
 

• juridiskai personai – juridiskās personas pārstāvja (pilnvarotās personas) 
tiesības rīkoties uzņēmuma vārdā apliecinošs dokuments (līguma 
parakstīšanas brīdī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments). 

 
Ja noteiktajā termiņā, transportlīdzekļa pirkšanai par brīvu cenu ir reģistrējies 
viens pretendents, komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pieņem lēmumu par 
pretendenta atzīšanu par transportlīdzekļa pircēju un izsniedz pretendentam 
izziņu par norēķinu veikšanu. Pircējs 10 (desmit) dienu laikā no pieteikuma 
iesniegšanas termiņa beigām paraksta pirkuma līgumu ar Liepājas pilsētas 
bāriņtiesu. Pirkuma līgumu var noslēgt, ja ir veikta pilnīga pirkuma maksas 
samaksa. 
 
Maksāšanas līdzeklis par atsavināmo kustamo mantu ir EUR (100% apmērā). 
 
Ja noteiktajā termiņā ir iesniegti un reģistrēti vairāk kā viens pieteikums 
transportlīdzekļa pirkšanai par brīvu cenu, Liepājas pilsētas bāriņtiesa 10 (desmit) 



 

dienu laikā no pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām starp pieteikuma 
iesniedzējiem rīko rakstveida izsoli ar augšupejošu soli. 
 
Ja ir rīkota izsole un ar uzvarējušo pretendentu netiek noslēgts līgums, tad 
Liepājas pilsētas bāriņtiesa ir tiesīga noslēgt līgumu ar pretendentu, kurš nosolījis 
nākamo augstāko cenu. Pirkuma maksa šajā gadījumā ir jāsamaksā 17 
(septiņpadsmit) dienu laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas. 
 
Visas izmaksas, kas saistītas ar pārdotās kustamās mantas reģistrāciju 
(pārreģistrāciju) Latvijas Republikas reģistros, sedz attiecīgās kustamās mantas 
ieguvējs.  
 
Transportlīdzekli var novērtēt darba dienās Jelgavas ielā 48, Liepājā, iepriekš 
vienojoties par apskates laiku ar Liepājas pilsētas bāriņtiesas kontaktpersonu, 
zvanot: 25 905 116.  
 


