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Darba kārtība: 

1. Par Babītes vidusskolas izglītojamo 1. – 4. klašu grupā nodrošināšanu ar 

pārtikas pakām attālinātā mācību procesa laikā. 

2. Par Salas sākumskolas izglītojamo 1. – 4. klašu grupā nodrošināšanu ar 

pārtikas pakām attālinātā mācību procesa laikā. 

3. Par zemes iegūšanu īpašumā. 

4. Par komisijas izveidi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BABĪTES 

SILTUMS" valdes locekļu un kapitāla daļu turētāja pārstāvja darbības 

efektivitātes un tiesiskuma izvērtēšanai, kā arī par Babītes novada 

pašvaldības domes kā kapitāla daļu turētāja likumā "Par pašvaldībām" 

noteikto pienākumu izpildi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "BABĪTES 

SILTUMS" izvērtēšanu. 

 

Plkst. 9.02 sēdei pieslēdzas deputāts Juris Ivanovs.  

1.§ 

Par Babītes vidusskolas izglītojamo 1. – 4. klašu grupā nodrošināšanu ar pārtikas 

pakām attālinātā mācību procesa laikā 

Ziņo D.Valters 

 

 Ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos, Ministra kabineta rīkojumu 

2021. gada 5. februāra rīkojumu Nr. 74 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. 

novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” (protokols Nr. 13, 

3.§) un Babītes vidusskolas 2021. gada 10. februāra iesniegumu Nr. 1-23/21/21-N 

(reģistrēts Babītes novada pašvaldības administrācijā 10.02.2021. ar Nr. 75-IE), ar kuru 

lūgts Babītes novada pašvaldības domei pieņemt lēmumu par partikas paku piešķiršanu 

Babītes vidusskolas 1. – 4. klašu izglītojamajiem, kā arī atbilstoši likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktam, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, 

A.Osītis, D.Cvetkova, Dz.Dūšele, E.Vinceviča, G.Štolcers, I.Bērziņa, J.Kazaks, J.Bērziņš, 

J.Ivanovs, K.Vilciņš, N.Antipenko, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, 

Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 
 

1. Noteikt, ka Babītes vidusskolas 1. – 4. klašu izglītojamajiem piešķir ēdināšanas 

atbalstu pārtikas paku veidā no valsts un pašvaldības budžeta mērķdotācijas, par laika 

periodu no 2021. gada 8. februāra līdz laikam, kad 2021. gadā mācību procesu būs 

iespējams nodrošināt klātienē.  

2. Vienam izglītojamam pārtikas pakas cenu veido valsts un pašvaldības budžeta 

mērķdotācija 1,42 EUR ar PVN 21% apmērā, reizināta ar attālināto mācību dienu 

skaitu. 

3. Babītes novada pašvaldības juriskonsultam piecu darba dienu laikā no lēmuma 

pieņemšanas sagatavot vienošanos ar Babītes vidusskolas ēdinātāju SIA “IRG”, 

reģistrācijas Nr. 40102019738, turpmāk – SIA, pie 26.09.2019. līguma Nr. 1-

64/19/56-LI “Par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Babītes vidusskolai”, iekļaujot 

šādus nosacījumus: 

3.1. SIA veic pārtikas paku komplektēšanu Babītes vidusskolas 1. – 4. klašu 

izglītojamajiem līdz katra mēneša 10. datumam par iepriekšējo kalendāro 

mēnesi; 

3.2. SIA veic pārtikas paku satura saskaņošanu ar Babītes vidusskolas māsu;  

3.3. Babītes vidusskolas direktore vismaz trīs dienas iepriekš nosaka un izziņo 

pārtikas paku izsniegšanas laiku un vietu;  

3.4. SIA nodrošina pārtikas paku izsniegšanu pret saņēmēja parakstu; 
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3.5. SIA ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc pārtikas paku izdales dienas  iesniedz 

Babītes vidusskolas direktorei aktu par pārtikas paku izsniegšanas rezultātiem, 

pievienojot sarakstus ar pārtikas paku saņēmēju parakstiem. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām. 

 

 

Plkst. 9.05 sēdei pieslēdzas deputāts Jevgēnijs Jemeļjanovs.  

 

 

2.§ 

Par Salas sākumskolas izglītojamo 1. – 4. klašu grupā nodrošināšanu ar pārtikas 

pakām attālinātā mācību procesa laikā 

Ziņo D.Valters 

 Ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos, Ministra kabineta rīkojumu 

2021. gada 5. februāra rīkojumu Nr. 74 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. 

novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” (protokols Nr. 13, 

3.§) un Salas sākumskolas 2021. gada 9.februāra iesniegumu Nr. 1.16/6 (reģistrēts Babītes 

novada pašvaldības administrācijā 09.02.2021. ar Nr. 71-IE), ar kuru lūgts Babītes novada 

pašvaldības domei pieņemt lēmumu par partikas paku piešķiršanu Salas sākumskolas 1. – 

4. klašu izglītojamajiem, kā arī atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

27. punktam, atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, A.Osītis, D.Cvetkova, Dz.Dūšele, 

E.Vinceviča, G.Štolcers, I.Bērziņa, J.Kazaks, J.Bērziņš, J.Ivanovs, K.Vilciņš, 

N.Antipenko, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes 

novada pašvaldības dome nolemj: 
 

1. Noteikt, ka Salas sākumskolas 1. – 4. klašu izglītojamajiem piešķir ēdināšanas atbalstu 

pārtikas paku veidā no valsts un pašvaldības budžeta mērķdotācijas, par laika periodu 

no 2021. gada 8. februāra līdz laikam, kad 2021. gadā mācību procesu būs iespējams 

nodrošināt klātienē.  

2. Vienam izglītojamam pārtikas pakas cenu veido valsts un pašvaldības budžeta 

mērķdotācija 1,42 EUR ar PVN 21% apmērā, reizināta ar attālināto mācību dienu 

skaitu. 

3. Babītes novada pašvaldības juriskonsultam piecu darba dienu laikā no lēmuma 

pieņemšanas sagatavot vienošanos ar Salas sākumskolas ēdinātāju SIA “IRG”, 

reģistrācijas Nr. 40102019738, turpmāk – SIA, pie 26.09.2019. līguma “Par ēdināšanas 

pakalpojuma sniegšanu Salas sākumskolai”, iekļaujot šādus nosacījumus: 

3.1. SIA veic pārtikas paku komplektēšanu Salas sākumskolas 1. – 4. klašu 

izglītojamajiem līdz katra mēneša 10. datumam par iepriekšējo kalendāro 

mēnesi; 

3.2. SIA veic pārtikas paku satura saskaņošanu ar Salas sākumskolas māsu;  

3.3. Salas sākumskolas direktore vismaz trīs dienas iepriekš nosaka un izziņo 

pārtikas paku izsniegšanas laiku un vietu;  

3.4. SIA nodrošina pārtikas paku izsniegšanu pret saņēmēja parakstu; 

3.5. SIA ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc pārtikas paku izdales dienas  iesniedz 

Salas sākumskolas direktorei aktu par pārtikas paku izsniegšanas rezultātiem, 

pievienojot sarakstus ar pārtikas paku saņēmēju parakstiem. 

 

 Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām. 



 

4 

 

3.§ 

Par zemes iegūšanu īpašumā 

   

Ziņo D.Valters 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata A/S “RE ESTATE”, reģistrācijas Nr. 

40203037050 (turpmāk – Iesniedzējs), 19.01.2021. iesniegumu “Par zemes iegūšanu 

īpašumā”, reģistrēts Babītes novada pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā 

29.01.2021. ar Nr. 197-S (turpmāk – Iesniegums), kurā lūgts izsniegt izziņu par piekrišanu 

iegūt īpašumā nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 8048 008 0560, zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 8048 008 0334, 0,1301 ha platībā, adrese Ilvas iela 8, Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Babītes novads (turpmāk – Zemesgabals), A.K. “dzēsts”, personas kods “dzēsts” 

(turpmāk – Pircējs). 

 

Babītes novada pašvaldības domes rīcībā ir šāda informācija: 

Saskaņā ar Babītes novada teritorijas plānojumu Zemesgabals atrodas savrupmāju 

apbūves teritorijā (DzS). Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis noteikts: Individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (0601).  

 Pircējs ir Krievijas Federācijas pilsonis, iesniegta pases Nr. “dzēsts” kopija, derīga 

līdz “dzēsts”.  

 Iesniegumam pievienota 19.01.2021. Zemesgabala pirkuma līguma kopija par 

Zemesgabala iegādi. 

 

Izskatot Iesniegumu kopsakarā ar iepriekš minēto informāciju, atzīstams, ka netiek 

konstatēti šķēršļi, kas liegtu Iesniedzējam iegūt īpašumā Zemesgabalu un saskaņā ar likuma 

„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 14 balsis 

(A.Ence, A.Osītis, D.Cvetkova, Dz.Dūšele, E.Vinceviča, G.Štolcers, I.Bērziņa, J.Kazaks, 

J.Bērziņš, J.Ivanovs, K.Vilciņš, N.Antipenko, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs), „pret” nav balsis, 

„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

   

1.  Izsniegt izziņu A/S “RE ESTATE”, reģistrācijas Nr. 40203037050, par piekrišanu 

A.K. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, Krievijas Federācijas pilsonim, iegūt 

īpašumā nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 8048 008 0560, zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 8048 008 0334, 0,1301 ha platībā, adrese Ilvas iela 8, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Babītes novads.  

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

3. Izziņu, noformētu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt Iesniedzējam uz e-pasta 

adresi: rsestate@inbox.lv.  

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām. 

 

Diskusija par 4.§ lēmumprojekta papildināšanu (audio ieraksta laiks no 14:14 līdz 54:56). 

  

mailto:rsestate@inbox.lv
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4.§ 

Par komisijas izveidi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS" 

valdes locekļu un kapitāla daļu turētāja pārstāvja darbības efektivitātes un 

tiesiskuma izvērtēšanai, kā arī par Babītes novada pašvaldības domes kā kapitāla 

daļu turētāja likumā "Par pašvaldībām" noteikto pienākumu izpildi sabiedrībā ar 

ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS" izvērtēšanu 

 

Ziņo A.Osītis 

    

Babītes novada pašvaldība ir 100.00 % kapitāla daļu turētājs sabiedrībā ar 

ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS", reģistrācijas Nr. 40003145751. 

Babītes novada pašvaldības dome ar 2020. gada 27. maija domes sēdes lēmumu 

(protokols Nr.9, 28.§) nolēma uzdot Babītes novada pašvaldības Administrācijai organizēt 

iepirkuma procedūru par: 

1) Babītes novada pašvaldības līdzdalības izvērtējuma veikšanu kapitālsabiedrībā 

sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS"; 

2) sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS" funkcionālo un finanšu 

auditu.  

Saskaņā ar līgumu starp Babītes novada pašvaldību un sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību "PAGRABNIECES AUDITORU BIROJS", reģistrācijas Nr. 40002030404, 

ņemot vērā Babītes novada pašvaldības Iepirkumu komisijas 2020. gada 10. novembra 

lēmumu “Par iepirkuma “Babītes novada pašvaldības līdzdalības izvērtējums, 

funkcionālais un finanšu audits pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Babītes siltums” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. BNP 2020/43) rezultātiem”, Babītes novada pašvaldība 

2021. gada 29. janvārī ir saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "PAGRABNIECES 

AUDITORU BIROJS", reģistrācijas Nr. 40002030404, ziņojumu par līdzdalības 

izvērtējumu, funkcionālo un finanšu auditu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "BABĪTES 

SILTUMS". 

 

Iepazīstoties ar ziņojumā sniegto informāciju un pirmšķietami konstatētajām 

neatbilstībām publiskas personas kapitālsabiedrību darbību reglamentējošiem 

normatīvajiem aktiem, kā arī, ņemot vērā Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7.panta pirmajā daļā noteikto, ka pašvaldībai ir 

pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību 

kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma 4. panta nosacījumiem, ievērojot likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Finanšu un Attīstības apvienotās 

komitejas 09.02.2021. atzinumu (prot. Nr.1, 2.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Osītis, 

D.Cvetkova, Dz.Dūšele, E.Vinceviča, G.Štolcers, I.Bērziņa, J.Kazaks, J.Ivanovs, 

K.Vilciņš, N.Antipenko, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs), „pret” nav balsis, „atturas” 1 balss 

(J.Bērziņš), deputāts A.Ence nebalso, Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izveidot komisiju sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS" 

valdes locekļu un kapitāla daļu turētāja pārstāvja darbības efektivitātes un 

tiesiskuma izvērtēšanai (turpmāk – Komisija), šādā sastāvā: 

1.1. komisijas priekšsēdētājs Darja Cvetkova; 

1.2. komisijas priekšsēdētāja vietnieks Juris Ivanovs; 

1.3. komisijas loceklis Nikolajs Antipenko; 

1.4. komisijas loceklis Ilze Laure; 

1.5. komisijas loceklis Elfa Sloceniece; 

1.6. komisijas loceklis Dāvids Valters; 
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1.7. komisijas loceklis Anastasija Savčuka; 

1.8. komisijas sekretārs Anda Ozoliņa. 

 

2. Noteikt Komisijai līdz 2021. gada 17. martam izvērtēt un Babītes novada 

pašvaldības domei iesniegt rakstisku ziņojumu par: 

2.1. sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS" valdes 

locekļu un kapitāla daļu turētāja pārstāvja darbības efektivitāti un 

tiesiskumu, kā arī vērtējumu par iespēju vērsties tiesību aizsardzības 

iestādēs par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "PAGRABNIECES 

AUDITORU BIROJS", reģistrācijas Nr. 40002030404, 2021. gada 26. 

janvāra ziņojumā par līdzdalības izvērtējumu un funkcionālo, un finanšu 

auditu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS" 

konstatētajiem likumu normu pārkāpumiem; 

2.2. sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS" valdes 

locekļu atbilstību ieņemamajam amatam; 

2.3. priekšlikumiem atklāto trūkumu novēršanai, trūkumu novēršanas grafiku 

un atbildīgajām personām; 

2.4. priekšlikumiem un nepieciešamajiem precizējumiem vai 

papildinājumiem Babītes novada pašvaldības domes 27.05.2020. 

noteikumos Nr. 9 “Babītes novada pašvaldības kapitālsabiedrības un 

kapitāla daļu pārvaldības noteikumi”. 

 

3. Noteikt Komisijas locekļiem (Administrācijas darbiniekiem) un Komisijas 

sekretārei (Administrācijas darbiniekam) par darbu Komisijā atlīdzību saskaņā ar 

Babītes novada pašvaldības domes 27.11.2019. noteikumiem Nr. 14 “Par piemaksu, 

prēmiju un naudas balvu piešķiršanas kārtību Babītes novada pašvaldības 

administrācijā ”. 

 

4. Noteikt Komisijas locekļiem (Babītes novada pašvaldības domes deputātiem) par 

darbu Komisijā atlīdzību saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 06.06.2019. 

lēmumu “Par atlīdzību Babītes novada pašvaldības domes deputātiem” (prot. Nr.11, 

3.§). 

 

5. Noteikt, ka anonimizēts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "PAGRABNIECES 

AUDITORU BIROJS", reģistrācijas Nr. 40002030404, 2021. gada 26. janvāra 

ziņojums par līdzdalības izvērtējumu un funkcionālo, un finanšu auditu sabiedrībā 

ar ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS", ievērojot Komercnoslēpuma 

aizsardzības likumu un personu datu aizsardzību, publiskojams Babītes novada 

pašvaldības tīmekļvietnē – www.babite.lv.  

 

6. Nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību "PAGRABNIECES AUDITORU BIROJS", reģistrācijas Nr. 

40002030404, 2021. gada 26. janvāra ziņojumu par līdzdalības izvērtējumu un 

funkcionālo, un finanšu auditu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "BABĪTES 

SILTUMS" ar lūgumu izvērtēt Babītes novada pašvaldības domes kā kapitāla daļu 

turētāja likumā "Par pašvaldībām" noteikto pienākumu izpildi pašvaldības 

kapitālsabiedrības efektīvas pārvaldības, racionālas un ekonomiski pamatotas 

resursu izmantošanas, labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošanā, un 

līdzdalības nosacījumu ievērošanā, kas noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un 

http://www.babite.lv/
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kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, īpaši vērtējot kapitāla daļu turētāja pārstāvja 

lēmumus, kā arī finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstību tiesību aktiem. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trīs lapām. 

 

 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti izskatīti. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 9.56 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs     Aivars Osītis 

Protokolētāja      Anda Ozoliņa 


