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SĒDE TIEK FIKSĒTA VIDEO UN AUDIO IERAKSTĀ UN NOTIEK ATTĀLINĀTI, 

IZMANTOJOT VIDEOKONFERENCES MS TEAMS PLATFORMU 

 

Darba kārtība: 

1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS" valdes locekļu 

un kapitāla daļu turētāja pārstāvja darbības efektivitātes un tiesiskuma 

izvērtēšanas, kā arī Babītes novada pašvaldības domes kā kapitāla daļu 

turētāja likumā "Par pašvaldībām" noteikto pienākumu izpildi sabiedrībā ar 

ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS" izvērtēšanas komisijas ziņojuma 

apstiprināšanu. 

 

1.§ 

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS" valdes locekļu un 

kapitāla daļu turētāja pārstāvja darbības efektivitātes un tiesiskuma izvērtēšanas, 

kā arī Babītes novada pašvaldības domes kā kapitāla daļu turētāja likumā "Par 

pašvaldībām" noteikto pienākumu izpildi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 

"BABĪTES SILTUMS" izvērtēšanas komisijas ziņojuma apstiprināšanu 

Ziņo D.Cvetkova 

Tiek izskatīts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS” valdes 

locekļu un kapitāla daļu turētāja pārstāvja darbības efektivitātes un tiesiskuma izvērtēšanas, 

kā arī par Babītes novada pašvaldības domes kā kapitāla daļu turētāja likumā "Par 

pašvaldībām" noteikto pienākumu izpildes sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "BABĪTES 

SILTUMS" izvērtēšanas komisijas, turpmāk – Komisija, ziņojums, turpmāk - Ziņojums, 

kurā apkopoti trīs galvenie virzieni: 

1.  Valdes locekļa atvaļinājuma kompensācijas izmaksas tiesiskums; 

2.  Apsaimniekošana; 

3.  Iepirkumu pārskats. 

Komisija informē Babītes novada pašvaldības domi, turpmāk – Dome, par veiktā 

darba norisi, ar to saistīto problemātiku dažādu pieprasīto dokumentu saņemšanā no SIA 

“BABĪTES SILTUMS”, reģistrācijas Nr. 40003145751, turpmāk – Kapitālsabiedrība, un 

citām iestādēm, par secinājumiem un ieteikumiem, izvērtējot saņemto dokumentāciju un 

tās atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem dažādos laika posmos. Komisija, 

sagatavojot Ziņojumu, ir guvusi pārliecību par SIA “PAGRABNIECES AUDITORU 

BIROJS”, reģistrācijas Nr. 40002030404, audita ziņojumā norādītajiem  Kapitālsabiedrības 

pārkāpumiem, kas saistīti ar dažādu normatīvo aktu neievērošanu un lietvedības prasību 

neatbilstību standartiem.  

Ziņojuma pielikumā Nr. 1 “Auditoru ieteikumu izpildes termiņu saraksts” noteikti 

Kapitālsabiedrības un kapitāldaļu turētāja pārstāvim veicamie uzdevumi un to izpildes 

termiņi, bez kuru īstenošanas Kapitālsabiedrības līdzšinējā darbība tiktu apdraudēta.  

Cita starpā Komisija akcentē Ziņojuma pielikumu Nr. 2 “Priekšlikumi un 

nepieciešamie precizējumi Babītes novada pašvaldības domes 27.05.2020. noteikumos Nr. 

9 “Babītes novada pašvaldības kapitālsabiedrības un kapitāla daļu pārvaldības 

noteikumi”, kurā norādīti ieviešamie Babītes novada pašvaldības domes 27.05.2020. 

noteikumu Nr. 9 precizējumi, kas nodrošinās efektīvāku Kapitālsabiedrības pārvaldīšanu.  
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Ņemot vērā augstāk minēto, kā arī uzklausot Komisijas locekļu viedokli, atbilstoši 

likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 27. punktam un 41. panta pirmās daļas 4. 

punktam, 

 atklāti balsojot „par” 9 balsis (D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, I.Bērziņa, 

J.Ivanovs, K.Vilciņš, N.Antipenko, J.Kazaks, A.Osītis), „pret” 1 balss (Dz.Dūšele), 

„atturas” 3 balsis (J.Bērziņš, A.Ence, R.Bērziņa) balsis, Babītes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS” valdes 

locekļu un kapitāla daļu turētāja pārstāvja darbības efektivitātes un tiesiskuma 

izvērtēšanas, kā arī Babītes novada pašvaldības domes kā kapitāla daļu turētāja 

likumā "Par pašvaldībām" noteikto pienākumu izpildes sabiedrībā ar ierobežotu 

atbildību "BABĪTES SILTUMS" izvērtēšanas komisijas Ziņojumu. 

 

atklāti balsojot „par” 7 balsis (I.Bērziņa, D.Cvetkova, A.Osītis, K.Vilciņš, 

J.Ivanovs, J.Kazaks, J.Jemeļjanovs), „pret” 3 balsis (A.Ence, Dz.Dūšele, J.Bērziņš), 

„atturas” 2 balsis (G.Štolcers, R.Bērziņa), tehnisku iemeslu dēļ balsojumā nepiedalās 

N.Antipenko, Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

2. Uzdot kapitāldaļu turētāja pārstāvim sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BABĪTES 

SILTUMS” dalībnieku sapulcē atsaukt kapitālsabiedrības valdes locekļus “dzēsts” 

un “dzēsts” ar 2021. gada 29. aprīli.  

 

atklāti balsojot „par” 7 balsis (I.Bērziņa, A.Osītis, J.Kazaks, J.Ivanovs, K.Vilciņš, 

J.Jemeļjanovs, D.Cvetkova), „pret” 2 balsis (A.Ence, Dz.Dūšele), „atturas” 4 balsis 

(G.Štolcers, R.Bērziņa, N.Antipenko, J.Bērziņš), Babītes novada pašvaldības dome 

nolemj: 
3. Uzdot kapitāldaļu turētāja pārstāvim sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BABĪTES 

SILTUMS” dalībnieku sapulcē iecelt valdes locekļu pienākumu izpildītāju.  

 

atklāti balsojot „par” 7 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, I.Bērziņa, J.Ivanovs, 

K.Vilciņš, J.Kazaks, J.Jemeļjanovs), „pret” 3 balsis (J.Bērziņš, A.Ence, Dz.Dūšele), 

„atturas” 3 balsis (N.Antipenko, R.Bērziņa, G.Štolcers), Babītes novada pašvaldības 

dome nolemj: 
4. Uzdot kapitāla daļu pārstāvim veikt Ziņojuma pielikumā Nr. 1 noteikto uzdevumu 

izpildes uzraudzību un līdz 2021. gada 11. jūnijam sniegt Babītes novada 

pašvaldības domei rakstisku ziņojumu par uzdevumu izpildi. 

 

atklāti balsojot „par” 9 balsis (I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, D.Cvetkova, 

K.Vilciņš, J.Ivanovs, J.Kazaks, N.Antipenko, J.Jemeļjanovs), „pret” nav balsis, „atturas” 4 

balsis (R.Bērziņa, J.Bērziņš, A.Ence, Dz.Dūšele), Babītes novada pašvaldības dome 

nolemj: 
5. Veikt grozījumus Babītes novada pašvaldības domes 27.05.2020. noteikumos Nr. 9 

“Babītes novada pašvaldības kapitālsabiedrības un kapitāla daļu pārvaldības 

noteikumi” atbilstoši Ziņojuma pielikumam Nr. 2. 

 

atklāti balsojot „par” 9 balsis (J.Kazaks, N.Antipenko, A.Osītis, J.Ivanovs, 

K.Vilciņš, G.Štolcers, I.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, D.Cvetkova), „pret” 3 balsis (A.Ence, 

J.Bērziņš, Dz.Dūšele), „atturas” 1 balss (R.Bērziņa), Babītes novada pašvaldības dome 

nolemj: 
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6. Atcelt 2019. gada 27. marta domes sēdes protokols 4., 42.§ un veikt grozījumus 

SIA “BABĪTES SILTUMS” statūtu 7. punktā, nosakot, ka valde sastāv no valdes 

priekšsēdētāja un diviem valdes locekļiem. 

 

atklāti balsojot „par” 9 balsis (A.Osītis, I.Bērziņa, D.Cvetkova, J.Ivanovs, J.Kazaks, 

G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, K.Vilciņš), „pret” 2 balsis (A.Ence, Dz.Dūšele), 

„atturas” 2 balsis (R.Bērziņa, J.Bērziņš), Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

7. Babītes novada pašvaldības juriskonsultei sagatavot Ziņojuma un SIA 

“PAGRABNIECES AUDITORU BIROJS”, Nr. 40002030404, 2021. gada 26. 

janvāra audita ziņojuma pavadvēstuli ar situācijas aprakstu, un elektroniskā pasta 

sūtījumā tālākai rīcībai kompetences ietvaros nosūtīt šādām valsts iestādēm: 

 7.1.   Latvijas Republikas Valsts kontrolei; 

 7.2.   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam. 

 

atklāti balsojot „par” 9 balsis (I.Bērziņa, A.Osītis, D.Cvetkova, J.Ivanovs, J.Kazaks, 

G.Štolcers, K.Vilciņš, N.Antipenko, J.Jemeļjanovs), „pret” nav balsis, „atturas” 4 balsis 

(R.Bērziņa, A.Ence, Dz.Dūšele, J.Bērziņš), Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

8. Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo 

daļu, stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

 

atklāti balsojot „par” 9 balsis (I.Bērziņa, A.Osītis, N.Antipenko, J.Kazaks, 

K.Vilciņš, J.Ivanovs, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, D.Cvetkova), „pret” nav balsis, „atturas” 

4 balsis (R.Bērziņa, J.Bērziņš, A.Ence, Dz.Dūšele), Babītes novada pašvaldības dome 

nolemj: 
9. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9. panta otro daļu Dokuments, kas sūtīts pa 

elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas. 

 

atklāti balsojot „par” 9 balsis (A.Osītis, J.Kazaks, I.Bērziņa, G.Štolcers, J.Ivanovs, 

N.Antipenko, J.Jemeļjanovs, K.Vilciņš, D.Cvetkova), „pret” nav balsis, „atturas” 4 balsis 

(R.Bērziņa, A.Ence, Dz.Dūšele, J.Bērziņš), Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79. panta pirmajai daļai, Administratīvais 

akts apstrīdams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona 

tiesas Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 1007. 

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums, administratīvais akts uz trīs lapām. 

 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti izskatīti. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.17.23 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs     Aivars Osītis 

Protokolētāja      Anda Ozoliņa 


