ĶEKAVAS NOVADA DOME
Gaismas iela 19 k-9 -1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123,
tālrunis 67935803, e-pasts: novads@kekava.lv

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
protokols Nr. 9/2021.

2021.gada 18.augusts

LĒMUMS Nr. 7.
Par atteikšanos no prasības civillietā Nr.C33507019
Zemgales rajona tiesā ir ierosināta civillieta Nr.C33507019 Baldones novada domes prasībā
pret A.P. par zaudējumu 3000 EUR apmērā piedziņu. Prasība pamatota ar to, ka Baldones novada
dome kā pasūtītājs, pamatojoties uz cenu aptaujas rezultātiem, domes 2018.gada 28.augusta lēmumu
Nr.16 (protokols Nr.10) un Ministru kabineta noteikumiem Nr.318 “Elektronisko izsoļu vietnes
noteikumi”, 2018.gada 3.oktobrī noslēdza līgumu Nr.BND/2018/1-20/87-LI ar izpildītāju SIA
“Forest Mentor Group” par augošu koku cirsmas novērtēšanu un elektroniskās izsoles rīkošanu.
Atlīdzība izpildītājam par minēto darbu izpildi līguma 2.1.apakšpunktā tika noteikta 6050 EUR
apmērā. 2018.gada 2.oktobrī pašvaldība konstatēja, ka normatīvie akti neparedz tiesības
pašvaldībām rīkot elektroniskās izsoles, tādēļ atbildētāja parakstītais līgums ar SIA “Forest Mentor
Group” tika izbeigts,
samaksājot izpildītājam 3000 EUR atbilstoši minētā līguma
4.4.apakšpunktam, kurā noteikts pasūtītāja pienākums segt visus izpildītājam radušos un priekšā
stāvošos zaudējumus, t.sk. sagaidāmo peļņas atrāvumu, ja pasūtītāja vainas dēļ darbu izpilde ir
apgrūtināta vai nav iespējama.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 22.punktu
jaunizveidotajā Ķekavas novadā ietilpst šādas teritoriālā iedalījuma vienības: Baldones pagasts,
Baldones pilsēta, Baložu pilsēta, Daugmales pagasts un Ķekavas pagasts. Tas nozīmē, ka Baldones
novada pašvaldība un tās dome ir beigusi pastāvēt. Atbilstoši citētā likuma Pārejas noteikumu
6.punktam novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārņēmēja. Līdz ar to saskaņā ar Civilprocesa likuma 77.panta pirmo daļu un
Zemgales rajona tiesas 2021.gada 19.jūlija lēmumu Baldones novada dome ir aizstāta ar jaunu
procesa dalībnieku – Ķekavas novada pašvaldības domi.
Likuma “Par pašvaldībām” 4.pants noteic, ka, realizējot vietējo pārvaldi, pašvaldības likumā
noteiktajos ietvaros ir publisko tiesību subjekts, bet privāttiesību jomā pašvaldībām ir juridiskās
personas tiesības, tai skaitā realizēt civilprocesuālās tiesības un izpildīt pienākumus (Civilprocesa
likuma 77.panta pirmā daļa). Īstenojot Civilprocesa likuma 74.panta trešajā daļā noteiktās tiesības,
prasītājs var pilnīgi vai daļēji atteikties no prasības. Šādā gadījumā atbilstoši Civilprocesa likuma
223.panta 4.punktam tiesa izbeidz tiesvedību lietā.
Izskatāmajā lietā konstatējams, ka 2018.gada 28.augustā Baldones novada dome pieņēma
lēmumu Nr.16 “Par augošu koku izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr.10), kura
3.3.apakšpunktā noteikts atkārtot “Spaļenieku ceļš”, Baldones pagasts, Baldones novads, kadastra
Nr.80250100050, 8025 009 0232, “Reiskatu ceļš”, kadastra Nr.8025 002 0227, 80250020228,
“Lapsēnu ceļš”, kadastra Nr.80250020195,80250070184 ceļa nodalījumā augošo 1573 koku
ciršanas tiesību izsoli e-vidē. Lēmuma 3.4.apakšpunkts paredz elektroniskās izsoles veikšanai
pieaicināt ārpakalpojumu un Baldones novada domes Iepirkumu komisijai uzdot sagatavot
vienošanos ar elektroniskās izsoles veicēju. Savukārt 2019.gada 29.janvārī Baldones novada dome
pieņēma lēmumu Nr.14 “Par augošu koku izsoli” (protokols Nr.2), kurā cita starpā nolēma pārtraukt
tiesiskās attiecības starp Baldones novada pašvaldību un SIA “Forest Mentor Group”, laužot
2018.gada 3.oktobrī noslēgto līgumu Nr.BND/2018/1-20/87-LI .

Tā kā līguma Nr.BND/2018/1-20/87-LI pirmstermiņa izbeigšanas pamatā ir tieši Baldones
novada domes lēmums Nr.14 “Par augošu koku izsoli” (protokols Nr.2), Ķekavas novada dome
uzskata, ka turpmākā tiesvedība civillietā Nr.C33507019 nav lietderīga, ja atbildētājs neuztur
prasījumu par tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu.
Ņemot vērā norādīto, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 74.panta trešās daļas 1.punktu un
223.panta 4.punktu, kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Drošības komitejas 2021.gada
10.augusta sēdes un Finanšu komitejas 2021.gada 12.augusta sēdes atzinumus,
Atklāti balsojot
ar 9 balsīm “Par” (Agnese Geduševa, Andris Vītols, Edgars Brigmanis, Gatis Līcis, Inese Jēkabsone,
Juris Žilko, Kristīne Legzdiņa, Rihards Gorkšs, Voldemārs Pozņaks),
“Pret” – 1 (Karina Putniņa), “Atturas” – nav,
“Nepiedalās” – 5 (Aigars Vītols, Arnolds Keisters, Indra Priede, Juris Jerums, Viktorija Baire),

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1.

Atteikties no prasības pret A.P. par 3000 EUR piedziņu civillietā Nr.C33507019 ar nosacījumu,
ja A.P. neuztur prasījumu par tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu.

2.

Administratīvajai pārvaldei lēmumu ar elektronisku sūtījumu nosūtīt Zemgales rajona tiesai
(Bauskā) uz elektronisko adresi: zemgale@tiesas.lv

Sēdes vadītājs:

(PARAKSTS*)

J.Žilko

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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