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Satura rādītājs

Lēmums Nr. 124 Par Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas
29.10.2013.sprieduma izpildi daļā par pamatparāda 32370.83 EUR (Ls 22 750,35),
līgumsoda 5 661.16 EUR (Ls 3978,69) un likumisko nokavējuma procentu 13632.89 EUR (Ls
9581,25) piedziņu 3 ............................................................................................................................. 
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Lēmums Nr. 124 Par Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas
29.10.2013.sprieduma izpildi daļā par pamatparāda 32370.83 EUR (Ls 22 750,35),
līgumsoda 5 661.16 EUR (Ls 3978,69) un likumisko nokavējuma procentu
13632.89 EUR (Ls 9581,25) piedziņu

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu palāta 29.10.2013.ir pieņēmusi spriedumu civillietā (Nr.C11076507) SIA
‘’Terciana’’ prasībā pret Cēsu novada pašvaldību par parāda, līgumsoda, likumisko procentu un zaudējumu piedziņu
saistībā ar pamatskolas Gaujas ielā 45, Cēsīs, būvniecību saskaņā ar 03.06.2004. būvuzņēmuma līgumu, ar kuru nosprieda
‘’piedzīt no Cēsu novada domes, reģ.Nr.90000031048, par labu SIA ‘’Terciana’’, reģ.Nr.40003655805, pamatparādu Ls
22 750,35, līgumsodu Ls 3978,69 un likumiskos nokavējuma procentus Ls 9581,25 par laika periodu no 2006.gada
23.oktobra līdz 2013.gada 15.oktobrim, kā arī pamatparādu Ls 385 389,99 un tiesas izdevumus Ls 2856,73, bet pavisam
kopā Ls 424 557,01 (četri simti divdesmit četri tūkstoši pieci simti piecdesmit septiņi lati 01 santīms)’’.
Cēsu novada pašvaldība 13.12.2013. par minēto Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas spriedumu iesniedza kasācijas
sūdzību, norādot, ka spriedumu pārsūdz pilnā apjomā. 14.05.2015.Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu
departamenta tiesnešu kolēģija rīcības sēdē ir pieņēmusi šādu lēmumu:
‘’Ierosināt kasācijas tiesvedību lietā sakarā ar Cēsu novada domes kasācijas sūdzību par Augstākās tiesas Civillietu tiesu
palātas 2013.gada 29.oktobra spriedumu daļā, ar kuru no Cēsu novada domes piedzīts SIA ‘’Terciana’’ labā būvniecības
izmaksu pieauguma parāds 385 389,99 Ls un tiesas izdevumi 2856,73 Ls piedziņu un nodot lietu šajā daļā izskatīšanai
rakstveida procesā.
Atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar Cēsu novada domes kasācijas sūdzību par Augstākās tiesas Civillietu tiesu
palātas 2013.gada 29.oktobra spriedumu daļā, ar kuru no Cēsu novada domes piedzīts SIA ‘’Terciana’’ labā samaksas par
paveiktajiem būvniecības darbiem parāds 22 750,35 Ls, līgumsods 3978,69 Ls un likumiskie nokavējuma procenti
9 581,25 Ls par laika posmu no 2006.gada 23.oktobra līdz 2013.gada 15.oktobrim.’’
Civilprocesa likuma 434.panta otrās daļas 1.punktā noteikts, ka ja kasācijas sūdzība ir iesniegta, apelācijas instances tiesas
spriedums stājas likumīgā spēkā vienlaikus ar 1)Augstākās tiesas rīcības sēdes lēmumu, ja ir atteikts ierosināt kasācijas
tiesvedību (464.panta trešā daļa un 464.1pants), savukārt 203.panta piektajā daļā - spriedumam, kas stājies likumīgā
spēkā, ir likuma spēks, tas ir obligāts un izpildāms visā valsts teritorijā.
Cēsu novada pašvaldība 20.05.2015. ir saņēmusi Latvijas Republikas Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja XX
rīkojumu izpildu lietā Nr.00509/050/2015 , kurā minēts, ka ‘’LR Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 50 Zvērināta tiesu
izpildītāja XX lietvedībā atrodas Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 2015.gada 13.maijā izsniegtais izpildu raksts lietā
Nr. C28255015 MSIA „CB”, reģ. Nr. 40003001934, administratores XX pieteikumā par prasības nodrošināšanu, apķīlājot
SIA „TERCIANA”, reģ. Nr. 40003655805, pienākošos maksājumus no Cēsu novada domes, reģ. Nr. 90000031048, par labu
MSIA „CB”, reģ. Nr. 40003001934, nepārsniedzot prasības summu 581 759.78 EUR.
 
Pamatojoties uz augstāk minēto izpildu dokumentu un saskaņā ar Civilprocesa likuma 142.pantu ceturto daļu un
599.panta pirmo un otro daļu, informēju, ka naudas līdzekļi, kas SIA „TERCIANA”, reģ. Nr. 40003655805, pienākas no
Cēsu novada domes, tiek apķīlāti 581 759.78 (pieci simti astoņdesmit viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit deviņi eiro
un 78 centi) apmērā un ieskaitāmi Latvijas Republikas Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināta tiesu izpildītāja XX,
nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, depozīta kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, ar norādi –
saskaņā ar rīkojumu izpildu lietā Nr. 00509/050/2015.’’
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Civilprocesa likuma 203.panta piekto daļu un 434.panta otrās daļas pirmo
punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Malkavs,
A.Bimbirulis, G.Grosbergs, I.Lāce, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, A.Melbārdis, I.Timermanis, E.Geruļskis), pret – nav, atturas –
nav,  nolemj:
 

Uzdot Finanšu nodaļai 25.05.2015. no pamatbudžeta līdzekļiem pārskaitīt parādu par būvniecības darbiem1.
32 370.83 EUR (22 750.35 Ls), līgumsodu 5 661.16 EUR (3 978.69 Ls) un likumiskos nokavējuma procentus
13 632.89 EUR (9 581.25 Ls), kas kopā ir 51 664.88 EUR (piecdesmit viens tūkstotis seši simti sešdesmit četri
eiro un 88 centi) Latvijas Republikas Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 Zvērināta tiesu izpildītājam XX, ieskaitot
to
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            XX, nodokļu maksātāja reģistra kods XX,
depozīta kontā Nr.XX,
Valsts kase, ar norādi – saskaņā ar rīkojumu izpildu lietā Nr.00509/050/2015.

Uzdot Finanšu nodaļai lēmuma 1.punktā minēto summu iekļaut budžeta grozījumos.1.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.2.
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