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  SPRIEDUMS  
Latvijas Republikas vārdā

2015.gada 28.aprīlī  
Liepājas tiesa: tiesnese A.Pomerance
                          ar sekretāri A.Grēberi
  
piedaloties SIA ``LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS`  ̀pilnvarotai pārstāvei /pers. A/ piedaloties atbildētāja SIA ``OSTKOM`  ̀pilnvarotam pārstāvim
/pers. B/
 
 
             Izskatīja atklātā tiesas sēdē civillietu sabiedrības ar ierobežotu atbildību  ``LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS`` maza apmēra prasībā pret
sabiedrību ar ierobežotu  atbildību ``OSTKOM`` par kopīpašuma apsaimniekošanas, uzturēšanas un sniegto pakalpojumu maksas parāda piedziņu.
            Tiesas sēdē tiesa

konstatēja:
Prasītājs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību ``LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS`` - 2014.gada 24.septembrī cēlis Liepājas tiesā maza

apmēra prasību pret atbildētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību ``OSTKOM`  ̀par kopīpašuma apsaimniekošanas, uzturēšanas un sniegto pakalpojumu
maksas parāda 503,63 EUR piedziņu, tai skaitā galvenais parāds 414,17 EUR, likumiskie procenti 88,86 EUR.

Prasībā norādīts, ka īpašums /adrese/, piederēja atbildētājam. Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas līgums noslēgts 2009.gada
19.jūlijā. No 2009.gada 1.decembra atbildētājam sācis veidoties parāds. Līdz 2010.gada 30.novembrim parāds 414,77 EUR. No 2010.gada 1.februāra
aprēķināti likumiskie procenti 88,86 EUR.

Lūdz piedzīt parādu un noteikt prasītāja tiesības līdz sprieduma izpildei  saņemt likumiskos procentus 6% gadā no pamatparāda.
Prasība pamatota uz Civillikuma 1432., 1587., 1759., 1760., likuma ``Par dzīvokļa īpašumù  ̀8., 12.pantu, Dzīvokļa īpašuma likuma

10.,13.pantu, MK noteikumiem nr.1013.,1014.
Atbildētājs sniedzis paskaidrojumus Civilprocesa likuma 250.23 panta kārtībā,   kuros norādījis, ka prasību neatzīst. Dzīvoklis laika posmā no

1999.gada līdz 2010.gadam bijis atslēgts no centrālās apkures sistēmas. Atslēgšana notikusi pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 1995.gada
19.oktobra lēmumu nr.736 `  ̀Par centralizētās siltumapgādes  regulēšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldībai  piederošajās ēkās`  ̀un minēto apliecina
Siltumenerģijas pieslēgšanas, atslēgšanas akts no 1999.gada 1.decembra un akts par karstā ūdens atslēgšanu 2000.gada 14.februārī. Turklāt atbilstoši
Komerclikuma 406.panta noteikumiem, no komercdarījuma izrietošie prasījumi noilgst trīs gadu laikā. Atbilstoši Pārejas noteikumu 15.punktam,
Komerclikuma D daļa stājas spēkā no 2010.gada 1.janvāra. Prasījumam iestājies noilgums.

Prasītājs sniedzis atsauksmi, kurā norādījis, ka pušu savstarpējās attiecības nav vērtējamas, kā komercdarījums, jo tās regulē Speciālais likums.
Saskaņā ar Komerclikuma 388.pantu, komercdarbība ir atklāta saimnieciskā darbība, kuru savā vārdā peļņas gūšanas nolūkā veic komersants. Norāda,
ka uz minētā attiecībām piemērojams Civillikuma 1895.pantā noteiktais noilguma termiņš  – 10 gadi.

Prasība celta Civilprocesa likuma 30.3 nodaļas kārtībā, kā maza apmēra prasība. Prasītājs un atbildētājs norādījis, ka nevēlas lietas izskatīšanu
tiesas sēdē.  

Latvijas Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.daļā noteikts, ka ja puses nelūdz lietas izskatīšanu tiesas sēdē, vai tiesa neuzskata par nepieciešamu
lietu iztiesāt tiesas sēdē, lietas par maza apmēra prasībām tiesa izskata rakstveida procesā, savlaicīgi paziņojot pusēm par datumu, kad sprieduma
norakstu varēs saņemt tiesas kancelejā.

Lieta atbilstoši Liepājas tiesas 2014.gada 5.novembrī pieņemtam lēmumam izskatāma tiesas sēdē.  
Prasītāja pilnvarotā pārstāve /pers. A/ tiesas sēdē prasību uzturēja minētajā prasības apjomā un paskaidroja, ka 2010.gada decembrī

atbildētājam izsniegts pēdējais rēķins, 2014.gadā prasītājs vērsies pie advokātu biroja ``Kreics un partnerì ,̀ kas 2014.gada 10.maijā izsūtījis
atbildētājam brīdinājumu. Norāda, ka piemērojams 10 gadu noilgums. Attiecībā uz parāda apjomu – 2010.gada 20.janvārī notikusi kopīpašnieku
sapulce, kurā izlemts no 2009./2010.gada apkures sezonas apkures izmaksas aprēķināt 100% apjomā visiem īpašniekiem atbilstoši platībai. Sapulcē
piedalījās arī SIA ``OSTKOM` ,̀ kura minēto lēmumu nav apstrīdējusi. Pirms atbildētājs  atsavinājis minēto īpašumu, radiatori uzlikti un novembrī,
decembrī apmaksa veikta. Parāda apjoms par apkuri 354,69 EUR. Karstā ūdens cirkulācijas izmaksas jāsedz visiem kopīpašniekiem atbilstoši MK
noteikumiem nr.1013 17.punktam, 17.2.1.punktam. Par karstā ūdens cirkulāciju aprēķināta maksa 40,58 EUR. Minētajā dzīvoklī nav bijusi ierīkota
autonomā apkure. Nepareiza ir atbildētāja atsauce uz Domes lēmumu, jo tajā minēts, ka ja ``…īrnieks iesniedz apkures projektù .̀ SIA ``OSTKOM`  ̀nav
bijis dzīvokļa īrnieks, alternatīvās apkures projekts nav bijis izstrādāts. Speciālista /uzvārds/ aprēķins iesniegts pēc kopsapulcē pieņemtā lēmuma.
Atbildētājam vajadzēja saskaņot minēto ar dzīvokļu īpašniekiem kopsapulci, t.i. minēto jautājumu apspriest kopsapulcē, kas netika izdarīts. 

Atbildētāja SIA ``OSTKOM`  ̀pilnvarotais pārstāvis /pers. B/ tiesas sēdē prasību neatzina, norādot, ka iestājies noilgums, jo prasītājs nav realizējis
savas prasījuma tiesības 3 gadu laikā saskaņā ar Komerclikumā noteikto noilguma termiņu.

Civillikuma 1060.pantā noteikts, ka kopīpašnieki saņem labumus un nes arī zaudējumus. SIA ``OSTKOM`  ̀labumus nav saņēmis, tāpēc arī par
apkuri un karstā ūdens cirkulāciju nav jāmaksā. Kopīpašnieki nevar piespiest īpašnieku maksāt par to, kas nav saņemts. Atzīst, ka kopīpašnieku lēmums
nav apstrīdēts. Norāda, ka par siltuma zudumiem būtu jāmaksā 24,20 EUR. Atbildētājs 2010.gada martā pasūtījis speciālistam aprēķinus par siltuma
zudumiem un iesniedzis prasītājam 2010.gada 29.martā, bet minētos aprēķinus apsaimniekotājs nav piemērojis.    

Noklausījusies pušu sniegtos paskaidrojumus, pārbaudījusi un izvērtējusi lietā esošos pierādījumus, tiesa atzīst, ka prasība ir noraidāma.



No lietas materiāliem – Liepājas zemesgrāmatu nodaļas uzziņas redzams, ka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ``OSTKOM`  ̀laika periodā no
2000.gada 31.janvāra līdz 2010.gada 30.novembrim piederēja nekustamais īpašums /adrese A/ un tam piekrītošās 26/1000 domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājas.  (sākotnējais SIA ``OSTKOM`  ̀nosaukums /pers. C/ RF Liepājas pilsētas /pers. C/ daudznozaru IU).

Atbilstoši Latvijas Civillikuma 3.pantam, katra civiltiesiska attiecība apspriežama pēc likumiem, kas bijuši spēkā tad, kad šī attiecība radusies,
pārgrozījusies vai izbeigusies.

Atbilstoši likuma ``Par dzīvokļa īpašumù  ̀(spēkā līdz 2010.gada 31.decembrim), 8.un 12.pantam, visu dzīvokļu īpašnieku pienākums ir
piedalīties daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.

No lietas materiāliem redzams, ka b/o ``Jaunliepāja` ,̀ kā mājas pārvaldnieks,  un sabiedrība ar ierobežotu atbildību  ``OSTKOM`  ̀, kā dzīvokļa
īpašnieks un mājas domājamo daļu kopīpašnieks, 2003.gada 20.februārī noslēguši Dzīvojamās mājas  uzturēšanas un apsaimniekošanas līgumu, saskaņā
ar kuru mājas pārvaldnieks apņēmies apsaimniekot un uzturēt dzīvojamo māju, savukārt dzīvokļa īpašnieks apņēmies segt pārvaldniekam  visus
izdevumus, kas saistīti ar dzīvojamās mājas uzturēšanu un apsaimniekošanu, proporcionāli viņa dzīvokļa lielumam atbilstoši izdevumu daļai.       

No Uzņēmuma reģistra 2010.gada 1.septembra uzziņas redzams, ka b/o ``Jaunliepāja`  ̀bija ieguvusi SIA ``Jaunliepāja`  ̀statusu, bet vēlāk
reorganizācijas rezultātā pievienota SIA ``Vecliepāja` ,̀ kas mainījusi nosaukumu uz ``LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS``.  

Prasītājs par laika periodu no 2009.gada 1.decembra līdz 2010.gada 31.decembrim aprēķinājis parādu 414,77 EUR, un likumiskos procentus
88,86 par laika periodu no 2010.gada 1.februāra līdz 2014.gada 31.augustam.

AT Senāta 2010.gada 21.aprīļa spriedumā tās lietā nr.SKC 100/200 noteikts, ka, ja izskatot lietu pēc būtības, tiesa konstatē, ka ir iestājies
civiltiesību normās noteiktais noilgums, tad tai jāpārbauda vienīgi jautājums par noilguma apturēšanu vai pārtraukšanu, bet nav jānoskaidro faktiskie
apstākļi un jāvērtē pierādījumi, jo noilgums ir patstāvīgs pamats prasības noraidīšanai.

Tiesa konstatē, ka ir iestājies pamats prasības noraidīšanai, kā iestājušos noilguma tiesiskās sekas.  
Praescriptio temporis ( lat.val.) ir likumā noteikts priekšraksts par laiku, pēc kura notecēšanas saistība izbeidzas ( saistības izbeigšanās ar

noilgumu).
Civillikuma 1895.pantā noteikts, ka visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no noilguma ietekmes un kuru izlietošanai likumā nav

noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā persona tās neizlieto desmit gadu laikā.
Atbilstoši Civillikuma 1910.pantam, ar noilguma iestāšanos izbeidzas ne vien prasības tiesība, bet arī pati saistību tiesība.
Tiesību doktrīnā noteikts, ka noilguma institūts civiltiesībās veidots ar mērķi novērst nenoteiktību mantiskajās attiecībās, radīt skaidrību tad, ja

kāda persona ilgstoši neīsteno tiesības vai neprasa novērst iespējamo strīdu par tām (…). Nebūtu pieļaujams, ka iespējamais parādnieks uz mūžīgiem
laikiem atrodas zem parāda atprasīšanas vai vismaz tiesāšanās Damokla zobena un nevar plānot savu darbību, izslēdzot šādus draudu ( sk.Torgāns K.,
Saistību tiesību 1.daļa, mācību grāmata-Rīga, Tiesu nama aģentūra, 2006., 276.lpp).

Saskaņā ar Komerclikuma 3.panta 1.un 2.daļu, komercdarbību regulē Civillikums un citi likumi, turklāt Civillikuma noteikumi piemērojami 
komercdarbībai tiktāl, ciktāl Komerclikumā vai citos komercdarbību regulējošos likumos nav noteikts citādi.  

Ar 2010.gada 1.janvārī spēkā stājušos Komerclikuma D daļu tika noteikts, ka no komercdarījumiem izrietošie prasījumi noilgst trīs gadu laikā 3
gadu laikā, ja likumā nav noteikts cits noilguma termiņš. Ņemot vērā, ka komerclikuma noteikumi attiecībā uz komercdarījumiem kā lex specialis
attiecināmi pret Civillikuma vispārīgi noteikto 10 gadu noilgumu, tad komercdarījumiem piemērojami Komerclikuma noteikumi.

Komerclikuma D daļas 388.pantā noteikts, ka komercdarījumi ir komersanta tiesiskie darījumi, kas saistīti ar komercdarbību. Savukārt
Komerclikuma D daļas 389.pantā noteikts, ka ja darījums ir komercdarījums tikai vienam no darījuma dalībniekiem, šī likuma noteikumi par
komercdarījumiem ir vienlīdz piemērojami arī pārējiem darījuma dalībniekiem, ciktāl normatīvos aktos patērētāju tiesību aizsardzības jomā vai citos
likumos nav noteikts citādi.

Latvijā ar komercdarījumiem saprot visus darījumus, ko slēdz komersants savas komerciālās darbības ietvaros, turklāt neatkarīgi no tā, vai otrs
darījuma dalībnieks ir komersants.

Tā kā komercsabiedrības ( personālsabiedrības un kapitālsabiedrības) jau savas formas dēļ ir komersanti un šīm sabiedrībām nav tā sauktās
privātās dzīves, visus komercsabiedrību slēgtos darījumus var uzskatīt par komercdarījumiem  (V.Vizule, Komercdarījumi pa jaunam, Kas jāzina par
Komerclikuma  jauno ``D `  ̀daļu, Lietišķās informācijas dienests, Rīga 2009., 15.lpp.).

Ievērojot minētās tiesību normas, lietas izskatīšanas gaitā konstatētos faktus, tiesa atzīst, ka ir vērtējamas prasītāja prasījuma tiesības atbilstoši
Komerclikuma normām, kas nosaka, kādā kārtībā komercdarījuma dalībnieki var aizsargāt savas aizskartās tiesības un ar likumu aizsargātās intereses,
tajā skaitā tiesību normas, kas nosaka prasības noilgumu.

Saskaņā ar Komerclikuma D daļas 406.pantu, no komercdarījumiem izrietošie prasījumi noilgst trīs gadu laikā, ja likumā nav noteikts cits termiņš.
Minētā likuma Pārejas noteikumu 16.pants nosaka, ka ja šī likuma D daļas spēkā stāšanās dienā Civillikumā vai citā likumā noteiktais noilguma termiņš
nav notecējis, bet šī likuma D daļa nosaka īsāku noilguma termiņu, piemērojami šī likuma D daļā noteiktais noilguma termiņš, kas skaitāms no 2010.gada
1.janvāra. Ja pēc šī aprēķina noilguma termiņš iznāk garāks par līdzšinējo noilguma termiņu, noilguma termiņš izbeidzas dienā, kad tas būtu notecējis
saskaņā ar Civillikuma vai citu normatīvo aktu.

No minētā secināms, ka noilguma termiņš no komercdarījuma izrietošiem prasījumiem, kuri slēgti, piemēram līdz 2010.gadam var iestāties
2013.gada 1.janvārī, jo normatīvos aktos Patērētāju tiesību aizsardzības jomā vai citos likumos nav noteikts citādi.  

Civillikuma 1893.pantā noteikts, ka saistību tiesība izbeidzas, ja tiesīgā  persona tās pienācīgi neizlieto likuma noteiktā noilguma termiņā. Savukārt
Civillikuma 1910.pantā noteikts, ka ar noilguma termiņa notecējumu izbeidzas ne vien prasības tiesība, bet arī pati saistību tiesība.

Civillikuma 1905.pants paredz, ka atgādinājums pārtrauc noilgumu. Šīs tiesību  normas izpratnē, ar atgādinājumu domāts kreditora vai tās
pilnvarotās personas prasījums izpildīt nokavētu vai citādi pārkāptu saistību, kas var būt izteikta rakstveidā vai mutvārdos (Latvijas Republikas Augstākās
tiesas 2008.gada 5.marta spriedums lietā nr.SKC-93/2008).

Ar atgādinājumu Civillikuma 1905.panta izpratnē saprotams kreditoru gribas izteikums ``no kura izriet pret parādnieku vērsts prasījums izpildīt
nokavējumu vai citādi pārkāptu saistību ``( Civillikuma Komentāri, saistību tiesības. Prof.Torgāna vispārējā zinātniskā redakcijā, Rīga: Mans īpašums ,
2000., 363.lpp).

Ar atgādinājumu domāts kreditora vai tās pilnvarotās personas prasījums izpildīt nokavētu vai citādi pārkāptu saistību, kas var būt izteikta
rakstveidā vai mutvārdos (Latvijas Republikas Augstākās tiesas 2008.gada 5.marta spriedums lietā nr.SKC-93/2008).

Civillikuma 1896.pantā noteikts, ka noilgums sāk tecēt ar to dienu, kurā prasījums ir tā nodibināts, ka pret parādnieku, kas nav izpildījis savu
pienākumu, nekavējoties var celt prasību, kaut arī tomēr vēl nebūtu ne parādnieks liedzies izpildīt, ne arī kreditors viņam to atgādinājis.

Tiesa atzīst, ka triju gadu noilgums konkrētās tiesiskās attiecībās skaitāms no 2010.gada decembra, jo tas ir brīdis, kad prasītājs varēja
nekavējoties celt prasību  par parāda piedziņu, atbildētājam atsavinot savu īpašumu novembra mēnesī un decembra mēnesī izsūtot pēdējo rēķinu 
(galējais periodiskā maksājuma pienākuma beigu termiņš).

Komerclikumā noteiktās prasības celšanas noilguma apturēšanai vai pārtraukšanai prasītājs pierādījumus nav iesniedzis. No lietas materiāliem



redzams, ka atbildētājam brīdinājumu izsūtījis zvērinātu advokātu birojs ``KREICS&PARTNERI`  ̀2014.gada 8.maijā, bet darbības konkrēti noilguma
tecējuma laikā no 2010.gada decembra līdz 2013.gada decembrim, t.i. trīs gadu laikā prasītājs nav veicis. Prasība tiesā celta 2014.gada 24.septembrī.
Tiesa konstatē, ka prasītājam bija zudušas prasības tiesības pret atbildētāju jau 2013.gada decembrī.

Ņemot vērā minēto un vadoties no Latvijas Civilprocesa likuma 2., 4., 5., 8., 10., 187., 193., 250.27 , panta tiesa
nosprieda:

Noraidīt, kā noilgušu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību ``LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS``, reģ.nr./reģistrācijas numurs/, juridiskā adrese
/adrese B/, prasību pret sabiedrību ar ierobežotu atbildību ``OSTKOM``, reģ.nr./reģistrācijas numurs/, par īpašuma /adrese/, apsaimniekošanas,
uzturēšanas un sniegto pakalpojumu parāda 503,63 EUR ( pieci simti trīs euro un sešdesmit trīs centi) piedziņu, tai skaitā galvenais parāds 414,77 EUR (
četri simti četrpadsmit euro un septiņdesmit septiņi centi) par laika periodu no 2009.gada 1.decembra līdz 2010.gada 30.novembrim, likumiskie procenti
88,86 EUR  (astoņdesmit astoņi euro un astoņdesmit seši centi) par laika periodu no 2010.gada 1.februāra līdz 2014.gada 31.augustam.

Spriedumu var pārsūdzēt apelācijas kārtībā divdesmit dienu laikā Kurzemes apgabaltiesā sūdzību iesniedzot Liepājas tiesā.
 
 

Tiesnese                       (personiskais paraksts)                           A.Pomerance


