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protokols Nr. 16

LĒMUMS Nr.1
Par degvielas iegādi Baldones novada pašvaldības vajadzībām
2014.gada 4.martā Baldones novada dome, turpmāk – Pasūtītājs, noslēdza iepirkuma līgumu
Nr. 98-05-28/20 ar SIA “OKTĀNS-A”, turpmāk – Piegādātājs, saskaņā ar kuru Piegādātājs pārdeva,
bet Pasūtītājs apņēmās pirkt benzīnu un dīzeļdegvielu Baldones novada pašvaldības vajadzībām.
Līguma darbības termiņš tika noteikts 60 mēneši no Līguma noslēgšanas vai līdz brīdim, kamēr ir
samaksāta visa līguma summa.
2018.gada 23.oktobrī Baldones novada pašvaldībā tika saņemts SIA “OKTĀNS-A”
paziņojums, reģistrācijas Nr. BND/2018/1-4/2797-S, saskaņā ar kuru pašvaldība tika informēta, ka
SIA “OKTĀNS-A” degvielas uzpildes stacija, turpmāk – DUS, maina īpašnieku. DUS jaunais
īpašnieks tika norādīts SIA ASTARTE-NAFTA.
2018.gada 29.oktobrī Baldones novada pašvaldībā tika saņemts SIA ASTARTE-NAFTA
paziņojums, reģistrācijas Nr. BND/2018/1-4/2854-S, saskaņā ar kuru tika norādīts, ka SIA
“OKTĀNS-A” lauž līgumu ar Baldones novada domi, savukārt SIA ASTARTE-NAFTA apņemas
pārņemt un izpildīt visas SIA “OKTĀNS-A” noslēgtā iepirkuma līguma nosacījumus.
1. Analizējot un izvērtējot normatīvos aktus, Latvijas Republikas judikatūru un zinātniskos
rakstus tika konstatēts, ka ir izveidojusies nestandarta situācija, kuras rezultātā varētu būt iespējami
divi varianti:
1.1. ja notiktu SIA “OKTĀNS-A” uzņēmuma pāreja. Uzņēmuma pārejas objekts ir pats
uzņēmums vai tā autonomā daļa. Uzņēmuma jēdziens ir dots Komerclikuma 18.pantā, atbilstoši
kuram uzņēmums ir organizatoriski saimnieciska vienība. Uzņēmumā ietilpst komersantam
piederošas ķermeniskas un bezķermeniskas lietas, kā arī citi saimnieciski labumi (vērtības), kurus
komersants izmanto komercdarbības veikšanai. Uzņēmums var tikt uzskatīts par lietu kopību
atbilstoši Civillikuma 848.pantam un īpašuma priekšmetu, jo no Civillikuma 987.panta izriet, ka ar
uzņēmuma atsavināšanas līguma noslēgšanu vien nepietiek; ir nepieciešama šo lietu nodošana vai
nekustamā īpašuma gadījumā – ierakstīšana zemesgrāmatā. Tas nozīmē, ka uzņēmums ir tiesību
objekts, kas pieder tiesību subjektam – komersantam – kurš, veicot komercdarbību, to izmanto, un
tas sastāv no aktīva un pasīva, kā arī nemateriāla rakstura saimnieciskiem labumiem jeb faktiskajām
attiecībām. Aktīvā ietilpst: 1) ķermeniskas lietas, kas tiek izmantotas komercdarbības veikšanai, tai
skaitā nauda, preces, izejvielas, ražošanas iekārtas un darba rīki, nekustamie īpašumi, biroja tehnika,
korespondence; 2) bezķermeniskas lietas jeb tiesības ar mantisku vērtību (prasījumi pret
parādniekiem, no vērtspapīriem izrietošās tiesības, lietu tiesības uz svešām lietām, autortiesības,
patenttiesības un citas naudā novērtējamas intelektuālā īpašuma tiesības). Pasīvā ietilpst visas
komersanta saistības. Pie uzņēmumam piederīgajām komersanta saistībām pieder parādi, kas saistīti
ar uzņēmuma iegūšanu, ierīkošanu, darbību uzturēšanu, kā arī atalgojums darbiniekiem. Līdz ar to
secināms, ka visi iepriekš norādītie fakti ir būtiski un pat izšķiroši uzņēmuma pārejas gadījuma
noteikšanā.

Uzņēmuma pārejas gadījumā Baldones novada pašvaldība varētu rīkoties pēc Publiskā
iepirkuma likuma 61.panta trešās daļas 4.punkta nosacījumiem – būtiski iepirkuma līguma vai
vispārīgas vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu
(līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu piegādātāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu
noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis piegādātājs atbilst
paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām,
un uz to neattiecas šā likuma 42. panta pirmajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi, kā arī tie šā
likuma 42. panta otrajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi, kurus pasūtītājs sākotnēji ietvēris
paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos (uz SIA “OKTĀNS-A” neattiecas
42.panta pirmajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi). Rezultātā būtu slēdzama vienošanās pie
04.03.2014. iepirkuma līguma Nr. 98-05-28/20, kur SIA ASTARTE-NAFTA stātos SIA “OKTĀNSA” vietā un turpinātu pildīt ar iepriekš norādīto iepirkuma līgumu uzņemtās saistības.
Attiecīgi, izveidojušos situāciju nevar uzskatīt par uzņēmuma pāreju. SIA “OKTĀNS-A”
pārdod tikai tos uzņēmuma aktīvus, kas attiecas uz DUS, pārējie uzņēmuma aktīvi netiek pārdoti.
Savukārt uzņēmuma pasīvi – saistības un parādi, tāpat kā pārējie uzņēmuma aktīvi – paliek SIA
“OKTĀNS-A” īpašumā. Rezultātā SIA “OKTĀNS-A”, kā komersants, turpinās veikt saimniecisko
darbību tikai bez aktīva – DUS.
1.2. ja nenotiek SIA “OKTĀNS-A” pāreja. Šī lēmuma 1.1. punktā tika secināts, ka izveidojušos
situāciju nevar uzskatīt par uzņēmuma pāreju. Tas faktiski nozīmē to, ka konkrētajā gadījumā ir
nepieciešams rīkoties saskaņa ar Publiskā iepirkuma likuma 8.panta septītās daļas 3.punktu, kas
nosaka ka sarunu procedūru pasūtītājs ir tiesīgs piemērot, ja pasūtītājam neparedzamu ārkārtas
apstākļu rezultātā objektīvi radusies situācija, kurā steidzamības dēļ nav iespējams piemērot atklātu
konkursu, slēgtu konkursu vai konkursa procedūru ar sarunām. Minētie apstākļi, kas pamato
ārkārtas situāciju, nedrīkst būt atkarīgi no pasūtītāja darbības.
Izvērtējot augstāk norādīto, ir secināms, ka Baldones novada pašvaldība laika trūkuma dēļ nevar
konkrētajā gadījumā (kuri ir uzskatāmi par ārkārtas apstākļiem) veikt sarunu procedūru ar jauno
komersantu SIA ASTARTE-NAFTA.
Ņemot vērā visu iepriekš norādīto, ir secināms, ka uz konkrēto gadījumu nevar attiecināt
uzņēmuma pārejas nosacījumus un ar to iespējamās tālākās darbības (lēmuma 1.1.punkts), kā arī
piedēvēt ārkārtas apstākļus (lēmuma 1.2. punkts). Telefoniski sazinoties ar SIA ASTARTE-NAFTA
pārstāvjiem Baldones novada pašvaldība tika informēta, ka 2018.gada 31.oktobrī notiks sēde, kuras
rezultātā ar š.g. 1.novembri degvielas licence tiks izsniegta SIA ASTARTE-NAFTA.
Lai nodrošinātu Baldones novada pašvaldības saimnieciskās darbības nepārtrauktību un
normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju realizēšanu, Baldones novada domei ir
nepieciešams rīkoties nekavējoties un rast risinājumu, kas neietekmētu ne Baldones novada
pašvaldības darbiniekus, ne novada iedzīvotājus., t.sk. nodrošinot skolēnu pārvadājumus, ceļu un ielu
uzturēšanu, teritorijas sakopšanu u.c.
Uz šo brīdi vienīgais iespējamais problēmsituācijas risinājums ir noslēgt trīspusēju vienošanos
04.03.2014. iepirkuma līguma Nr. 98-05-28/20 ietvaros, kur viena no pusēm būs Baldones novada
dome, otra - SIA “OKTĀNS-A”, trešā - SIA ASTARTE-NAFTA, ar vienošanās termiņu ne ilgāku
par trīs mēnešiem, vai līdz brīdim, kamēr tiks veikt jauns degvielas iegādes iepirkums.
Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā pamatojas uz šādiem normatīvajiem aktiem:
- likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu - dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus
citos likumā paredzētajos gadījumos;
- likuma “Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu – domes darbībai un lēmumiem ir jābūt
maksimāli lietderīgiem;
- Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta
pirmo daļu - publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu likumīgi, tas
ir, jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst ārējos
normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, 21.panta otro daļu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot
ar 10 balsīm “PAR” (R.Audzers, H.Nezinis, J.Dūmiņš, E.Brigmanis, I.Jēkabsone, I.Romanovska,
V.Āboltiņa, I.Paegle, A.Požarnovs, A.Mačs), “PRET” – 1 balss (E.Valantis), “ATTURAS” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt trīspusēju vienošanos 04.03.2014. iepirkuma līguma Nr. 98-05-28/20 ietvaros par
degvielas piegādi Baldones novada pašvaldības vajadzībām, kur viena no pusēm būs Baldones
novada dome, otra - SIA “OKTĀNS-A”, trešā - SIA ASTARTE-NAFTA;
2. Noteikt, ka vienošanās stājas spēkā tikai pēc tam, kad komersants ir saņēmis spēkā esošu
speciālo atļauju (licenci), kas apliecina, ka SIA ASTARTE-NAFTA ir tiesības nodarboties ar
degvielas mazumtirdzniecību Latvijas Republikas teritorijā un sertifikātu, kas apliecina SIA
ASTARTE-NAFTA piedāvātās degvielas atbilstību Latvijas normatīvo aktu prasībām
(piegādājamai degvielai jāatbilst kvalitātes prasībām, kas noteiktas Ministru kabineta
2000.gada 26. septembra noteikumos Nr. 332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas
atbilstības novērtēšanu”). Papildus iesniedzot Baldones novada pašvaldībai iepriekš norādīto
dokumentu kopijas.
3. Noteikt, ka vienošanās termiņš nedrīkst būt garāks par 3 (trīs) mēnešiem;
4. Uzdot Baldones novada pašvaldības Iepirkumu speciālistei nekavējoties uzsākt organizēt
degvielas iegādes iepirkumu, ievērojot Publiskā iepirkuma likuma regulējumu;
5. Uzdot Baldones novada Domes lietvedei par minēto lēmumu informēt SIA “OKTĀNS-A” un
SIA ASTARTE-NAFTA.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

R.Audzers

PIELIKUMS
BALDONES NOVADA DOMES
2018.gada 31.oktobra lēmumam Nr.1 (prot. Nr.16, 1.§)
PROJEKTS
VIENOŠANĀS Nr. _________________
pie 2014. gada 4.marta iepirkuma līguma Nr. 98-05-28/20 “Par degvielas iegādi”
Baldonē

2018. gada ___._____________

Baldones novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000031245, juridiskā adrese: Pārupes iela 3,
Baldone, LV-2125, ko, pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības nolikuma un likuma “Par
pašvaldībām” pamata pārstāv domes priekšsēdētājs Raimonds Audzers, turpmāk – Pasūtītājs, no
vienas puses,
SIA OKTĀNS-A, reģistrācijas Nr. 50103124461, juridiskā adrese: Vanagkalnu iela 65, Baldone,
LV-2125, ko, pamatojoties uz Statūtiem, pārstāv valdes locekle […], un
SIA ASTARTE-NAFTA, reģistrācijas Nr. 40003276964, juridiskā adrese: Brīvības iela 60, Dobele,
LV-3701, ko, pamatojoties uz Statūtiem, pārstāv valdes priekšsēdētājs […], turpmāk – Piegādātājs,
no otras puses,
pamatojoties uz 04.03.2014. iepirkuma līgumu Nr. 98-05-28/20 “Par degvielas iegādi” un
31.10.2018. Baldones novada domes lēmumu Nr. 1 (prot.Nr.16) “Par degvielas iegādi Baldones
novada pašvaldības vajadzībām”,
ņemot vērā to, ka saskaņa ar 04.03.2014. iepirkuma līguma Nr. 98-05-28/20 “Par degvielas iegādi”
1.6.punktu līguma summas atlikums uz šīs vienošanās noslēgšanas brīdi ir 78 592,55 EUR
(septiņdesmit astoņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit divi euro, 55 centi) un to, ka saskaņā ar
31.10.2018. Baldones novada domes lēmuma Nr. 1 (prot.Nr.16) nolemjošās daļas 2.punktu ir
saņemtas visu nepieciešamo dokumentu kopijas,
bez viltus, maldības un spaidiem noslēdz šāda satura vienošanos, turpmāk tekstā – Vienošanās:
1. Ar šo Vienošanos SIA OKTĀNS-A nodod Piegādātājam un Piegādātājs ar šo Vienošanos
pārņem ar 04.03.2014. iepirkuma līgumu Nr. 98-05-28/20 nodibinātās SIA OKTĀNS-A
saistības, tiesības un pienākumus.
2. Ar šīs Vienošanās spēkā stāšanos 04.03.2014. iepirkuma līgums Nr. 98-05-28/2 starp SIA
OKTĀNS-A un Pasūtītāju tiek izbeigts un tā vietā tiek nodibināta jauna saistība starp
Pasūtītāju un Piegādātāju.
3. Piegādātājs ir tiesīgs ievērot 04.03.2014. iepirkuma līgumā Nr. 98-05-28/20 noteiktās SIA
OKTĀNS-A atlaides, vai piemērot lielākas. Noteiktās atlaides nedrīkst būt mazākas par
līguma 2.3.punktā noteiktajām. Par atlaižu lielumu Piegādātājam ir rakstiski jāinformē
Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šīs vienošanās trīspusējas parakstīšanas dienas.
4. Šī Vienošanās stājas pēc 31.10.2018. Baldones novada domes lēmuma Nr. 1 (prot.Nr.16)
nolemjošās daļas 2.punktā norādīto dokumentu kopiju saņemšanas un ir spēkā 3 (trīs) mēnešus
vai līdz brīdim, kad ir noslēdzies jauns degvielas iepirkums un ir parakstīts līgums.
5. Visus strīdus, domstarpības, kas rodas Vienošanās izpildes laikā, Puses risina savstarpējo
sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīdu izskata Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā, tiesā.
6. Puses apņemas nekavējoties paziņot viens otram par savas atrašanās vietas, pārstāvja, bankas
rekvizītu un citas būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Vienošanās pienācīgu
izpildi. Puses uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma savlaicīgu nepildīšanu.
7. Vienošanās nenoregulētās pušu tiesības un pienākumus nosaka Latvijas Republikā spēkā
esošie normatīvie akti.
8. Vienošanās ir saistoša Pusēm, to pilnvarotajām personām, kā arī tiesību un saistību
pārņēmējiem.

9. Vienošanās sastādīta trijos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja,
otrs pie SIA OKTĀNS-A, bet trešā pie Piegādātāja.
10. Pušu rekvizīti:
Pasūtītājs

SIA OKTĀNS-A

/paraksts/
R. Audzers

Piegādātājs

/paraksts/
[…]

/paraksts/
[…]

