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Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: 

tiesnese referente U.Mihailova, tiesneses S.Kanenberga un Z.Kupce 

rakstveida procesā izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, pamatojoties uz sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „/Nosaukums/” pieteikumu par Priekules pilsētas domes 2009.gada 

4.jūnija sēdes lēmuma (prot.Nr.9; 1.§) atcelšanu un mantisko zaudējumu un personiskā 

kaitējuma atlīdzināšanu, sakarā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „/Nosaukums/” un 

Priekules novada domes apelācijas sūdzībām par Administratīvās rajona tiesas 2011.gada 

10.jūnija spriedumu. 

Aprakstošā daļa 

[1] Ar Priekules pilsētas domes (turpmāk – Dome vai atbildētāja) 2009.gada 

4.jūnija lēmumu (prot.Nr.9; 1.§) (turpmāk – Lēmums) nolemts par konkursa „/konkursa 

nosaukums/” (turpmāk – Konkurss) uzvarētāju apstiprināt SIA „/Nosaukums 2/”. 

[2] SIA „/Nosaukums/” iesniedza Administratīvajā rajona tiesā pieteikumu par 

Lēmuma atcelšanu. Pieteikumā un pieteikuma papildinājumos norādīts turpmāk minētais. 

[2.1] Konkursa pretendentu izvērtēšana nav notikusi objektīvi un atbilstoši 

konkursa nolikuma prasībām. Aplūkojot izvērtēšanas kritērijus, nav saprotams, kā SIA 

„/Nosaukums 2/”, kuriem pat nav vēl iegādātas nepieciešamās iekārtas, var savākt virs 70 

punktiem, bet SIA „/Nosaukums/”, kam ir visas iekārtas un darba pieredze vairākus gadus, var 

savākt tikai 50 punktus. 

[2.2] Viens no konkursa komisijas locekļiem – /izglītības iestāde/ /amats/ un 

Priekules pilsētas /amats 2/ A.C. – ir radniecīgās attiecībās ar konkursā uzvarējušā uzņēmuma 

SIA „/Nosaukums 2/” īpašnieku. 

[2.3] Lēmums ir administratīvais akts, jo konkrētajā gadījumā tiek nodibinātas 

konkrētas tiesiskās attiecības – tiek dotas tiesības uz skolēnu, kā arī apmeklētāju ēdināšanu 

/objekts/. Konkursa nolikumā nebija noteikts, ka tiek rīkota telpu nomas izsole, bet gan bija 

noteikti stingri kritēriji attiecībā uz ēdināšanas pakalpojumiem.  

[2.4] SIA „/Nosaukums/” lūdz uzdot Domei atceltā administratīvā akta vietā izdot 

jaunu administratīvo aktu ar norādi apstiprināt par konkursa uzvarētāju SIA „/Nosaukums/” 

un viena mēneša laikā noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu objektā „/objekts/” ar SIA 
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„/Nosaukums/”; kā arī piedzīt no Domes SIA „/Nosaukums/” labā mantiskos zaudējumus Ls 

29 129 apmērā un atlīdzināt personisko kaitējumu Ls 7000 apmērā. 

[3] Dome rakstveida paskaidrojumā pieteikumu neatzina un norādīja, ka tiesvedība 

lietā izbeidzama, jo Lēmums nav administratīvais akts. Tas, ka Domes nomas tiesību 

iegūšanai rīko izsoli, nepadara šīs attiecības par publiski tiesiskām, jo pēc būtības strīds paliek 

par to, kurš iegūs nomas tiesības. 

[3.1] Konkursa rezultātā bija iecerēts slēgt privāttiesisku telpu nomas līgumu. 

Konkursa priekšmets bija telpu nomas tiesību iegūšana ar pienākumu nodrošināt ēdināšanas 

pakalpojumus /objekts/. Šīs tiesības konkursa uzvarētājs iegūtu par labāko priekšlikumu, t.i., 

uzvarētājs iegūtu tiesības pats īstenot savu priekšlikumu. Konkursa nolikuma noteikumi 

neprasīja no pretendentiem veikt kādas pašvaldības funkcijas, kas ļautu domāt, ka tiek slēgts 

publiski tiesisks līgums. Uz Lēmuma pieņemšanas brīdi neviena publisko tiesību norma 

nenoteica Domei pienākumu nodot telpas nomā kādai konkrētai personai, kā arī normatīvajos 

aktos nebija noteikta procedūra (kārtība), kādā iznomājamas Domei piederošās telpas. 

[3.2] Konkursa vērtēšanas komisijas (arī deputātu darba grupa) paļāvās uz to, ka 

SIA „/Nosaukums 2/” inventārs ir pietiekošā daudzumā un SIA „/Nosaukums 2/” piedāvājumā 

norādītā informācija ir patiesa un atbilstoša, tāpēc arī tika ierosināts pieņemt lēmumu par 

līguma slēgšanu ar SIA „/Nosaukums 2/”. Pēc Pārtikas veterinārais dienesta (turpmāk – PVD) 

norādījumu saņemšanas 2009.gada 30. jūnijā, t.i., gandrīz mēnesi pēc līguma noslēgšanas, 

tika saņemts iesniegums no SIA „/Nosaukums 2/” ka nepieciešami papildus naudas līdzekļi 

līdz Ls 18 000 inventāra un iekārtu iegādei un ka SIA „/Nosaukums 2/” apņemas iegādāties 

inventāru un iekārtas par summu līdz Ls 8000. Ņemot vērā, ka domei bija pienākums 

nodrošināt /izglītības iestāde/ skolēnu ēdināšanu, uzsākot jauno mācību gadu, kas izriet no 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkta un Izglītības likuma 17.panta otro 

daļu, 2009.gada 17.jūlijā Priekules novada domes ārkārtas sēdē (prot. Nr.3;10.§) tika 

pieņemts lēmums par finanšu līdzekļu novirzīšanu kafejnīcas iekārtu iegādei, kuras ir 

iznomātas SIA „/Nosaukums 2/”. 

[3.3] Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrijas atbildēs norādītie iespējamie finanšu pārkāpumi attiecas uz Domes 

rīcību, plānojot un pieņemot tās budžeta grozījumus, nevis attiecībā uz Lēmumu.  

[3.4] SIA „/Nosaukums/” pieteikumā norādītie apstākļi par mantisko zaudējumu 

un personiskā kaitējuma esamību ir balstīti uz pieņēmumiem, un pieteikumā norādītā 

iespējami prettiesiskā Domes rīcība nav cēloniskā sakarā ar SIA „/Nosaukums/” pieteikumā 

norādītiem un aprēķinātiem zaudējumiem. 

[4] 2011.gada 16.maijā Iepirkumu uzraudzības birojs (turpmāk – IUB) sniedza 

atzinumu. 

[4.1] Domei kā pasūtītājam Publisko iepirkumu likuma izpratnē, lai noslēgtu 

līgumu par virtuves ar palīgtelpām nomu un skolēnu, kā arī apmeklētāju ēdināšanas 

organizēšanu /objekts/, par ko tika izsludināts konkurss, ir jāpiemēro Publisko iepirkumu 

likums, ievērojot tajā noteikto iepirkumu veikšanas kārtību un procedūras, izņēmumus, kā arī 

attiecīgās līgumcenu robežvērtības. 

[4.2] Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantā ietvertajam tiesiskajam 

regulējumam paredzamā līgumcena nosakāma kā naudas summa, ko pasūtītājs ir paredzējis kā 

naudas summu, ko līguma izpildes rezultātā (gan tieši, gan netieši) saņems piegādātājs. 

Atbilstoši Eiropas Kopienu Tiesas judikatūrai paredzamajā līgumcenā ietverama arī naudas 

summa, ko līguma izpildes rezultātā piegādātājs saņems no trešajām personām. 

[4.3] Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 67.panta regulējumam konkrētā līguma 

termiņš nedrīkstēja pārsniegt 5 gadus. 

[4.4] Domei bija jānosūta paziņojums par iepirkuma rezultātiem atbilstoši 

Publisko iepirkumu likuma 27.pantam gadījumā, ja iepirkuma paredzamā līgumcena ir bijusi 
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Ls 10 000 vai lielāka. Pārbaudot IUB mājaslapā esošās publikācijas, IUB neatrada nevienu 

paziņojumu par konkrēto Domes iepirkumu. 

[5] Ar Administratīvās rajona tiesas 2011.gada 10.jūnija spriedumu pieteikums 

daļēji apmierināts, Lēmums atzīts par prettiesisku un noteikts Domei atlīdzināt SIA 

„/Nosaukums/” personisko kaitējumu Ls 2500 apmērā. Pārējā daļā pieteikums noraidīts. 

Spriedums pamatots ar turpmāk minētajiem motīviem. 

[5.1] Tiesa atzina, ka, tā kā 2009.gada 5.jūnijā starp Domi un SIA „/Nosaukums 

2/”, pamatojoties uz Lēmumu, noslēgts līgums par /objekts/ ēdināšanas telpu iznomāšanu 

skolēnu, sporta halles apmeklētāju ēdināšanas, kā arī cita veida pasākumu, kas saistīti ar 

ēdināšanu, organizēšanai, Lēmums atzīstams par izpildītu. 

[5.2] Tiesa secināja, ka konkrētajā gadījumā attiecības, kas veidojas starp Domi un 

konkursa pretendentiem, atzīstamas par publiski tiesiskām. 

[5.3] Tiesa atzina, ka Domei, izvēloties pretendentu līguma slēgšanai par 

ēdināšanas un ar to saistīto pakalpojumu nodrošināšanu pašvaldības iznomātajās telpās, bija 

jāpiemēro Publisko iepirkumu likuma nosacījumi. Dome iepirkuma procesā prettiesiski nav 

piemērojusi Publisko iepirkumu likuma normas. 

[5.4] Tiesa secināja, ka Domei, iepirkuma procesā nebija jāpiemēro likumā 

noteiktās procedūras, bet pārējie Publisko iepirkumu likuma nosacījumi tai bija saistoši. Tiesa 

atzina, ka Dome, neievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības, ir pieļāvusi procesuālus 

pārkāpumus. 

[5.5] Tiesa nekonstatēja, ka Dome, veicot publisko iepirkumu, būtu nodrošinājusi 

konkursa pretendentus ar Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem atbilstošām tehniskajām 

specifikācijām (Publisko iepirkumu likuma 17.pants), tādējādi arī nenodrošinot pretendentus 

ar precīzu informāciju par prasībām, kādas tiek izvirzītas konkrētajam iepērkamajam 

pakalpojumam.  

[5.6] Tiesa atzina, ka Dome pieļāvusi pārkāpumus, arī veicot kandidātu un 

pretendentu atlasi un piedāvājumu izvērtēšanu. 

[5.7] Tiesas ieskatā darba grupas vērtējums par kritēriju „Licenču/ sertifikātu vai 

atļauju kopijas, kas apliecina tiesības nodarboties ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu” ir 

nepamatots. 

[5.8] No konkursa organizācijas dokumentiem tiesa nekonstatēja nekādas prasības 

attiecībā uz izvērtēšanas kritērijiem „Skolēnu ēdināšana brīva izvēle”, „Brīvpusdienas 

ieguvušo skolēnu ēdināšana kompleksās pusdienas”, „Darbinieku ēdināšana”, „Apkalpošanas 

ātruma iespējas”. Tiesa atzina, ka komisijas un darba grupas locekļu izvērtējumā nevar izslēgt 

subjektīvo momentu, taču izvērtējumam pēc būtības jābūt balstītam uz objektīvi pārbaudāmu 

izvērtējamu kritēriju nosacījumiem, un līdz ar to – pēc iespējas objektīvam. Ievērojot 

norādītos apstākļus, darba grupas vērtējumu par kritērijiem „Skolēnu ēdināšana brīva izvēle”, 

„Brīvpusdienas ieguvušo skolēnu ēdināšana kompleksās pusdienas”, „Darbinieku ēdināšana”, 

„Apkalpošanas ātruma iespējas” tiesa atzina par objektīvi nepamatotu. 

[5.9] Tiesa atzina, ka darba grupas veiktajam SIA „/Nosaukums 2/” izvērtējuma 

rezultātam kritērijā „Saraksts ar piedāvāto papildus aprīkojumu un inventāru, ar kuru 

iespējams izpildīt darba uzdevumā minētās prasības, šī aprīkojuma esamība pretendentam vai 

tā iegādes iespējas” trūkst objektīva pamatojuma. Dome nav pienācīgi pārliecinājusies par 

SIA „/Nosaukums 2/” saimniecisko un finansiālo stāvokli (Publisko iepirkumu likuma 

41.pants), sakarā ar ko kļūdījusies šī pretendenta tehnisko spēju (Publisko iepirkumu likuma 

42.pants) novērtējumā. 

[5.10] No piedāvājuma un citiem lietas materiāliem nav iegūstama informācija par 

SIA „/Nosaukums 2/” būtiskākajiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējos trīs gados 

(Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 2.punkts), līdz ar to nav saprotams, pēc 

kādiem parametriem veikts pēdējā gada pretendenta darbības izvērtējums, nolūkā izdarīt 

secinājumu par pretendenta profesionālajām spējām sniegt konkrēto pakalpojumu. Šī iemesla 
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dēļ tiesa nekonstatēja arī objektīvu pamatojumu darba grupas veiktajam trešās personas 

izvērtējumam minētajā kritērijā. 

[5.11] SIA „/Nosaukums/” piedāvājums, atšķirībā no SIA „/Nosaukums 2/” 

piedāvājuma, satur gan pēdējā gada izvērstu darbības aprakstu, gan turpmākās darbības 

plānojumu, kas, tiesas ieskatā, kopsakarā ar atsauksmēm par SIA „/Nosaukums/” līdzšinējo 

darbību tāda paša pakalpojuma sniegšanā ļauj izdarīt pamatotus secinājumus par SIA 

„/Nosaukums/” pieredzi profesionālajām spējām sniegt konkrēto pakalpojumu. 

[5.12] Izvērtējusi izskatāmās lietas faktiskos apstākļus, tiesa atzina, ka Dome, 

nerīkojoties atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām, ir liegusi SIA „/Nosaukums/” 

iespēju, paļaujoties uz to, ka līgums netiek noslēgts līdz IUB lēmuma saņemšanai, izmantot 

likumā paredzētās tiesības uz pieņemtā Lēmuma apstrīdēšanu IUB, proti – uz Lēmuma 

tiesiskuma izvērtēšanu līdz līguma noslēgšanai, tādējādi būtiski ietekmējot SIA 

„/Nosaukums/” izredzes iegūt līguma slēgšanas tiesības. 

[5.13] Tā kā tiesa Lēmumu atzinusi par prettiesisku, tā atzina zaudējumu 

atlīdzināšanas pamatu. 

[5.14] Izskatāmajā lietā atlīdzinājuma prasījumu SIA „/Nosaukums/” iesniegusi 

tiesā pēc lietas ierosināšanas pamatlietā. Vienlaikus, ņemot vērā, ka SIA „/Nosaukums/” pirms 

vēršanās tiesā ar atlīdzinājuma prasījumu, vērsusies arī iestādē, un Dome SIA „/Nosaukums/” 

iesniegumu izskatījusi, tiesa procesuālās ekonomijas nolūkos atzina par iespējamu 

atlīdzinājuma prasījumu izskatīt vienlaicīgi ar prasījumu pamatlietā. 

[5.15] Tiesa atzina, ka SIA „/Nosaukums/” nevarēja paļauties uz to, ka iepirktos 

produktus tā varēs izlietot, kā arī saistības ar darbiniekiem un piegādātājiem nokārtot, turpinot 

darbību arī pēc līguma darbības termiņa izbeigšanās. Tiesas ieskatā, nepamatoti un prettiesiski 

sniegts apsolījums, ja arī tāds tiktu atzīts par pierādītu, tiesas ieskatā nevar būt tiesisks pamats 

tam, lai atzītu Domes pienākumu atlīdzināt šī apsolījuma rezultātā SIA „/Nosaukums/” 

radušos zaudējumus. 

[5.16] Tiesa atzina, ka SIA „/Nosaukums/” iesniegtie pierādījumi par 2009.gada 

diviem mēnešiem vien nav uzņēmuma peļņas stabilitātes rādītājs. Līdz ar to tiesai nebija 

pamata atzīt, ka tie apliecinātu, ka notikumu parastās attīstības gaitā SIA „/Nosaukums/” ar 

savu darbību varētu gūt peļņu pieteikumā norādītajā apmērā. 

[5.17] Tiesa atzina par samērīgu un atbilstošu personiskā kaitējuma atlīdzināšanu 

SIA „/Nosaukums/” Ls 2500 apmērā. Tiesas ieskatā SIA „/Nosaukums/” nav pierādījusi 

(pamatojusi) atlīdzinājuma prasījumu par tai nodarīto personisko kaitējumu prasījuma pārējā 

daļā. 

[6] Par Administratīvās rajona tiesas 2011.gada 10.jūnija spriedumu SIA 

„/Nosaukums/” iesniedza apelācijas sūdzību, kurā pārsūdzēja spriedumu daļā, ar kuru 

noraidīts pieteikums par mantisko zaudējumu un personiskā kaitējuma atlīdzināšanu, norādot 

turpmāk minētos argumentus. 

[6.1] Nevar piekrist tiesas secinājumam par to, ka tiesai nav pamata atzīt, ka SIA 

„/Nosaukums/” iesniegtie pierādījumi par 2009.gada diviem mēnešiem apliecinātu, ka 

notikumu parastās attīstības gaitā SIA „/Nosaukums/” ar savu darbību varētu gūt peļņu 

pieteikumā norādītajā apmērā. Tiesai nebija pamata noraidīt negūtā materiālā labuma piedziņu 

no Domes pilnā apmērā. 

[6.2] Tiesai tika iesniegti pierādījumi par to, ka SIA „/Nosaukums/” Domes rīcības 

rezultātā bija spiesta pilnīgi pārtraukt savu darbību, neizmaksāt darba algas saviem 

darbiniekiem, palikt parādā vairākiem piegādātājiem utt., no kā nepārprotami secināms, ka 

bijušo darbinieku, pastāvīgo sadarbības partneru, kā arī citu ar minēto gadījumu saistīto 

personu attieksme pret SIA „/Nosaukums/” ir negatīva un SIA „/Nosaukums/” nevar uzskatīt 

par uzticamu darba devēju, sadarbības partneri un pakalpojuma sniedzēju. 



 5 

[7] Par Administratīvās rajona tiesas 2011.gada 10.jūnija spriedumu Dome 

iesniedza apelācijas sūdzību, kurā pārsūdzēja spriedumu daļā, ar kuru apmierināts pieteikums 

daļā, norādot turpmāk minētos argumentus. 

[7.1] Starp pusēm netika slēgts un nebija paredzēts slēgt pakalpojuma līgumu, bet 

gan telpu nomas līgumu, kā tas faktiski ir noticis, un 2009.gada 5.jūnija Neapdzīvojamo telpu 

īres līguma 2.punkts to arī nosaka. 

[7.2] Nav saprotams, balstoties uz ko, tiesa ir secinājusi, ka ir noslēgts līgums par 

ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu, jo tas ir pretrunā ar noslēgtā nomas līguma 

priekšmetu. 

[7.3] Ministru kabineta 2003.gada 7.jūlija noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības 

vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 

1.punkts nosaka, ka šis normatīvais akts nenosaka pašvaldības funkcijas. Apstāklis, ka tieši 

pašvaldībām tiek piešķirti valsts budžetā paredzētie līdzekļi noteiktā apmērā to vispārējās 

izglītības iestāžu skolēnu ēdināšanai, kuras īsteno pamatizglītības programmas, nekādā veidā 

nav attiecināmi uz pašvaldības funkciju īstenošanu. Līgumu par ēdināšanas pakalpojumu 

nodrošināšanu ir slēgusi izglītības iestāde – /izglītības iestāde/ atsevišķi 2009./2010.mācību 

gadā un atsevišķi 2010./2011.mācību gadā, kas ir uzskatāmi par atsevišķiem līgumiem. 

[7.4] Konkursa nolikuma noteikumi neprasīja no pretendentiem veikt kādas 

pašvaldības funkcijas, kas ļautu domāt, ka tiek slēgts publiski tiesisks līgums. 

[7.5] Tiesa kļūdaini ir iztulkojusi un piemērojusi Publisko iepirkumu likuma 

8.panta septīto daļu, 17.pantu un 27.pantu, jo, ja arī būtu jāpiemēro Publisko iepirkumu 

likums, tad Dome varēja nepiemērot likumā noteiktās procedūras, izņemot prasības par 

tehnisko specifikāciju un paziņojuma publicēšanu, turklāt arī, paziņojot par rezultātiem, 

Pasūtītājs var nepiekrist paziņojuma publicēšanai un pie šādiem apstākļiem SIA 

„/Nosaukums/” publiski iepirkuma rezultāti nebūtu zināmi un līdz ar to ir kļūdains tiesas 

secinājums par apstrīdēšanas ierobežojumu. 

[7.6] Nepamatots ir arī tiesas secinājums par pārkāpumiem, veicot kandidātu un 

pretendentu atlasi un piedāvājumu izvērtēšanu. 

[7.7] Tiesa nepamatoti saistījusi nolikumā minētās brīvpusdienas ar 1.klases 

ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu. Tiesa nepamatoti ir aprēķinājusi pakalpojuma cenu. 

[7.8] Tiesa nepamatoti ir secinājusi, ka līgums par ēdināšanas pakalpojumu 

sniegšanu ar Domi ir noslēgts uz 5 gadiem, jo tas ir pretrunā ar lietā esošiem pierādījumiem. 

Tādējādi Domei nebija jāpiemēro iepirkuma procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 

8.panta otrajai daļai. 

[7.9] Nav saprotams, uz kādu pierādījumu un tiesību normu pamata tiesa ir 

izdarījusi secinājumu, ka fakts, ka SIA „/Nosaukums/” ir zaudējusi konkursu un nav ieguvusi 

tiesības slēgt līgumu, dod pamatu jebkurai personai, tai skaitā piegādātājiem, skolēniem, viņu 

vecākiem izdarīt secinājumu par SIA „/Nosaukums/”. Nav saprotams arī, kādus secinājums 

var izdarīt par SIA „/Nosaukums/”. 

[7.10] Tiesas secinājums ir pieņēmums, jo tiesa vienlaicīgi norāda, ka SIA 

„/Nosaukums/” nav iesniegusi pierādījumus, kas liecinātu par konkrētām, uz to vērstām sekām 

SIA „/Nosaukums/” sagrautās reputācijas dēļ, līdz ar to tiesai nav iespējams izdarīt 

secinājumus par tai nodarītā personiskā kaitējuma būtiskumu. Nav saprotams, pēc kā tiesa ir 

noteikusi personiskā kaitējuma atlīdzināšanas summu. 

[8] SIA „/Nosaukums/” paskaidrojumā par Domes apelācijas sūdzību atzina to par 

nepamatotu, pamatojoties turpmāk norādītajiem argumentiem. 

[8.1] Nevar piekrist Domes secinājumiem, ka tiesa spriedumā ir kļūdaini 

secinājusi, ka pašvaldības funkcija ir ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana. 

[8.2] Maldinoši ir Domes apgalvojumi, ka gadījumā, ja izglītības iestādē ir 

neizmantoti valsts budžeta līdzekļi, izglītības iestādes /amats/ ir tiesīgs tos izlietot. 
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[8.3] Dome izvairās no Pasūtītāja lomas Publisko iepirkumu likuma izpratnē, 

norādot, ka līgumu par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu ar SIA „/Nosaukums 2/” ir 

slēgusi /izglītības iestāde/, nevis Dome. Tomēr, nav ņemts vērā, ka Dome, rīkojot Konkursu, 

nolikuma pielikumā Nr.2 pievienoja Neapdzīvojamo telpu īres līguma paraugu, kas ir 

nolikuma neatņemama sastāvdaļa un kurā kā Iznomātājs minēta Dome. Tas fakts, ka papildus 

pie noslēgtā nomas līguma ar SIA „/Nosaukums 2/” tika noslēgti vēl kādi līgumi ar citām 

līgumslēdzējpusēm, nenozīmē, ka tas dod pamatu Domei neuzskatīt sevi par Pasūtītāju 

Publisko iepirkumu likuma izpratnē. 

[8.4] Kļūdaini ir apgalvojumi, ka līgumcenas summa 9 mēnešu un 4 gadu ietvaros 

nesasniedz Ls 10 000. Kā izriet no SIA „/Nosaukums/” 2011.gada 19.jūlija izziņas Nr.02/11 

un tās apstiprinošiem dokumentiem, skolēnu ēdināšanas līgumcena ir Ls 132 948. Minētā 

summa veidojas, pat pieļaujot, ka /objekts/ 5 gadu laikā nenotiks neviens pasākums, izņemot 

skolēnu ēdināšanu. Taču, ņemot vērā to, ka konkursa mērķis saskaņā ar nolikuma 2.1.punktu 

ir iznomāt Domes rīcībā esošās ēdināšanas telpas un nodrošināt kvalitatīvu, visiem skolēniem, 

skolotājiem, darbiniekiem un sporta halles apmeklētājiem pieejamu ēdināšanu, līgumcenai 

jābūt vismaz 100 procentus augstākai. 

[9] Ar Administratīvās apgabaltiesas 2013.gada 8.februāra lēmumu lietā kā 

atbildētāja pieaicināta Latvijas Republika un tās pusē pieaicināts IUB. Rakstveida 

paskaidrojumos IUB norādīja turpmāk minēto. 

[9.1] IUB 2009.gada 26.maija lēmums, ar ko IUB atteicās pieņemt izskatīšanai 

pieteicējas iesniegumu, ir tiesisks un pamatots. 

[9.2] Pieteicējai bija tiesības IUB 2009.gada 26.maija lēmumu pārsūdzēt. 

[9.3] IUB paļāvās, ka pasūtītāja sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga, un no 

saņemtā pieteicējas iesnieguma un no pasūtītāja paskaidrojumiem nebija secināms, ka 

konkrētajā iepirkumā būtu piemērojams Publisko iepirkumu likums. 

[9.4] Iepirkuma procedūras rīkošanas nepieciešamība un atbildība par tās norisi ir 

jāuzņemas pašam pasūtītājam. Konkrētajā gadījumā pasūtītājs nebija lūdzis IUB sniegt 

atzinumu par veiktās procedūras atbilstību. 

[10] Administratīvā apgabaltiesa, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 

304.pantu pirmo daļu, lietu izskata rakstveida procesā. 

Motīvu daļa 

[11] Pārbaudījusi lietas materiālus, Administratīvā apgabaltiesa atzīst, ka 

pieteicējas apelācijas sūdzība ir nepamatota, ka Domes apelācijas sūdzība ir daļēji pamatota 

un ka pieteikums ir daļēji apmierināms. 

[12] Administratīvā apgabaltiesa saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 

307.panta ceturto daļu atzīst, ka pirmās instances tiesas spriedumā ietvertais pamatojums, 

izņemot daļā par personiskā kaitējuma atlīdzinājumu (pirmās instances tiesas sprieduma 

[23.3] punkts), ir pareizs un pilnībā pietiekams, un apgabaltiesa pievienojas pirmās instances 

tiesas sprieduma motivācijai šajā daļā, izvērstāku argumentu izklāstu nenorādot. 

Administratīvā apgabaltiesa atkārtoti nenorāda to apelācijas sūdzībās minēto 

argumentu motivāciju, kuriem pirmās instances tiesas spriedumā ir sniegta motivācija. 

Papildus apgabaltiesa norāda turpmāk minēto. 

[13] Apgabaltiesa uzskata, ka Dome ir atzinusi, ka /objekts/ ir jāizveido tāda 

ēdināšanas pakalpojumu infrastruktūra, kas nodrošinātu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 

/izglītības iestāde/ skolēniem, tās darbiniekiem un jebkuram halles apmeklētājam. Tādējādi 

Dome ir definējusi sasniedzamo sabiedrībai nepieciešamo mērķi un atzinusi, ka tas ir 

īstenojams, uzdodot to veikt privātai komercsabiedrībai. Tā kā privātā komercsabiedrība 
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realizē pašvaldības definēto mērķi, Domei nebija pamata uzskatīt, ka šī komercdarbība nav 

saistīta ar Domes funkciju nodrošināšanu un ka Publisko iepirkumu likums šajā gadījumā nav 

piemērojams. 

[14] Apgabaltiesa no Konkursa nolikuma konstatē, ka atbilstoši Konkursa 

nolikumam un Nedzīvojamās telpas nomas līgumam konkursa uzvarētājs iegūst tiesības hallē 

sniegt ēdināšanas pakalpojumus /izglītības iestāde/ skolēniem, darbiniekiem un arī citiem 

halles apmeklētājiem. Tādējādi Konkursa noteikumi un izveidotā objekta infrastruktūra 

pieļauj Konkursa uzvarētājam pretendēt un ar lielu ticamību saņemt pašvaldības pasūtījumu 

/izglītības iestāde/ skolēnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai. Līdz ar to, apgabaltiesas 

ieskatā, iepirkuma līgumcenas aprēķināšanā pirmās instances tiesas spriedumā pamatoti tika 

izmantoti tiesai zināmie precīzie dati par skolēniem piedāvātā brīvpusdienu pakalpojuma 

maksu. 

Kā norādīts IUB slēdzienā un pirmās instances tiesas spriedumā, ir svarīgi ņemt vērā 

arī tos labumus, ko konkursa uzvarētājs iegūst no trešajām personām. Šajā gadījumā tas ir 

/izglītības iestāde/ pasūtījums skolēnu ēdināšanai un ienākumi no skolas darbinieku un halles 

apmeklētāju ēdināšanas.  

Pirmās instances tiesas spriedumā aprēķināts, ka pašvaldības apmaksātās skolēnu 

brīvpusdienas sasniedz Publisko iepirkumu likuma 8.panta otrās daļas robežcenu (10 000 

lati).  

Dome izteikusi iebildumus, ka tiesa nepamatoti saistījusi Konkursa nolikumā minētās 

brīvpusdienas ar 1.klases ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu. 

Apgabaltiesa konstatē, ka pirmās instances tiesas spriedumā norādītais aprēķins atbilst 

informācijai, kura bija Konkursa dalībnieku rīcībā. Konkursa nolikuma 8.punktā konkrēti 

norādīts, ka atbilstoši esošajai situācijai 2008./2009.mācību gadā /izglītības iestāde/ mācās 

375 skolēni, no viņiem 19 bērniem ir piešķirtas brīvpusdienas, maksa par brīvpusdienām 

sastāda 15 latus vienam bērnam mēnesī. 70 Priekules pagasta skolēniem piešķirtas 

brīvpusdienas par 20 santīmiem dienā, tai skaitā 10 skolēniem no daudzbērnu ģimenēm 30 

santīmi dienā. Skolā strādā 39 skolotāji un 12 tehniskie darbinieki.  

Tādējādi Dome pati ir norādījusi uz mēneša izmaksām brīvpusdienu sniegšanai 19 

bērniem 15 latu apmērā.  

Apgabaltiesa konstatē, ka atbilstoši Konkursa nolikumam Konkursa uzvarētājai bija 

tiesības rēķināties, ka tai būs jānodrošina arī pārējo skolēnu, skolas darbinieku, skolotāju 

ēdināšanas pakalpojumi. Līdz ar to ir secināms, ka Konkursa uzvarētāja saņemtais labums no 

trešajām personām līguma darbības laikā būtiski pārsniegs Publisko iepirkumu likuma 8.panta 

trešajā daļā noteiktās robežas, no kā izriet Domes pienākums piemērot Publisko iepirkumu 

likumu. 

Līdz ar to apgabaltiesa atbildētājas argumentus attiecībā uz Publisko iepirkumu likuma 

nepiemērošanu atzīst par nepamatotiem. 

[15] Apgabaltiesa atzīst par pamatotiem Domes iebildumus, ka Ministru kabineta 

2003.gada 7.jūlija noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības vispārējas pamatizglītības, vispārējās 

vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 59.punkta prasības attiecībā uz 

izglītojamajā tiesībām vismaz reizi dienā saņemt siltu ēdienu un Ministru kabineta 2009.gada 

28.decembra noteikumu Nr.605 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžeta 

līdzekļus pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai” prasības ir attiecināmas uz izglītības 

iestādes vadību, nevis pašvaldību. 

Tomēr no Domes pieņemtajiem lēmumiem ir secināms, ka Dome, konstatējot, ka 

/objekts/ pastāv iespēja ērti un efektīvi sniegt ēdināšanas pakalpojumus skolēniem, pēc savas 

iniciatīvas apņēmās izveidot šādu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu, noslēdzot 

vienošanos ar privātu komercsabiedrību. Tādējādi pašvaldība pēc savas iniciatīvas ir 

iesaistījusies minēto Ministru kabineta noteikumu izpildes nodrošināšanā. 
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[16] Apgabaltiesa uzskata, ka apstāklis, ka Konkursa nolikumā nav noteikti skaidri 

novērtēšanas kritēriji, kas atbilst no konkursa dalībniekiem pieprasītajai informācijai, pats par 

sevi ir pamats Konkursa norises atzīšanai par prettiesisku. 

Kā jau konstatēja pirmās instances tiesa, no Konkursā iesniedzamās informācijas 

uzskaitījuma (nolikuma 11.punkts) nav saprotams, kas varētu tikt vērtēts atbilstoši kritērijam 

„Skolēnu ēdināšana brīva izvēle”, „Brīvpusdienas ieguvušo skolēnu ēdināšana kompleksās 

pusdienas”, „Darbinieku ēdināšana”, „Apkalpošanas ātruma iespējas”. 

Vienlaikus gan apgabaltiesa konstatē, ka Konkursa dalībnieki ir parakstījuši 

apliecinājumu, ka konkursa noteikumi ir skaidri un saprotami. Tādējādi konkursa 

dalībniekiem nebija radušās šaubas, ka viņu sniegto informāciju būs iespējams novērtēt 

saskaņā ar noteiktajiem kritērijiem. Tomēr, ņemot vērā, ka šāda informācijas sniegšanas 

forma un kritēriji neļauj arī trešajām personām (tostarp, tiesai) objektīvi novērtēt iesniegtās 

informācijas atbilstību kritērijiem, t.i., pārbaudīt konkursa komisijas slēdzienu objektivitāti, 

apgabaltiesa uzskata, ka Domes izvirzītie kritēriji nav skaidri un saprotami un tie neatbilst 

formai, kādā bija uzdots noformēt konkursa piedāvājumu. 

Pamatojoties uz minēto, apgabaltiesa atzīst, ka Dome, skaidri nenosakot novērtēšanas 

kritērijus Konkursa nolikumā, ir pieļāvusi būtisku procesuālu pārkāpumu un ka Lēmums ir 

atzīstams par prettiesisku. 

[17] Papildus apgabaltiesa secina, ka šajā lietā ir izveidojusies pieteicējas tiesības 

aizskaroša situācija saistībā ar Lēmuma apstrīdēšanu.  

Dome izsludināja Konkursu un 2009.gada 11.maijā informēja pieteicēju, ka tās 

piedāvājums ir noraidīts. 2009.gada 18.maijā IUB saņemts pieteicējas iesniegums par 

iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Atbildot uz IUB 2009.gada 19.maija vēstuli Nr.2704, 

kurā birojs lūdza sniegt informāciju par Konkursu, Dome 2009.gada 25.maija vēstulē 

Nr.387/1-17 norādīja, ka Konkurss rīkots, lai nomnieks, iznomājot pašvaldībai piederošas 

telpas, sniegtu ēdināšanas pakalpojumus. Konkurss netika rīkots, lai pašvaldība iepirktu kādu 

preci vai pakalpojumu. IUB ar 2009.gada 26.maija vēstuli Nr.4-1/2897 informēja Domi un 

pieteicēju, ka, ņemot vērā IUB kompetenci, pieteicējas iesniegums netiek pieņemts 

izskatīšanā. 

IUB 2011.gada 16.maija atzinumā tiesai norādīja, ka Domei kā pasūtītājam Publisko 

iepirkumu likuma izpratnē, lai noslēgtu līgumu par virtuves ar palīgtelpām nomu un skolēnu, 

kā arī apmeklētāju ēdināšanas organizēšanu /objekts/, par ko tika izsludināts konkurss, ir 

jāpiemēro Publisko iepirkumu likums. 

IUB 2013.gada 12.marta paskaidrojumos tiesai norādīja, ka tas paļāvās, ka pasūtītāja 

sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga un no saņemtā pieteicējas iesnieguma un no pasūtītāja 

paskaidrojumiem nebija secināms, ka konkrētajā iepirkumā būtu piemērojams Publisko 

iepirkumu likums. 

Apgabaltiesa uzskata, ka IUB, nepieprasot pienācīgu informāciju, tostarp, Konkursa 

nolikumu, maldināja pieteicēju un Domi par normatīvo aktu piemērošanu.  

Paskaidrojumos IUB norāda, ka IUB bija zināms, ka Dome rīko konkursu ar mērķi 

izvēlēties telpu nomnieku, lai nomnieks tajās sniegtu ēdināšanas pakalpojumus, ko apmaksās 

trešās personas, nevis pasūtītājs. Savukārt IUB 2011.gada 16.maija atzinumā, atsaucoties uz 

Eiropas Savienības Tiesas judikatūru, norādīja, ka šādos iepirkumos persona, kura maksā par 

pakalpojuma saņemšanu, nav izšķirošā un iepirkuma apjomā ir jāiekļauj arī trešo personu 

veicamie maksājumi. Tādējādi IUB kā iestāde, kas atbild par vienveidīgas prakses 

piemērošanu publisko iepirkumu jomā, sniegusi pretrunīgu viedokli. 

Attiecīgi apgabaltiesa nekonstatē, ka Dome vienpersoniski būtu liegusi 

SIA „/Nosaukums/” iespēju, paļaujoties uz to, ka līgums netiek noslēgts līdz IUB lēmuma 

saņemšanai, izmantot likumā paredzētās tiesības uz Lēmuma apstrīdēšanu IUB, jo IUB jau 

bija sniedzis viedokli par Konkursu un Domei nebija pamata uzskatīt, ka par Konkursa 

rezultātiem ir jāinformē IUB. Savukārt pieteicējai nebija pamata uzskatīt, ka sūdzība par 
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Lēmumu ir jāsniedz IUB atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajai ārpustiesas 

izskatīšanas kārtībai. 

Pamatojoties uz minēto, apgabaltiesa atzīst, ka pieteicēja ir ievērojusi Lēmuma 

ārpustiesas izskatīšanas kārtību un ka IUB 2009.gada 26.maija atteikums pieņemt izskatīšanai 

pieteicējas iesniegumu ir vērtējams lietā par Lēmuma tiesiskuma izvērtēšanu. 

Apgabaltiesa uzskata, ka IUB ir prettiesiski atteicās izskatīt pieteicējas 2009.gada 

18.maija iesniegumu, kā rezultātā Dome nepareizi nepiemēroja Publisko iepirkumu likuma 

normas un tika paildzināta pieteicējas tiesību aizsardzības procedūra, Lēmumu pārsūdzot 

tiesā, jo Konkursa rīkošanas pārkāpumi, apgabaltiesas ieskatā, ir tik acīmredzami, ka 

pieteicējas un Domes strīds tiktu atrisināts Lēmuma apstrīdēšanas procesa ietvaros. Tomēr, 

ņemot vērā šajā spriedumā atzīto, ka pamatā Dome ir atbildīga par pārkāpumiem Konkursa 

kritēriju izstrādāšanā un piedāvājumu izvērtēšanā, apgabaltiesa uzskata, ka Publisko 

iepirkumu likuma normu nepiemērošana nav radījusi būtisku pieteicējas tiesību aizskārumu, 

un IUB pieļauto pārkāpumu neatzīst par būtisku. 

Tā kā pieteicējas pieteikums par Konkursa norisi tiek skatīts administratīvajā tiesā, 

apgabaltiesa nekonstatē arī, ka ar IUB prettiesisko atteikumu pieteicējai bija liegtas tiesības uz 

tiesu. 

[18] Apgabaltiesa no lietas materiāliem nekonstatē tādas SIA „/Nosaukums 2/” 

Konkursa pieteikuma nepilnības, lai atzītu, ka tiesiskas Konkursa norises rezultātā pieteicēja 

noteikti būtu kļuvusi par Konkursa uzvarētāju. Apstāklis, ka SIA „/Nosaukums 2/” dēļ Dome 

bija spiesta veikt virtuves iekārtu iepirkumu /objekts/, apgabaltiesas ieskatā, nenorāda uz to, 

ka SIA „/Nosaukums 2/” Konkursa pieteikums pilnībā neatbilda prasībām, jo Konkursa 

nolikums neparedzēja jau iepirktas virtuves iekārtas esamību pretendentam, bet pietika ar 

apliecinājumu, ka tās ir iespējams iegādāties. 

Pēc SIA „/Nosaukums 2/” uzvaras Konkursā un Nedzīvojamo telpu nomas līguma 

noslēgšanas būtiski mainījās faktiskā situācija, jo Dome bija spiesta SIA „/Nosaukums 2/” 

iznomāt Domes iegādātās virtuves iekārtas, un pieteicēja nebija ieinteresēta pretendēt uz 

iepirkumu ar šādiem nosacījumiem, jo šādas iekārtas jau bija pieteicējas rīcībā. Līdz ar to nav 

iespējams atjaunot faktisko stāvokli, kāds pirms Lēmuma pieņemšanas. 

Apgabaltiesa uzskata, ka pirmās instances tiesas spriedumā pamatoti secināts, ka nav 

pamata atzīt, ka notikumu parastās attīstības gaitā pieteicēja ar savu darbību varētu gūt peļņu 

pieteikumā norādītajā apmērā. 

[19] Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 8.panta 

otrajā daļā noteikts, ka juridiskajai personai ir tiesības uz atlīdzinājumu par personisko 

kaitējumu, kas nodarīts to darījumu reputācijai, komercnoslēpumam, autortiesībām vai arī 

citām nemantiskajām tiesībām vai ar likumu aizsargātajām interesēm. 

Pieteicēja lūdza atlīdzināt personisko kaitējumu Ls 7000 apmērā, pamatojot prasījumu 

ar apsvērumiem, ka, tā kā SIA „/Nosaukums/” nav atzīta par Konkursa uzvarētāju, ir nodarīts 

kaitējums pieteicējas darījumu reputācijai, kā arī pieteicēja norādīja, ka Domes amatpersonas 

ir bijušas ieinteresētas Konkursa iznākumā. 

Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 6.panta pirmā daļa 

paredz, ka tiesības uz zaudējuma atlīdzinājumu rodas, ja starp iestādes prettiesisko rīcību un 

cietušajam nodarīto zaudējumu pastāv tieša cēloņsakarība – objektīva saikne starp iestādes 

rīcību un tās radītajām laika ziņā sekojošām zaudējumu nodarošām sekām, proti, minētā rīcība 

rada un nosaka šo seku iestāšanās reālu iespēju un ir galvenais faktors, kas nenovēršami 

radījis šīs sekas.  

Apgabaltiesa uzskata, ka apstāklis, ka pieteicējas piedāvājums nav atzīts par labāko, 

arī ja Konkursa norisē ir konstatējami ir pieļauti procesuāli pārkāpumi, neļauj pieņemt par 

ticamu, ka pieteicēja citu personu acīs ir zaudējusi reputāciju. Konkursa mērķis ir noskaidrot 

ekonomiskāko un efektīvāko pašvaldības finanšu līdzekļu izmantošanu. Piedāvājuma 

neatzīšana par pašvaldībai atbilstošāko nenozīmē, ka pieteicēja tāpēc būtu uzskatāma par 
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neprofesionālu vai nekompetentu konkrētā pakalpojuma sniegšanā un ka trešajām personām 

būtu jārodas šādam viedoklim vai tas varēja rasties. Līdz ar to pieteicējas neatzīšana par 

Konkursa uzvarētāju, apgabaltiesas ieskatā, nevarēja radīt pieteicējas norādītās sekas. 

Apgabaltiesa uzskata, ka neskaidrie un nepārbaudāmie Konkursa novērtēšanas kritēriji 

radīja pieteicējas amatpersonu šaubas par Domes amatpersonu rīcības tiesiskumu Konkursa 

norisē, vilšanos Domes darbībā un nespēju to ietekmēt, kas nav novēršams ar Lēmuma 

atzīšanu par prettiesisku. Turklāt Domes Konkursa rezultātus pēc pieteicējas sūdzības Dome 

uzdeva vērtēt atkārtoti, un, lai gan vērtēšanas rezultāti mainījās, arī pārvērtēšanā netika 

konstatēta Konkursa pamata defekts – novērtēšanas kritēriju neatbilstība. 

Pamatojoties uz minēto, apgabaltiesa nosaka pieteicējai personiskā kaitējuma 

atlīdzinājumu Ls 1000 apmērā. 

Apgabaltiesa uzskata, ka pirmās instances tiesas spriedumā nav pareizi novērtēts 

pieteicējas personiskais kaitējums. 

[20] Apgabaltiesa konstatē, ka pieteicēja apelācijas sūdzībā ir lūgusi piedzīt no 

Domes par labu pieteicējai advokāta izdevumus par apelācijas sūdzības sastādīšanu Ls 50 

apmērā. Precizējot prasījumu (lietas 6.sējuma 174.lapa) pieteicēja norādīja, ka tā lūdz 

atlīdzināt arī izdevumus par juridisko palīdzību, ko sniegusi zvērināta advokāte V.Borina 

pirmās instances tiesā un apelācijas instances tiesā. 

Administratīvā procesa likuma 294.pants paredz, ka apelācijas sūdzībā nedrīkst grozīt 

pieteikuma priekšmetu vai pamatu, ietvert jaunus prasījumus, kas nav pieteikti pirmās 

instances tiesā. Par jaunu prasījumu neuzskata, citstarp, prasījuma precizēšanu. 

Ņemot vērā, ka prasījums par juridiskās palīdzības sniegšanas izdevumu atlīdzināšanu 

nav pieteikts pirmās instances tiesā, apgabaltiesa prasījumu par šo izdevumu atlīdzinājumu 

neskata. 

Apgabaltiesa norāda, ka saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 93.panta trešo daļu, 

ja atlīdzinājums nav prasīts vienlaicīgi ar administratīvā akta vai faktiskās rīcības 

pārsūdzēšanu, iesniegumu par atlīdzinājumu var iesniegt iestādei, kas nodarījusi zaudējumus 

vai kaitējumu. Atlīdzinājumu iestādei var prasīt, ja ir pabeigta attiecīgās administratīvās lietas 

izskatīšana pēc būtības. 

[21] Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 126.panta pirmo daļu, ja pieteikums 

pilnībā vai daļēji apmierināts, tiesa piespriež no atbildētāja par labu pieteicējam viņa 

samaksāto valsts nodevu. 

Ar spriedumu par prettiesisku atzīstams Lēmums un IUB atteikums izskatīt pieteicējas 

iesniegumu.  

Apgabaltiesa uzskata, ka atbildētājai, kas šajā lietā ir Priekules pilsētas pašvaldība, 

uzliekams pienākums atlīdzināt pieteicējai tās samaksāto valsts nodevu 20 latu apmērā par 

pieteikuma iesniegšanu, jo pieteikums ir daļēji apmierināts, bet apelācijas sūdzība atzīstama 

par nepamatotu. 

Savukārt atbildētājai – Latvijas Republikai – uzliekams pienākums atlīdzināt 

pieteicējai tās samaksāto valsts nodevu 10 latu apmērā par apelācijas sūdzības iesniegšanu, jo 

fakti attiecībā uz IUB prettiesisko rīcību ir atklājušies apelācijas instances tiesā. 

Rezolutīvā daļa 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 307. un 309.pantu, Administratīvā 

apgabaltiesa 

nosprieda: 

SIA „/Nosaukums/” pieteikumu apmierināt daļā. 
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Atzīt par prettiesisku Priekules pilsētas domes 2009.gada 4.jūnija sēdes lēmumu 

(prot.Nr.9; 1.§). 

Uzdot Priekules pilsētas pašvaldībai atlīdzināt SIA „/Nosaukums/” personisko 

kaitējumu 1000 (viens tūkstotis) latu apmērā. 

Atzīt par prettiesisku Iepirkumu uzraudzības biroja rīcību, atsakoties izskatīt pēc 

būtības SIA „/Nosaukums/” 2009.gada 18.maija iesniegumu. 

Uzlikt pienākumu Priekules pilsētas pašvaldībai atlīdzināt SIA „/Nosaukums/” (reģ. 

Nr./reģistrācijas numurs/, adrese: /adrese/) valsts nodevu 20 (divdesmit) latu apmērā. 

Uzlikt pienākumu Latvijas Republikai atlīdzināt SIA „/Nosaukums/” (reģ. 

Nr./reģistrācijas numurs/, adrese: /adrese/) valsts nodevu 10 (desmit) latu apmērā. 

Spriedumu var pārsūdzēt Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā 

viena mēneša laikā no sprieduma sastādīšanas dienas, iesniedzot kasācijas sūdzību 

Administratīvajā apgabaltiesā. 

 

 

Tiesnese referente (paraksts) U.Mihailova 

 

 

Tiesneses (paraksts) 

 

 

(paraksts) 

S.Kanenberga 

 

 

Z.Kupce 

 

NORAKSTS PAREIZS 

Administratīvās apgabaltiesas tiesnese                                    U.Mihailova 

Rīgā, 2013.gada 21.maijā 
 


