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2021.gada 18.augusts

LĒMUMS Nr. 10.
Par barjeras ierīkošanu īpašuma “Vizbuļi” teritorijā
Baldones novada domē 2021.gada 12.maijā saņemts A.Z. (turpmāk – iesniedzējs), personas
kods _, iesniegums (Reģ.Nr. BND/2021/1-7/1221-S) ar lūgumu ierīkot barjeru savā īpašumā
“Vizbuļi”, kad. Nr. 8025 012 0049, Baldones pag., Ķekavas nov. Iesniedzējs vēlas ierīkot barjeru
drošības apsvērumu dēļ, jo satiksmes dalībnieki, kas pārvietojas pa šo ceļu, neievēro atbilstošu
ātrumu. Baldones novada dome lūdza iesniedzējam papildināt iesniegumu ar AS “Latvijas valsts
meži” (turpmāk – LVM) saskaņojumu barjeras ierīkošanai. 2021.gada 23.jūlijā iesniedzējs LVM
saskaņojumu iesniedza.
Izskatot iesniedzēja iesniegumu, konstatēts turpmāk norādītais:
1. Iesniedzējs ir vērsies pie meža apsaimniekotāja LVM, ar kuru iesniedzējam 2010.gada
6.augustā ir noslēgts personālservitūta līgums Nr. 5.8-1.1/002q/150/10/98 par labu LVM,
servitūta tiesība (265m x 5m t.i.0,13ha) nostiprināta zemesgrāmatā.
2. LVM, lai samazinātu transporta līdzekļu kustības ātrumu un uzlabotu drošību, saskaņo
risinājumu, uzstādot ātrumu ierobežojošus neslēdzamus vārtus par privātpersonas līdzekļiem
saimniecības “Vizbuļi” zemē. Vārtu tehniskajam risinājumam jānodrošina pilna platuma ceļa
izmantošanu, lai nepieciešamības gadījumā tie netraucētu pa ceļu pārvietoties smagajam
autotransportam. Vienlaicīgi šis ceļš nodrošina piekļuvi 200 ha lielam meža masīvam un ir
svarīgs meža apsaimniekošanai, tai skaitā uguns apsardzībai. Līdz ar to, īpaši ugunsbīstamajā
periodā, nepieciešama neierobežota piekļuve ugunsdrošības prasību nodrošināšanai.
3. LVM, pirms vārtu izbūves, lūdz iesniedzēju iepazīstināt ar pašvaldības sniegto saskaņojumu.
4. Barjeras ierīkošanai, iesniedzējam ir jāievēro LVM meža infrastruktūras objektu izbūves
tehniskie noteikumi. Tāpat iesniedzējam jāievēro 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta
noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 29. punktu, kas nosaka, ka ceļus un
piebrauktuves pie objekta un ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietām uztur tā, lai nodrošinātu
ugunsdzēsības transportlīdzekļu piekļūšanu. Automātiski atveramiem vārtiem un barjerām
nodrošina manuālu atvēršanu.
5. Atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie
būvnoteikumi” pirmajam pielikumam Satiksmes organizācijas un kontroles (uzraudzības)
tehniskie līdzekļi (t.sk. paceļamā barjera) ir pirmās grupas inženierbūve un pirms to būvniecības
(uzstādīšanas) jāveic būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana
būvvaldē un jāveic būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde.
6. Būvniecības likuma 17.panta pirmā daļa nosaka, ka būvdarbus drīkst uzsākt pēc tam, kad
būvvalde ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, ja būvdarbu veikšanai
nepieciešama apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts, vai atzīmi par projektēšanas un
būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama būvatļauja un tā
kļuvusi neapstrīdama.

7. Ķekavas novada pašvaldības Īpašumu pārvaldes pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs
Jānis Leitāns savā atzinumā norādījis, ka, apsekojot barjeras ierīkošanas vietu, konstatēts, ka
iesniedzējam ir servitūttiesības ar LVM par ceļa izmantošanu, kas nosaka, ka ceļš ir publiski
pieejams visiem iedzīvotājiem. Šī iemesla dēļ, barjerai ir jābūt neslēdzamai, lai ikviens,
nepieciešamības gadījumā, to var atvērt.
Pamatojoties uz
- likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu,
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Īpašumu komitejas 2021.gada 10.augusta sēdes
atzinumu,
Atklāti balsojot
ar 12 balsīm "Par" (Agnese Geduševa, Aigars Vītols, Andris Vītols, Edgars Brigmanis, Gatis Līcis,
Inese Jēkabsone, Ineta Romanovska, Juris Žilko, Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Rihards
Gorkšs, Voldemārs Pozņaks), "Pret" – 2 (Arnolds Keisters, Indra Priede), "Atturas" – 3 (Dace
Cīrule, Juris Jerums, Viktorija Baire),

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut A.Z. ierīkot barjeru savā īpašumā “Vizbuļi” kadastra Nr. 8025 012 0049, Baldones
pagasts, Ķekavas novads.
2. Uzdot Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Ķekavas novada centrālā administrācija”
Baldones pilsētas pārvaldei nosūtīt šo lēmumu iesniedzējam A.Z..
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punktu, par ierobežotas pieejamības informāciju
uzskatāma informācija par fiziskas personas privāto dzīvi, līdz ar to, šajā lēmumā norādītie personas dati ir ierobežotas
pieejamības informācija.
Personas datus Ķekavas novada pašvaldība apstrādāja, pamatojoties uz Eiropas parlamenta un padomes regulas
(ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko ieceļ
Direktīvu 95/46EK, 6.panta pirmās daļas (c) punktu - apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku
pienākumu.

Sēdes vadītājs:

(PARAKSTS*)

J.Žilko

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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