
 

Liepājas pilsētas Sociālais dienests  
kustamās mantas pārdošana 

 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests” 
(turpmāk Sociālais dienests) nodod atsavināšanai šādu kustamo mantu: 

 
transportlīdzekli VW CARAVELLE, valsts reģistrācijas Nr. EH6428,  izlaiduma 
gads 2001, (turpmāk – transportlīdzeklis). Transportlīdzekļa (pasažieru autobusa) 
nobraukums ir 573483 km, degviela – dīzeļdegviela, krāsa - sarkana. 
Transportlīdzeklis noņemts no uzskaites CSDD.  
 
Transportlīdzeklis nav ekspluatēts kopš 2018.gada augusta. Vērtību pazeminošie 
faktori: pastiprināta korozija, ātrumkārbas defekts. 
 
Transportlīdzekli var apskatīt E. Veidenbauma ielā 3, Liepājā, apskates laiku 
iepriekš saskaņojot, zvanot pa tālruni: 29 840 998. 
 
Transportlīdzeklis tiek atsavināts, pārdodot par brīvu cenu, kas ir vienāda ar 
nosacīto cenu – EUR 450,00 (četri simti piecdesmit euro). 
 
Kustamās mantas pircējs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura 
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt 
savā īpašumā atsavināmo kustamo mantu. 
 
Pieteikums uzskatāms par to iesniegušās personas gribas apliecinājumu iegūt 
savā īpašumā atsavināmo kustamo mantu un slēgt ar Sociālo dienestu pirkuma 
līgumu. 
 
Pieteikums iesniedzams personīgi E.Veidenbauma ielā 3, Liepājā, 208.kabinetā 
darba dienās no plkst. 08.00-12.00 un no plkst. 13.00-16.00, vai nosūtot pa pastu 
(Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei “Liepājas pilsētas Domes Sociālais 
dienests”, E.Veidenbauma  ielā 3, Liepājā, LV-3401) vai elektroniskā veidā, 
nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: socialais.dienests@liepaja.lv, ja dokuments 
ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 
Pieteikums iesniedzams brīvā formā, norādot mantu, kuras iegādei pieteikums 
iesniegts, pieteicēja nosaukumu (fiziskai personai vārdu, uzvārdu), reģistrācijas 
numuru (fiziskai personai personas kodu), adresi, tālruņa numuru, e-pastu. 
 
Pieteikumam pievienojami šādi dokumenti: 

• Juridiskai personai – juridiskas personas pārstāvja (pilnvarotās personas) 
tiesības rīkoties uzņēmuma vārdā apliecinošs dokuments (līguma 
parakstīšanas brīdī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments); 

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

 
Visi dokumenti iesniedzami valsts valodā, un tiem ir juridisks spēks, ja tie noformēti 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja dokuments ir svešvalodā, tam pievieno 
notariāli apliecinātu tulkojumu valsts valodā. Ārvalstīs izsniegtos dokumentus 
pieņem, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošu starptautisko līgumu prasībām. 
Ja tiks saņemti vairāk kā viens pieteikums kustamās mantas iegādei par brīvu 
cenu, Sociālais dienests 10 dienu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa 
beigām starp pieteikuma iesniedzējiem rīkos rakstveida izsoli ar augšupejošu soli. 
 
Pieteikuma iesniedzējs vai izsoles uzvarētājs 10 dienu laikā no pieteikumu 
iesniegšanas termiņa beigām vai izsoles dienas paraksta pirkuma līgumu ar 
Sociālo dienestu, ja uz pirkuma līguma noslēgšanas brīdi ir veikta pilnīga pirkuma 
maksas samaksa. 
 
Maksāšanas līdzeklis par atsavināmo kustamo mantu tiek noteikts euro (100% 
apmērā). 
 
Pirkuma maksa ir jāsamaksā 10 dienu laikā no pieteikumu iesniegšanas termiņa 
beigām vai izsoles dienas, maksājumu ieskaitot Liepājas pilsētas pašvaldības 
pamatbudžeta kontā. Ja šajā termiņā samaksa nav veikta pilnā apmērā, Sociālais 
dienests pirkuma līgumu neslēdz. 
 
Personai, kura atteikusies parakstīt līgumu par kustamas mantas iegādi vai kura 
nav veikusi samaksu noteiktajā termiņā, atkārtoti netiek piešķirtas tiesības 
iegādāties kustamo mantu, no kuras iegādes tā atteikusies. 
 
Ja ir rīkota izsole un ar uzvarējušo personu netiek noslēgts līgums, tad Sociālais 
dienests ir tiesīgs noslēgt līgumu ar personu, kura nosolīja nākamo augstāko 
cenu. Pirkuma maksa šajā gadījumā ir jāsamaksā 17 dienu laikā no uzaicinājuma 
nosūtīšanas dienas. 
 
Visas izmaksas, kas saistītas ar pārdotās kustamās mantas reģistrāciju 
(pārreģistrāciju) Latvijas Republikas reģistros, sedz attiecīgās kustamās mantas 
ieguvējs. 
 
 


