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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4

PAr KAPSēTAS dArbībU UN UzTUrēŠANU bAbīTES NOvAdā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu 
un 43. panta pirmās daļas 6. punktu

I. vISPārīgIE jAUTājUMI
1. Saistošie noteikumi „Par kapsētas darbību un uzturēšanu Babītes novadā” (turpmāk – Saistošie notei-

kumi) nosaka Babītes novada administratīvajā teritorijā esošo Beberbeķu kapsētas un Salas kapsētas  
uzturēšanas, apsaimniekošanas, kapavietu piešķiršanas, kopšanas, apbedīšanas un kapliču izmantošanas 
kārtību.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:  
2.1. kapsēta – īpaša teritorija, kas saskaņā ar Babītes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) teri-

torijas plānojumu ierādīta mirušo apbedīšanai;
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2.2. kapliča – ēka kapsētā mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijai;
2.3. kapa vieta – noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā, kuru ierāda mirušo apbedīšanai un šīs 

teritorijas labiekārtošanai (kopiņas izveidošanai un apzaļumošanai, krūmu stādīšanai, soliņa no-
vietošanai, kapa aprīkojuma uzstādīšanai);

2.4. ģimenes kapa vieta – noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā, kurā blakus izmantotai kapa vietai 
atrodas rezervētas kapa vietas apbedītā tuviniekiem;

2.5. bezpiederīgais mirušais – mirušais cilvēks, kuram nav laulātā, radinieku vai citu personu un 
kuram organizē apbedīšanu;

2.6. neuzraudzīta kapa vieta – kapa vieta, kas netiek kopta vismaz trīs gadus pēc kārtas;
2.7. kapa vietas uzturētājs – fiziska persona, pēc kuras iesnieguma tiek ierādīta kapa vieta;
2.8. kapsētas pārzinis – persona, kura pilda šajos noteikumos paredzētos pienākumus un nodrošina 

šo noteikumu ievērošanu;  
2.9. kapsētu apsaimniekotājs – juridiska vai fiziska persona, kura saskaņā ar līgumu ar kapsētas īpaš-

nieku vai atbilstoši kapsētas īpašnieka lēmumam veic kapsētas apsaimniekošanu, kur pilda kapsē-
tas uzturēšanas noteikumos paredzētos pienākumus un nodrošina šo noteikumu ievērošanu;

2.10. aktēšana – darbību kopums, kurā ietilpst nekoptas kapa vietas apsekošana, akta par nekoptu kapa 
vietu sastādīšana;  

2.11. apbedīto reģistrs – kapsētā apglabāto uzskaites dokuments, kuru veido mirušo reģistrācijas grā-
matas, apbedījuma vietu kartotēkas, par ko atbild kapsētu apsaimniekotājs;

2.12. virsapbedījums – mirušā vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apbedīšana virs esošā apbedīju-
ma Saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

3. Babītes novada administratīvajā teritorijā esošā Beberbeķu kapsēta un Salas kapsēta (turpmāk kopā 
sauktas – Kapsēta/-as) ir Pašvaldības īpašums. 

4. Kapsētas ir paredzētas mirušo, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Babītes novada administratī-
vajā teritorijā, un Babītes novada teritorijā mirušo bezpiederīgo un neidentificēto cilvēku apbedīšanai.  

5. Citu personu apbedīšana jaunās kapa vietās vai ģimenes kapa vietās pieļaujama saskaņā ar mirušā pie-
derīgā iesniegumu un Kapsētu īpašnieka saskaņojumu.  

6. Kapa vietu uzskaites pamatdokumenti ir mirušo reģistrācijas grāmatas vai digitālais reģistrs, apbedīju-
mu vietu kartotēka, kur jāizdara ieraksts par katru Kapsētā notikušu apbedīšanu.

II. KAPSēTU KārTībAS NOTEIKUMI
7. Kapsētu apmeklētājiem, amatniekiem, kopējiem, strādniekiem un citām personām, kuras atrodas Kap-

sētā, neatkarīgi no apmeklējuma mērķa Kapsētā jāizturas ar cieņu, nepieļaujot Kapsētas videi kaitīgas 
un traucējošas darbības, jāievēro šie saistošie noteikumi un Kapsētas pārziņa norādījumi.

8. Kapsētās apmeklētājiem aizliegts:
8.1. ievest dzīvniekus, apglabāt mirušos dzīvniekus;
8.2. pārvietoties ar slēpēm, velosipēdiem, mopēdiem, skrituļslidām, motocikliem;
8.3. braukt ar automašīnām, citu tehniku, izņemot:

8.3.1. gadījumus, kad ir saņemta Kapsētas īpašnieka vai Kapsētas pārziņa atļauja;
8.3.2. policijas operatīvajiem transportlīdzekļiem, Neatliekamās medicīniskās palīdzības die-

nesta un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļiem;
8.3.3. garīdzniekiem amata pienākumu veikšanai, lai izpildītu reliģiskas vai rituālas ceremonijas;
8.3.4. Kapsētas apsaimniekotāja transportlīdzekļiem; 
8.3.5. personām ar 1. grupas invaliditāti un personām ar invaliditāti, kurām ir kustību traucē-

jumi, uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu;
8.4. ārpus kapa vietām stādīt kokus, krūmus un dzīvžogus;
8.5. ņemt smiltis un zemi neatļautās vietās;
8.6. patvaļīgi aizņemt kapa vietas vai palielināt ierādītās kapa vietas robežas;
8.7. novietot soliņus ārpus kapa vietas robežām;
8.8. veidojot ģimenes kapa vietu, aizņemt kapa vietai piegulošo celiņu;
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8.9. kapa vietu teritorijas redzamās vietās ierīkot plastmasas pudeļu, citu trauku, maisu un kapu kop-
šanas inventāra glabātavas.

9. Kapsētas atvērtas apmeklētājiem bez laika ierobežojumiem.

III. KAPA vIETAS PIEŠķIrŠANAS KārTībA
10. Kapsētas pārzinis ierāda un piešķir kapa vietu, par ko tiek sastādīts akts par kapa vietas piešķiršanu, 

kurā grafiski tiek iezīmēta kapa vieta, un saskaņo iespējamo apbedīšanas laiku.
11. Kapa vieta tiek piešķirta, pamatojoties uz fiziskas personas rakstveida iesniegumu par kapa vietas pie-

šķiršanu, uzrādot:  
11.1. miršanas apliecību vai miršanas izziņu;
11.2. mirušajam, kas ir kremēts, – urnas pavadvēstuli;
11.3. kapa vietas piešķiršanu apliecinošu ierakstu mirušo reģistrācijas grāmatā vai citu šī fakta doku-

mentāru apstiprinājumu; 
11.4. testamentu, mantošanas apliecību vai notariāli apliecinātu pilnvarojumu.

Iv. APbEdīŠANAS KārTībA
12. Apbedīšanu organizē mirušā piederīgo izvēlēts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs.
13. Katra mirusī persona tiek apbedīta atsevišķā kapā. Mirusī persona tiek apbedīta zārkā. Kapa garumam 

jābūt ne mazākam par 2 m, platumam – 1 m, dziļumam – 1,5 m līdz zārka vākam. Apglabājot bērnus, 
izmēri var attiecīgi mainīties, izņemot kapa dziļumu.

14. Urna ar mirušā pelniem jāierok 1 m dziļumā. Attālums starp kopiņām 0,5 m. Urna ar mirušā pelniem 
var tikt apglabāta Kapsētā esošajā ģimenes kapa vietā, jaunā kapa vietā vai kolumbārijā. Ir pieļaujama 
vienlaicīgi vairāku urnu apglabāšana vienā kapa vietā, uzstādot kopēju piemiņas zīmi.

15. Kaps nedrīkst atrasties tuvāk par 1 m no koka.
16. Virsapbedījumu ģimenes kapa vietā var veikt, ja ir pagājuši 20 gadi no mirušā apbedīšanas brīža (atse-

višķos gadījumos – 15 gadi). Izdarot virsapbedījumu, kapa dziļumam jābūt ne mazākam par 1,2 m līdz 
zārka vākam.

17. Ierādāmo kapa vietu izmēri:

* Beberbeķu kapsētas daļā saskaņā ar detālplānojuma risinājumiem kapavietas garums noteikts 4 m.

KAPAViETAS zārKiEM
Kapavieta Platums (metri) Garums (metri) Laukums (kvadrātmetri)

Vienvietīga 1,75 3,0* 5,25

Divvietīga 2,5 3,0* 7,5

Trīsvietīga 3,0 3,0* 9,0

Četrvietīga 4,0 3,0* 12,0

Piecvietīga 5,0 3,0* 15,0

KAPAViETAS urNāM
Kapavieta Platums (metri) Garums (metri) Laukums (kvadrātmetri)

Vienvietīga 1,5 1,5 2,25

Divvietīga 2,5 1,5 3,75

Trīsvietīga 3,5 1,5 5,25

Četrvietīga 4,5 1,5 6,75

Piecvietīga 5,5 1,5 8,25

Rindu (joslveida kapavietas – uz 1 vietu) 1,5 2,5 3,75
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18. Lai veiktu mirušās personas apbedīšanu, tuviniekiem Kapsētu pārzinim jāuzrāda saistošo noteikumu 
11. punktā minētie dokumenti.

19. Apbedīšana notiek katru dienu, izņemot svētdienas un svētku dienas. Izņēmuma gadījumos var tikt 
noteikts cits laiks, iepriekš to saskaņojot ar Kapsētu pārzini.

20. Kapličas izmanto mirušo novietošanai līdz apbedīšanas brīdim, un tās ir atvērtas apmeklētājiem tikai 
bēru ceremonijas laikā. Pārējā laikā kapličas ir slēgtas. 

21. Izdevumus par apbedīšanas pakalpojumiem un kapliču izmantošanu apmaksā mirušā apbedītāji.
22. Atvadu ceremonijas ilgums kapličā nedrīkst pārsniegt laiku, ko, savstarpēji vienojoties ar mirušā piede-

rīgajiem, noteicis Kapsētu pārzinis.
23. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā pēc viena kalendārā gada kopš apbedīšanas brīža. Pēc 

Veselības inspekcijas atļaujas saņemšanas pārapbedīšana saskaņojama ar Kapsētas pārzini.
24. Ar pārapbedīšanu saistītos izdevumus sedz persona, kura veic pārapbedīšanu. Kapavietu pēc mirstīgo 

atlieku izrakšanas aizber un nolīdzina.
25. Mirstīgo atlieku ekshumāciju organizē Latvijas Republikas Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā, 

informējot par to Kapsētu īpašnieku.
26. Kapsētu pārzinim ir tiesības noteikt izņēmumus apbedīšanas kārtībai Kapsētā, ņemot vērā reliģisko 

konfesiju mācību un dogmātiku, kā arī kulta tradīcijas.
27. Bezpiederīgo apbedīšanai kapsētās tiek ierādītas speciālas vietas.

v. KAPA vIETAS KOPŠANA UN UzTUrēŠANA
28. Kapavietas uzturētājam ir pienākums:

28.1. regulāri kopt un uzturēt kārtībā piešķirto kapa vietu;
28.2. ievērot šo noteikumu uzturēšanu prasības.

29. Kapavietas uzturētājam aizliegts:
29.1. patvaļīgi palielināt ierādītās kapa vietas robežas, to nesaskaņojot ar Kapsētu pārzini;
29.2. stādīt kapa vietās kokus, kuri nav paredzēti dekoratīvo apstādījumu veidošanai un kuru garums 

pēc izaugšanas pārsniedz 1,5 m;
29.3. ierīkot kapa vietās dzīvžogus, kuru augstums pārsniedz 0,70 m;
29.4. kapa vietas apmales, kas norobežo ierādīto kapa vietu, nedrīkst pārsniegt 20 cm augstumu un 

atrasties ārpus kapa vietas uzmērītajām robežām;
29.5. izmantot apbedījuma vietu nožogošanai nepiemērotus materiālus un priekšmetus.  

30. Atkritumi pēc kapu kopšanas pabeigšanas jānogādā atkritumu savākšanas vietās uzstādītajos konteine-
ros vai kaudzēs. Aizliegts veidot atkritumu kaudzes kapsētā citās vietās.

31. Kapavietas uzturēšanas tiesības tiek piešķirtas uz nenoteiktu laiku.
32. Kapavietas uzturēšanas tiesības zaudē spēku, ja:

32.1. tiek likvidēta Kapsēta vai tās daļa;
32.2. kapa vieta tiek atbrīvota, izdarot pārapbedīšanu;
32.3. kapa vieta netiek kopta trīs gadus pēc kārtas.

33. Ja kapa vietas uzturēšanas tiesības ir zaudējušas spēku, Pašvaldība var rīkoties ar kapa vietu atbilstoši 
šiem noteikumiem.

vI. NEKOPTAS KAPA vIETAS AKTēŠANA
34. Reizi gadā Kapsētu pārzinis apseko nekoptās kapu vietas.
35. Par nekoptu uzskata ar nezālēm aizaugušu kapa vietu, kurā gada laikā nav veikti kopšanas darbi.
36. Nekopto kapa vietu marķē ar brīdinājuma zīmi. 
37. Kapa vietas uzturētājs tiek rakstiski brīdināts par iespējamo kapa vietas uzturēšanas tiesību zaudēšanu, ja 

kapa vieta netiks kopta saskaņā ar šo saistošo noteikumu kapa vietas uzturēšanu minētajiem nosacījumiem.
38. Kapa vieta, kas netiek kopta trīs gadus pēc kārtas, tiek atzīta par neuzraudzītu un tiek nolīdzināta bez 

brīdinājuma, sastādot Kapsētu pārziņa aktu, 30 dienas iepriekš rakstiski par to brīdinot kapa vietas uz-
turētāju.
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vII. AMATNIEKU UN KAPU KOPējU PrOfESIONālā dArbībA KAPSēTāS
39. Kā juridiskas, tā arī fiziskas personas, kuras savu darbību rakstiski saskaņojušas ar Kapsētu pārzini, var 

veikt kapa vietu kopšanu un amatnieka pakalpojumus Kapsētās pēc kapa vietas uzturētāja pasūtījuma. 
40. Amatniekiem un kapa vietu kopējiem, veicot darbus Kapsētā, jāuzrāda Kapsētu pārzinim, pēc tā pie-

prasījuma, Kapsētu īpašnieka atļauja sniegt pakalpojumus un personu apliecinošs dokuments.
41. Veicot amatnieka pakalpojumus un kapu kopšanas darbus, mehānismi un materiāli jānovieto tā, lai 

netraucētu kustību Kapsētā. Darbus pabeidzot vai beidzoties darba dienai, darba un materiālu nokrau-
šanas vieta jāsakārto, atkritumi, nojauktie kapu pieminekļi un apmaļu paliekas obligāti jāizved no kap-
sētas.

42. Ja darbu veikšanai nepieciešams transports, amatnieki un kapu kopēji drīkst izmantot tikai tos celiņus, 
kuri atbilst transportlīdzekļu izmēriem.

vIII. ATbIldībA UN AdMINISTrATīvā SOdA PIEMērOŠANA
43. Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par administratīvā soda uzlikšanu saistībā ar šo notei-

kumu pārkāpumiem ir tiesīgi Pašvaldības sabiedriskās kārtības sargi.  
44. Administratīvo protokolu izskata un lēmumu pieņem Pašvaldības Administratīvā komisija.
45. Par Kapsētu kārtības noteikumu neievērošanu var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām per-

sonām – no 100 EUR (viens simts eiro) līdz 150 EUR (viens simts piecdesmit eiro) un juridiskām per-
sonām – no 350 EUR (trīs simti piecdesmit eiro) līdz 700 EUR (septiņi simti eiro).

46. Par kapa vietas kopšanas un uzturēšanas noteikumu neievērošanu izsaka brīdinājumu vai piemēro nau-
das sodu fiziskajām personām – līdz 200 EUR (divi simti eiro), juridiskajām personām – līdz 700 EUR 
(septiņi simti eiro). Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā, uzliek naudas 
sodu fiziskajām personām – līdz 350 EUR (trīs simti piecdesmit eiro), juridiskajām personām – līdz 
1400 EUR (viens tūkstotis četri simti eiro).

47. Par šo noteikumu VII. nodaļā noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas 
sodu fiziskajām personām – līdz 200 EUR (divi simti eiro), juridiskajām personām – līdz 700 EUR 
(septiņi simti eiro). Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā, uzliek naudas 
sodu fiziskajām personām – līdz 350 EUR (trīs simti piecdesmit eiro), juridiskajām personām – līdz 
1400 EUR (viens tūkstotis četri simti eiro).

48. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo no šo noteikumu prasību pildīšanas.
49. Pieņemt lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu saistībā ar šo noteikumu pārkāpumiem ir Pašval-

dības Administratīvā komisija. 
50. Šo noteikumu izpildi kontrolē Kapsētu pārzinis un Pašvaldības sabiedriskās kārtības daļa.  

 

Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Andrejs Ence
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PAskAidrojumA rAksts
Par Babītes novada pašvaldības 

2019. gada 27. marta saistošo noteikumu Nr. 4 
„Par kapsētas darbību 

un uzturēšanu Babītes novadā” 
precizēšanu

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums.

Saistošie noteikumi nosaka Babītes novada pašvaldības kapsētu, kapavietu piešķiršanas, apbedīšanas, kapliču izmantošanas, 
bezpiederīgo mirušo apbedīšanas, nekoptu kapavietu aktēšanas, amatnieku un kapu kopēju profesionālo darbu, kārtību, kapsētu 
apsaimniekotāja un kapsētas pārziņa pienākumus, kapavietu uzturētāju tiesības un pienākumus, kā arī administratīvo atbildību 
par šo noteikumu pārkāpšanu.

2. Īss projekta satura izklāsts.

2.1.  Tā kā kapsētu izveidošana un uzturēšana ir pašvaldību autonomā funkcija, pašvaldība ir tiesīga izdot saistošos noteiku-
mus jautājumos par kapsētām; 2.2.  saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar: 2.2.1. likuma „Par pašvaldībām” 15. panta  pirmās 
daļas 2. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu 
un sanitāro tīrību, apbedīšanas vietu izveidošanu un uzturēšanu; 2.2.2. likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
16. punktu, kas nosaka, ka dome var apstiprināt saistošos noteikumus un noteikt administratīvo atbildību par to pārkāpšanu; 
2.2.3. likuma „Par pašvaldībām” 43.1 panta trešo daļu, kas nosaka paskaidrojuma raksta pievienošanu saistošo noteikumu 
projektam; 2.3.  Saistošie noteikumi izdoti, ievērojot 2019. gada 5. marta Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2018–08–03  
„Par Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 4. septembra saistošo noteikumu Nr. 27 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu 
darbības un uzturēšanas noteikumi” 18. un 20. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam”, kā arī Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 30.04.2019. atzinumu Nr. 1-18/4149 „Par saistošajiem noteikumiem Nr. 4”, 
kurā izteikts lūgums precizēt saistošos noteikumus Nr. 4 „Par kapsētas darbību un uzturēšanu Babītes novadā” un nodro-
šināt to atbilstību normatīvo aktu prasībām, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 03.05.2019. atzinumu 
Nr. 1-13.10/1620 „Par Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2018-08-03” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas 29.05.2019. atzinumu Nr. 1-18/5200 „Par Tieslietu ministrijas skaidrojumu saistībā ar Satversmes tiesas sprie-
dumu kapsētu apsaimniekošanas jomā”.

3. informācija par plānoto projekta 
    ietekmi uz pašvaldības budžetu. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. informācija par plānoto projekta ietekmi 
    uz uzņēmējdarbības vidi 
    pašvaldības teritorijā.

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.

5. informācija par administratīvajām 
    procedūrām. Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

6. informācija par konsultācijām 
    ar privātpersonām. Papildu konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Andrejs Ence
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I. vISPārīgIE jAUTājUMI
1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. teritorijas, uz kurām neattiecas šajos noteikumos noteiktās prasības decentralizētajām kanalizācijas 
sistēmām;

1.2. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no septiķiem un notekūdeņu krājtvertnēm, 
kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrī-
šanas atkritumi, ņemot vērā būvju veidu, ūdens patēriņu konkrētajā īpašumā un decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas iekārtu tilpumu (turpmāk – asenizācija);

1.3. rūpnieciski izgatavotu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, kuru attīrītos notekūdeņus novada vidē 
un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, septiķu un notekūdeņu krājtvertņu, kurās 
uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas 
atkritumi, kontroles un uzraudzības kārtību;

1.4. prasību minimumu personām, kuras sniedz decentralizētās kanalizācijas izvešanas pakalpojumus 
(turpmāk – asenizators);

1.5. administratīvo atbildību par šo noteikumu neievērošanu;
1.6. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību.

2. Babītes novada pašvaldības dome:
2.1. pieņem lēmumus par asenizatoru reģistrēšanu un anulē asenizatora reģistrāciju, ja tā darbība 

neatbilst šo noteikumu prasībām vai pēc asenizatora iesnieguma.
3. Babītes novada pašvaldības Administrācija:

3.1. veido, uztur, aktualizē un publisko asenizatoru reģistru;
3.2. savā tīmekļvietnē publicē informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru.

4. Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Babītes siltums”:
4.1. veido, uztur un aktualizē decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru (turpmāk – reģistra uzturētājs);
4.2. slēdz līgumus ar reģistrētiem asenizatoriem par notekūdeņu pieņemšanu SIA „Babītes siltums” 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtās;
4.3. apkopo informāciju par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, sagatavo un sniedz atskaites 

valsts un pašvaldības institūcijām;
4.4. veic decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroli un uzraudzību;
4.5. budžetā paredz finansējumu decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidei un uzturēšanai, 

decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontrolei un uzraudzībai.

2019. gada 29. maijā Apstiprināti
ar Babītes novada pašvaldības domes 

2019. gada 29. maija lēmumu 
(protokols Nr. 10, 37.§)

Precizēti
ar Babītes novada pašvaldības domes 

2019. gada 24. jūlija lēmumu 
(protokols Nr. 13, 18.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 47

PAr dEcENTrAlIzēTO KANAlIzācIjAS PAKAlPOjUMU
 SNIEgŠANAS UN UzSKAITES KārTībU

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu un piekto daļu, 
Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 

„Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6. punktu
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5. Asenizatoru reģistrs tiek izvietots publiski pieejamā vietā pašvaldības Administrācijas ēkā un pašvaldības 
interneta tīmekļvietnē www.babite.lv.

6. Noteikumi neattiecas uz ārpus ciemu teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām.

II. MINIMālAIS bIEžUMS NOTEKūdEņU IzvEŠANAI
7. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai ir noteikts šo noteikumu 1. pielikumā.

III. dEcENTrAlIzēTO KANAlIzācIjAS SISTēMU 
KONTrOlES UN UzrAUdzībAS KārTībA

8. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveides ietvaros SIA „Babītes siltums” sagatavo sarak- 
stu ar īpašumiem, kuru kanalizācijas sistēmas nav pieslēgtas centralizētās kanalizācijas tīkliem, kā arī 
informē īpašniekus par pienākumu reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā.

9. SIA „Babītes siltums” informē pašvaldību par īpašumiem, kuru īpašnieki normatīvajos aktos noteiktajos 
termiņos un kārtībā:
9.1. nav reģistrējuši decentralizētās kanalizācijas sistēmas;
9.2. nav iesnieguši informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu tehnisko apkopi;
9.3. nav nodrošinājuši notekūdeņu un nosēdumu izvešanu šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajā  

minimālajā biežumā.
10. Pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Babītes siltums” ir tiesības:

10.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma saņemšanas apliecinošo attaisnojuma dokumentu 
esamību;

10.2. piekļūt decentralizētās kanalizācijas sistēmai, informējot nekustamā īpašuma īpašnieku, lai veik-
tu tās tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību izpildes kontroli;

10.3. pārbaudīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrā ietvertās informācijas atbilstību un veikt 
tās precizēšanu, balstoties uz decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbaužu rezultātiem;

10.4. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzi;
10.5. pieprasīt no asenizatoriem atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu.

Iv. PrASībU MINIMUMS ASENIzATOrAM
11. Prasības asenizatora reģistrācijai:

11.1. persona, kas vēlas sniegt asenizācijas pakalpojumus Babītes novadā, reģistrējas Babītes novada 
pašvaldības Administrācijā, iesniedzot reģistrācijas pieteikumu (2. pielikums) un asenizācijas pa-
kalpojumu cenrādi;

11.2. Babītes novada pašvaldības Administrācija reģistrē tos asenizatorus:
11.2.1. kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai VID kā saim-

nieciskās darbības veicējs, kā arī reģistrēts VID kā nodokļu maksātājs;
11.2.2. kuram nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), 
apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts;

11.2.3. kura īpašumā vai valdījumā ir vismaz viens lietošanas kārtībā esošs asenizācijas transpor-
tlīdzeklis, ar kuru faktiski tiks sniegti asenizācijas pakalpojumi, kurš aprīkots ar globālās 
pozicionēšanas kontroles sistēmu (GPS);

11.2.4. kuram uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav VID vai pašvaldības administrēto nodokļu 
(nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR;

11.2.5. kuram ir noslēgts līgums ar SIA „Babītes siltums” vai jebkuru citu centralizētās sistēmas 
speciāli izveidotas notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku, valdītāju vai turētāju par 
notekūdeņu pieņemšanu no Babītes novada teritorijā esošajiem īpašumiem.

12. Mainoties pieteikumā norādītajai informācijai, asenizators iesniedz pašvaldības Administrācijā atkārtotu 
pieteikumu.
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13. Prasības asenizācijas pakalpojumu sniegšanai un uzskaitei:
13.1. pēc kanalizācijas notekūdeņu savākšanas asenizators noformē pakalpojumu kvītis (4. pielikums 

un 5. pielikums) divos eksemplāros;
13.2. vienu pilnībā aizpildītu un parakstītu pakalpojumu kvīts eksemplāru asenizators izsniedz klien-

tam, bet otru glabā savā lietvedībā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
13.3. kvītis tiek numurētas viena kalendārā gada ietvaros atbilstoši ieraksta kārtas numuram Asenizācijas 

pakalpojumu reģistrācijas žurnālā;
13.4. visus sniegtos asenizācijas pakalpojumus atbilstoši kvītīm asenizators reģistrē Asenizācijas pakal-

pojumu reģistrācijas žurnālā, kas tiek sagatavots elektroniski (3. pielikums);
13.5. no Klienta savāktos kanalizācijas notekūdeņus asenizators nolej tikai pakalpojumu kvītī norādītajā 

vietā. Noliet notekūdeņus citās vietās kategoriski aizliegts;
13.6. gadījumā, ja pakalpojuma sniegšanas laikā ir bijuši neparedzēti starpgadījumi, pakalpojumu sniegšana 

ir atteikta vai nav bijusi iespējama, asenizators par to izdara piezīmi reģistrācijas žurnālā.
14. Prasības norēķiniem par sniegtajiem asenizācijas pakalpojumiem:

14.1. asenizators par asenizācijas pakalpojumiem ir tiesīgs piemērot tikai tos asenizācijas pakalpojumu 
tarifus, kuri ir iesniegti Babītes novada pašvaldībā;

14.2. ja norēķini par asenizācijas pakalpojumiem tiek veikti ar pēcapmaksu, asenizators kopā ar kvīts 
eksemplāru vai pēc tam, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pakalpojuma sniegšanas, izsniedz  
(nosūta) klientam pakalpojumu rēķinu;

14.3. ja norēķini tiek veikti pakalpojuma sniegšanas vietā un laikā, skaidrā naudā vai izmantojot norēķinu 
karti, asenizators izsniedz maksājuma attaisnojuma dokumentu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

15. Prasības atskaitēm, ko asenizācijas pakalpojumu sniedzējs sniedz SIA „Babītes siltums”:
15.1. katru mēnesi līdz 5. datumam asenizators iesniedz elektroniski pārskatu no GPS kontroles  

sistēmas par asenizācijas transporta apstāšanās vietām Babītes novadā (apstāšanās laiks ilgāks par 
5 minūtēm) iepriekšējā mēnesī PDF formātā;

15.2. asenizators līdz katra gada 1. februārim iesniedz aizpildītā asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas 
žurnāla kopiju, kurā ietverta visa informācija par sniegtajiem asenizācijas pakalpojumiem iepriek-
šējā gadā. Ja žurnāls tiek vests elektroniskā formā, SIA„Babītes siltums” tiek nosūtīts attiecīgais fails 
DOC, XLS vai PDF formātā.

v. ATbIldībA PAr dEcENTrAlIzēTO KANAlIzācIjAS PAKAlPOjUMU 
SNIEgŠANAS UN UzSKAITES KārTībAS NEIEvērOŠANU

16. Par šo noteikumu 1. pielikumā noteikto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas minimālā biežuma  
neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu – fiziskajām personām līdz 350 EUR (trīs simti 
piecdesmit eiro), juridiskajām personām līdz 500 EUR (pieci simti eiro).

17. Par asenizatoram noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu – fiziskajām 
personām līdz 100 EUR (viens simts eiro), juridiskajām personām līdz 1000 EUR (viens tūkstotis eiro). 
Par atkārtotu šo prasību neievērošanu uzliek naudas sodu – fiziskajām personām līdz 350 EUR (trīs simti 
piecdesmit eiro), juridiskajām personām līdz 1400 EUR (viens tūkstotis četri simti eiro).

18. Kontroli pār šo noteikumu ievērošanu realizē SIA „Babītes siltums” amatpersonas un Babītes novada 
pašvaldības sabiedriskās kārtības sargi. Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu ir tiesīgi Babītes 
novada pašvaldības sabiedriskās kārtības sargi.

19. Administratīvo pārkāpumu lietas par šo noteikumu pārkāpumiem izskata Babītes novada pašvaldības 
Administratīvā komisija. 

vI. NObEIgUMA NOTEIKUMI
20. Šie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Babītes Ziņas”.

 

Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Andrejs Ence
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Babītes novada pašvaldības 
2019. gada 29. maija saistošo noteikumu Nr. 47
„Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites kārtību” 
1. pielikums

MINIMālAIS bIEžUMS NOTEKūdEņU 
UN NOSēdUMU IzvEŠANAI 

1. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā ar formulu:
I = bxK/A, kur
I – decentralizētās kanalizācijas tvertnes izvešanas reizes gadā, rezultātu noapaļojot uz veseliem skaitļiem;
A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros;
b – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā deklarēto personu skaits;
K – personas kopējais ūdens patēriņš gadā:
l ja ūdens patēriņam uzskaitei tiek izmantoti ūdens patēriņa skaitītāji, kopējo patēriņu nosaka pēc šo 

skaitītāju rādījumiem;
l ja ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti, ūdens patēriņu nosaka 18 m3/gadā vienai personai.

2. Minimālais notekūdeņu, nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir viena reize gadā, ar nosacījumu, ja 
izvedamais apjoms ir vismaz 70% no septiķa darba tilpuma.

3. Minimālais notekūdeņu, nosēdumu vai dūņu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas 
iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, 
ir nosakāms saskaņā ar iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijām par šo iekārtu 
ekspluatāciju, vai atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem 
gadījumos, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav sākotnējās iekārtas 
tehniskās dokumentācijas. 
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Babītes novada pašvaldības 
2019. gada 29. maija saistošo noteikumu Nr. 47
„Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites kārtību” 
2. pielikums

PIETEIKUMS rEģISTrācIjAI ASENIzATOrU rEģISTrā 

Ar šo apliecinu:
1) ka pieteicējam nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība vai pretendents 

tiek likvidēts;
2) pieteicēja īpašumā vai valdījumā esošie asenizācijas transportlīdzekļi, ar kuriem faktiski tiks sniegti aseni-

zācijas pakalpojumi, ir aprīkoti ar globālās pozicionēšanas kontroles sistēmu (GPS).

Datums:  Atbildīgās personas paraksts: 

1. Nosaukums – juridiskajai personai; vārds, uzvārds – fiziskajai personai:

2. Reģistrācijas numurs – juridiskajai personai; personas kods – fiziskajai personai 

3. Pieteicēja īpašumā vai valdījumā esošie asenizācijas transportlīdzekļi:

4. Asenizācijas pakalpojumu cenas (eiro):

5. Notekūdeņu noliešanas vietas:

Veids Marka Mucas tilpums (m³)

Maksa par 1 tvertni Maksa par km Citas cenas sastāvdaļas
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Babītes novada pašvaldības 
2019. gada 29. maija saistošo noteikumu Nr. 47
„Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites kārtību” 
3. pielikums

ASENIzācIjAS PAKAlPOjUMU rEģISTrācIjAS žUrNālS

Pakalpojumu sniedzējs  Pakalpojuma sniegšanas gads  

Pakalpojuma pieteikums Pakalpojuma izpilde

Piezīmes
N. p. k. Klienta adrese Savākto notekūdeņu 

daudzums (m³)
Pakalpojuma 

sniegšanas datums, 
laiks

Asenizācijas 
noliešanas vieta

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

29.

Kopā    
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Babītes novada pašvaldības 
2019. gada 29. maija saistošo noteikumu Nr. 47
„Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites kārtību” 
4. pielikums

ASENIzācIjAS PAKAlPOjUMU KvīTS Nr. 

1. eksemplārs kliEntAm

1. Pakalpojumu sniegšanas adrese: 

2. Savākto notekūdeņu daudzums (m3):

3. Pakalpojuma summa (EUR):

4. Pakalpojumu sniegšanas datums, laiks:

5. Asenizatora nosaukums, reģistrācijas numurs, rekvizīti, kontakti:

6. Asenizators, transportlīdzekļa reģistrācijas numurs:

7. Notekūdeņu noliešanas vieta (adrese):

8. Asenizatora paraksts:

Šī kvīts apliecina decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, un saskaņā ar MK 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 9. punktu decentralizētās kanalizācijas īpašniekam tā jāglabā vismaz 2 gadus.
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Babītes novada pašvaldības 
2019. gada 29. maija saistošo noteikumu Nr. 47
„Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites kārtību” 
5. pielikums

ASENIzācIjAS PAKAlPOjUMU KvīTS Nr. 

2. eksemplārs AsEnizAtorAm

1. Pakalpojumu sniegšanas adrese: 

2. Savākto notekūdeņu daudzums (m3):

3. Pakalpojumu summa (EUR):

4. Pakalpojumu sniegšanas datums, laiks:

5. Asenizatora nosaukums, reģistrācijas numurs, rekvizīti, kontakti:

6. Asenizators, transportlīdzekļa reģistrācijas numurs:

7. Notekūdeņu noliešanas vieta (adrese):

8. Asenizatora paraksts:

Šī kvīts apliecina decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu, un atbilstoši Babītes novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem asenizatoram tā jāglabā  
2 gadus un jāuzrāda pašvaldības pilnvarotajai personai pēc pieprasījuma.
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PAskAidrojumA rAksts
Babītes novada pašvaldības 

2019. gada 29. maija saistošo noteikumu Nr. 47
„Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites kārtību” precizēšanu

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts.

Saistošie noteikumi nosaka: 1.1. teritorijas, uz kurām neattiecas šajos noteikumos noteiktās prasības decentralizētajām ka-
nalizācijas sistēmām; 1.2. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;
1.3. decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību; 1.4. prasību minimumu asenizatoriem; 1.5. atbil-
dību par saistošo noteikumu neievērošanu.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums.
2.1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punkts un piektā daļa; 2.2. Ministru kabineta 2017. gada 
27. jūnija noteikumu Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6. punkts; 
2.3. Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija.

3. informācija par plānoto projekta ietekmi 
    uz pašvaldības budžetu. Pašvaldības budžetā būs nepieciešams paredzēt finansējumu asenizatoru reģistra izveidei, uzturēšanai un aktualizācijai.

4. informācija par plānoto projekta ietekmi 
    uz uzņēmējdarbības vidi 
    pašvaldības teritorijā.

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecībā uz mērķa grupu nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās 
tiesību realizēšanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību u.c.

5. informācija par administratīvajām 
    procedūrām.

Saistošo noteikumu ievērošanu kontrolēs: 5.1. Babītes novada pašvaldības deleģēts sabiedrisko ūdenssaimniecības pakal-
pojumu sniedzējs SIA „Babītes siltums” savas kompetences ietvaros; 5.2. Babītes novada pašvaldības sabiedriskās kār-
tības sargi; 5.3. saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās saistošo 
noteikumu izpildi; 5.4. saistošo noteikumu piemērošanā attiecībā uz asenizatoru reģistrēšanu var vērsties Babītes novada 
pašvaldības kancelejā; 5.5. saistošo noteikumu piemērošanā attiecībā uz decentralizētās kanalizācijas sistēmu,  reģistrāciju 
un kontroli var vērsties SIA „Babītes siltums” .

6. Normatīvie akti, kuri tika izmantoti 
    un attiecināti saistošo noteikumu 
    nosacījumu izstrādē decentralizēto 
    kanalizācijas sistēmu pielietojumam.

6.1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums; 6.2. Likums par pašvaldībām; 6.3. Autopārvadājumu likums; 6.4. Ministru ka-
bineta 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 327 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”; 
6.5. Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumi Nr. 34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”; 6.6. Ministru kabineta 
2010. gada 30. novembra noteikumi Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B, C kategorijas piesārņojošās darbības un 
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.

7. informācija par konsultācijām 
    ar privātpersonām. Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.

Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Andrejs Ence
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2019. gada 24. jūlijā Apstiprināti
ar Babītes novada pašvaldības domes 

2019. gada 24. jūlija lēmumu
 (protokols Nr. 13, 19. §)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 49

PAr bAbīTES NOvAdA PAŠvAldībAS 2019. gAdA 29. MAIjA 
SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr. 46 

„grOzījUMI bAbīTES NOvAdA PAŠvAldībAS 
2019. gAdA 27. fEbrUārA SAISTOŠAjOS NOTEIKUMOS Nr. 3 

„PAr SAbIEdrISKO KārTībU bAbīTES NOvAdā”” 
ATzīŠANU PAr SPēKā NEESOŠIEM

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. punktu
„Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6. punktu

1. Atzīt par spēkā neesošiem Babītes novada pašvaldības 2019. gada 29. maija saistošos noteikumus Nr. 46 
„Grozījumi Babītes novada pašvaldības 2019. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par  
sabiedrisko kārtību Babītes novadā”.

2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas Babītes novada pašvaldības 
informatīvajā izdevumā „Babītes Ziņas”.

PAskAidrojumA rAksts
Par Babītes novada pašvaldības 

2019. gada 29. maija saistošo noteikumu Nr. 46 
„Grozījumi Babītes novada pašvaldības 

2019. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 
„Par sabiedrisko kārtību Babītes novadā”” 

atzīšanu par spēkā neesošiem

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības pamatojums.

Saistošie noteikumi paredz atcelt Babītes novada pašvaldības 2019. gada 29. maija saistošos noteikumus Nr. 46 „Grozī-
jumi Babītes novada pašvaldības 2019. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par sabiedrisko kārtību Babītes 
novadā””, jo Ministru kabineta noteikumi Nr. 748 un Nr. 767 jau regulē kārtību, kā rīkoties ar ilgstoši atstātiem nolietotiem 
transportlīdzekļiem.

2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi paredz atcelt Babītes novada pašvaldības 2019. gada 29. maija saistošos noteikumus Nr. 46 „Grozījumi 
Babītes novada pašvaldības 2019. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par sabiedrisko kārtību Babītes novadā””.

3. informācija par plānoto projekta 
    ietekmi uz pašvaldības budžetu. Nav attiecināms.

4. informācija par plānoto projekta ietekmi 
    uz uzņēmējdarbības vidi 
    pašvaldības teritorijā.

Nav attiecināms.

5. informācija par administratīvajām 
    procedūrām. Nav attiecināms.

6. informācija par konsultācijām 
    ar privātpersonām. Nav attiecināms.

7. Sabiedrības informēšana 
    par normatīvā akta ieviešanu. Saistošie noteikumi tiks publicēti informatīvajā izdevumā „Babītes Ziņas” un interneta vietnē www.babite.lv. 

Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Andrejs Ence
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