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Babītes novada pašvaldības avīzes „Babītes Ziņas”
2015. gada 24. novembra (67.) numura pielikums

Numura pielikumā

1. lpp. –    Saistošie noteikumi Nr. 14
  Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 24.03.2010. saistošajos noteikumos Nr. 12 

  „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Babītes novadā” 
3. lpp. –   Saistošie noteikumi Nr. 18

  Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 26.06.2013. saistošajos noteikumos Nr. 10 
  „Babītes novada pašvaldības nolikums”
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DOME

Reģ. Nr. 90000028870
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107

tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv

Babītes novada Babītes pagastā

A P S T I P R I N Ā T I
ar Babītes novada pašvaldības
domes 2015. gada 28. oktobra

lēmumu, protokols Nr. 14, 14.§

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2015. gada 28. oktobrī                                  Nr. 14

Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 24.03.2010. saistošajos noteikumos Nr. 12 
„Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Babītes novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
15. punktu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

12. panta pirmās daļas 1. punktu

1. Izdarīt Babītes novada pašvaldības 24.03.2010. saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par pašvaldības 
nodevu par būvatļaujas saņemšanu Babītes novadā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. izteikt Noteikumu 8. punktu šādā redakcijā:
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„8. Personas, kuras, saskaņojot būvniecību, saņem būvatļauju, nodevu par būvatļaujas saņemšanu 
maksā Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par 
kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 15. un 23. punktā noteiktajā kārtībā.”

1.2. Svītrot Noteikumu 14. punktu.
2. Noteikumi stājas spēka nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Babītes Ziņas”.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence

Saistošo noteikumu „Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 24.03.2010. 
saistošajos noteikumos Nr. 12 

„Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Babītes novadā”” paskaidrojuma raksts

28.10.2015.                                      Nr. 14

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Grozījumi Babītes novada pašvaldības 24.03.2010. saistošajos 
noteikumos Nr. 12 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas 
saņemšanu Babītes novadā” izstrādāti, lai novērstu pretrunas 
starp Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.06.2005. 
noteikumiem Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības 
var uzlikt pašvaldību nodevas” un šobrīd spēkā esošo Babītes 
novada pašvaldības 24.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 12 „Par 
pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Babītes novadā” 
redakciju.

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi precizēs kārtību, kādā personas, kuras, 
saskaņojot būvniecību, saņem būvatļauju, maksā nodevu par 
būvatļaujas saņemšanu.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

4. Informācija par administratīvajām 
procedūrām Nav attiecināms.

5. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām Nav attiecināms.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence
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DOME

Reģ. Nr. 90000028870
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tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv

Babītes novada Babītes pagastā

A P S T I P R I N Ā T I
ar Babītes novada pašvaldības
domes 2015. gada 28. oktobra

lēmumu, protokols Nr. 14, 24.§

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2015. gada 28. oktobrī                                   Nr. 18

Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 26.06.2013. saistošajos noteikumos Nr. 10 
„Babītes novada pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

1. Izdarīt Babītes novada pašvaldības 26.06.2013. saistošajos noteikumos Nr. 10 „Babītes novada pašval-
dības nolikums” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt Noteikumu 8. punktu šādā redakcijā:
„8. Domes priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektora un pašvaldības iestāžu vadītāju sociālās ga-
rantijas noteiktas Babītes novada pašvaldības 28.05.2014. noteikumos Nr. 12 „Par atlīdzību un 
sociālajām garantijām Babītes novada pašvaldības vēlētām amatpersonām un iestāžu vadītājiem”.”

1.2. Papildināt Noteikumu 12. punktu ar 12.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
„12.6. Komisiju lēmumu pieņemšanai lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā;”

1.3. Papildināt Noteikumu 12. punktu ar 12.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
„12.7. Medību koordinācijas komisiju.”

1.4. Aizstāt Noteikumu 20.2. apakšpunktā vārdu „Domes” ar vārdu „Pašvaldības”.
1.5. Izteikt Noteikumu 20.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

„20.7. saskaņo būvniecības projektus Pašvaldības vārdā.”
1.6. Izteikt Noteikumu 23.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

„23.1. organizē normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju izpildi un ir tiesīgs iesniegt Do-
mei priekšlikumus par Pašvaldības darbību;”

1.7. Izslēgt Noteikumu 23.2., 23.5. un 23.7. apakšpunktu.
1.8. Izteikt Noteikumu 23.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
          „regulāri vienu reizi mēnesī ziņo Domei par pašvaldības saimniecisko darbību.”
1.9. Izteikt Noteikumu 23.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

„23.10. tiesīgs organizēt un slēgt saimniecisko darījumu līgumus par pakalpojumu sniegšanu, preču piegā-
di un būvdarbu veikšanu Pašvaldības vajadzībām saskaņā ar šajā nolikuma 109.punktā noteikto kārtību.”

1.10. Izteikt Noteikumu 23.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
          „23.11. rīkojas ar Pašvaldības mantu atbilstoši Domes lēmumiem;”



4 Babītes novada pašvaldības avīzes „Babītes Ziņas” 2015. gada 24. novembra (67.) numura pielikums

1.11. Aizstāt Noteikumu 23.12. apakšpunktā simbolu un skaitli „Ls 500,00” ar simbolu un skaitli 
„700,00 EUR”. 
1.12. Izteikt Noteikumu 91.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
          „91.1.1. plānošanas un būvniecības daļa;”
1.13. Papildināt Noteikumus ar 91.1.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
         „91.1.1.1 būvniecības administratīvā komisija;”
1.14. Papildināt Noteikumus ar 91.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
         „91.11. komisija lēmumu pieņemšanai lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā.”
1.15. Izteikt Noteikumu 109. punktu šādā redakcijā:

  „109. Līgumus par būvdarbiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu Pašvaldības ielu, ceļu, 
meliorācijas sistēmu, ielu apgaismojuma un nekustamā īpašuma apsaimniekošanai un teritoriju 
attīstībai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem slēdz Pašvaldības izpilddirektors 
un apstiprina Domes priekšsēdētājs. Ja iepriekš minētie līgumi tiek slēgti bez iepirkuma proce-
dūras saskaņā ar budžeta noteikumiem, izpilddirektors pirms līgumu parakstīšanas tos saskaņo ar 
Administrācijas juriskonsultu un ekonomistu.”

1.16. Izteikt Noteikumu 110. punktu šādā redakcijā:
„110. Līgumus par būvdarbiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu Pašvaldības iestādes 
vajadzībām saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem slēdz Pašvaldības vārdā iestā-
des vadītājs un apstiprina Domes priekšsēdētājs. Ja iepriekš minētie līgumi Pašvaldības iestāžu 
vajadzībām tiek slēgti bez iepirkuma procedūras saskaņā ar budžeta noteikumiem, tos Pašvaldības 
vārdā paraksta iestādes vadītājs, līguma tekstu iepriekš saskaņojot ar Administrācijas juriskonsul-
tu un ekonomistu. Līgumus par maksas pakalpojumu sniegšanu slēdz pakalpojumu sniedzošās 
Pašvaldības iestādes vadītājs, līguma tekstu iepriekš saskaņojot ar Administrācijas juriskonsultu 
un ekonomistu.”

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2015. gada 1. novembri. 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence

Saistošo noteikumu „Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 26.06.2013. saistošajos 
noteikumos Nr.10 „Babītes novada pašvaldības nolikums”” paskaidrojuma raksts

28.10.2015.                                      Nr. 18

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Grozījumi Babītes novada pašvaldības 26.06.2013. saistošajos 
noteikumos Nr. 10 „Babītes novada pašvaldības nolikums” izstrādāti, 
jo ir veiktas izmaiņas Babītes novada pašvaldības struktūrā. Tāpat ar 
grozījumiem ir veikti Babītes novada pašvaldības 26.06.2013. saistošo 
noteikumu Nr. 10 „Babītes novada pašvaldības nolikums” redakcionāli 
labojumi un precizējumi. 

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi aktualizē Babītes novada pašvaldības struktūru un 
novērš redakcionālas kļūdas Babītes novada pašvaldības 26.06.2013. 
saistošajos noteikumos Nr. 10 „Babītes novada pašvaldības nolikums”.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav plānota.

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.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence


