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Juris Ivanovs (aizņemts pamatdarbā)

Sēdē piedalās pašvaldības:
izpilddirektore
Elfa Slocenices,
administrācijas vadītājs:
Ainārs Kravals,
administrācijas darbinieki: Andra Valaine, Sintija Bērziņa, Dāvids Valters,
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Privātpersonas:
E.B.”dzēsts”, S.B. .”dzēsts”
Protokolē
Sēde sasaukta 14.00
Sēdi atklāj
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Lāsma Kallisa

Sabiedrisko attiecību speciāliste Māra Mičule ziņo par aktualitātēm un notikumiem
Babītes novadā 2018. gada jūlijā (ziņojums pielikumā).
Izpilddirektore Elfa Sloceniece ziņo par veiktajiem un plānotajiem
saimnieciskajiem darbiem 2018. gada jūlijā (ziņojums pielikumā).
Sabiedriskās kārtības daļas inspektore Dana Lomakina informē par sastādītajiem
pārkāpumu protokoliem, saņemtajiem iedzīvotāju iesniegumiem, veiktajiem
izbraukumiem.

1.
2.
3.

Domes priekšsēdētājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar trijiem lēmumprojektu:
1. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 10. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par Babītes novada pašvaldības domes 23.05.2018. lēmuma
„Par Babītes novada pašvaldībai piederoša neapbūvēta nekustamā īpašuma
atsavināšanu” precizēšanu”;
2. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 22. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Lēmums administratīvā pārkāpuma lietā”;
3. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 28. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par naudas balvas piešķiršanu”.
Atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
Apstiprināt darba kārtību.
Darba kārtība
1. Par adreses piešķiršanu nekustamajā īpašumā “Līvi” ar kadastra Nr.8088 005
0366, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0366,
Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.
2. Par adreses maiņu nekustamā īpašuma “Dāboliņi” ar kadastra Nr.8048 008
0013, zemes vienībai “Zīlītes” ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0507, Vīkuļos,
Babītes pagastā, Babītes novadā.
3. Par Babītes novada domes 2018.gada 25. aprīļa lēmuma “Par adrešu
piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
projektētajām zemes vienībām detālplānojuma “Krūkļi”, Vīkuļi, Babītes
pagastā, Babītes novadā, teritorijā” (protokols Nr. 4.,5.§.) precizēšanu.
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā
“Lielpriedes”, kadastra numurs 8088 005 0450, ietilpstošajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8088 005 0450, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes
novadā.
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā
“Vecdzeguzes-1”, kadastra numurs 8088 004 0001, ietilpstošajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 004 0001, Pērnciemā, Salas pagastā,
Babītes novadā.
6. Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai nekustamā īpašuma “Rītausmas” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80880050156, Spuņciems, Salas pagastā, Babītes novadā.
7. Par ceļa izveidei nepieciešamās teritorijas starp pašvaldības ceļiem C-21, ceļš
uz Božām un C18 Amoli – Bataru ceļš noteikšanu.

8. Par nekustamā īpašuma “Ābeles 2”, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0162 daļas nomas līgumu
slēgšanu.
9. Par nekustamajā īpašumā „Dārzi”, Babītes pagastā, Babītes novadā
ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0167 daļas
iznomāšanu ģimenes dārzu ierīkošanai un uzturēšanai.
10. Par Babītes novada pašvaldības domes 23.05.2018. lēmuma „Par Babītes
novada pašvaldībai piederoša neapbūvēta nekustamā īpašuma atsavināšanu”
precizēšanu.
11. Par zemes iegūšanu īpašumā.
12. Par pabalsta piešķiršanu.
13. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Ezīši”,
kadastra Nr.80480020037, Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 80480020083 izsoles ar pretendentu atlasi noteikumu
apstiprināšanu.
14. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Jaunlieknas”,
kadastra Nr.80480020019, Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 80480020085 izsoles ar pretendentu atlasi noteikumu
apstiprināšanu.
15. Par Babītes novada pašvaldības domes 28.03.2018. saistošo noteikumu Nr.4
„Teritoriju kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi Babītes novadā”
precizēšanu.
16. Par Babītes novada pašvaldības noteikumu Nr.7 „Kārtība, kādā valsts
amatpersonas ziņo par atrašanos interešu konfliktā vai par citas valsts
amatpersonas atrašanos interešu konfliktā Babītes novada pašvaldībā”
apstiprināšanu.
17. Par „Babītes novada pašvaldības ētikas kodeksa” un „Babītes novada
pašvaldības ētikas komisijas nolikuma” apstiprināšanu un Babītes novada
pašvaldības ētikas komisijas izveidošanu.
18. Par „Iekšējās kontroles sistēmas korupcijas riska novēršanai” izveidošanu un
uzturēšanu Babītes novada pašvaldībā.
19. Par izmaiņām pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā.
20. Par izmaiņām pašvaldības Komisijas lēmumu pieņemšanai lauksaimniecības
zemes iegūšanai īpašumā sastāvā.
21. Par vēlēšanu iecirkņa vietas maiņu.
22. Lēmums administratīvā pārkāpuma lietā.
23. Par Babītes novada pašvaldības 27.06.2018. lēmuma „Par pamatlīdzekļu
atsavināšanu” (protokols Nr.7, 40.§) precizēšanu.
24. Par pamatlīdzekļu atsavināšanu.
25. Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības domes 22.04.2015. lēmumā „Par
mobilo tālruņu izmantošanas limitu noteikšanu” (protokols Nr.6, 22.§).
26. Par izmaiņām pašvaldības 24.01.2018. noteikumos Nr.1 „Par amatiem, to
klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2018.gadā” (protokols Nr.1,
37.§).
27. Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības 26.02.2014. noteikumos Nr.3
„Babītes novada pašvaldības domes izveidotajās komisijās strādājošo darba
samaksas kārtība”.
28. Par naudas balvas piešķiršanu.
29. Par finanšu iedalīšana sporta atbalstam.

1.§
Par adreses piešķiršanu nekustamajā īpašumā “Līvi” ar kadastra Nr.8088 005 0366,
ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0366, Spuņciemā,
Salas pagastā, Babītes novadā
Ziņo A.Valaine
Babītes novada pašvaldības dome izskata U.K. .”dzēsts” 06.07.2018. iesniegumu,
reģistrācijas Nr. 2446-S, ar lūgumu piešķirt adresi nekustamā īpašuma “Līvi” ar kadastra
Nr.8088 005 0366, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0366, Spuņciemā,
Salas pagastā, Babītes novadā.
Atbilstoši iepriekš minētajam, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015.
noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8., 2.9., 12., 14.punktu un Attīstības
komitejas 17.07.2018. atzinumu (protokols Nr.7, 1.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt nekustamā īpašuma “Līvi”, kadastra Nr.8088 005 0366, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8088 005 0366 adresi “Līvi”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes
novads.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
2.§
Par adreses maiņu nekustamā īpašuma “Dāboliņi” ar kadastra Nr.8048 008 0013,
zemes vienībai “Zīlītes” ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0507, Vīkuļos, Babītes
pagastā, Babītes novadā
Ziņo A.Valaine
Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļa, ņemot
vērā potenciālā zemes īpašnieka sniegto informāciju, ir konstatējusi, ka Babītes pagastā,
Babītes novadā adrese “Zīlītes” piešķirta īpašumiem, Vīkuļu ciemā un Dzilnuciemā.
Adrese nodrošina adresācijas objekta atrašanās vietas noteikšanu valstī un ļauj atrast
konkrēto īpašumu gan pasta darbiniekiem, gan operatīvajam transportam, gan atrast
nepārprotami identificējamu vietu administratīvajā teritorijā - Babītes pagastā, nenorādot
vienu vienīgu atšķirīgu pazīmi - ciema nosaukumu.
Atbilstoši iepriekš minētajam, kā arī saskaņā ar Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 4.pantu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698
„Adresācijas noteikumi” 2.9.apakšpunktu, 8.1.apakšpunktu, 9., 14.punktu un Attīstības
komitejas 17.07.2018. atzinumu (protokols Nr.7, 2.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Dāboliņi” ar kadastra Nr.8048 008 0013, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0507 adresi “Ceļalaimas”, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes novads.

2. Likvidēt esošo adresi “Zīlītes”, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes novads zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0507.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
3.§
Par Babītes novada pašvaldības domes 2018.gada 25. aprīļa lēmuma “Par adrešu
piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu projektētajām
zemes vienībām detālplānojuma “Krūkļi”, Vīkuļi, Babītes pagastā, Babītes novadā,
teritorijā” (protokols Nr. 4.,5.§.) precizēšanu
Ziņo A.Valaine
Babītes novada pašvaldības dome izskata Valsts zemes dienesta 22.03.2018.
iesniegumu (Nr.1111-S) ar lūgumu precizēt Babītes novada pašvaldības domes 2018.gada
25. aprīļa lēmumu “Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanu projektētajām zemes vienībām detālplānojuma “Krūkļi”, Vīkuļi, Babītes
pagastā, Babītes novadā, teritorijā” SIA “Krūkļi Babīte”, reģistrācijas Nr.40103980089, ,
lai noteiktu nekustamā īpašuma “Krūkļi” sastāvā paliekošo zemes vienību nekustamā
īpašuma lietošanas mērķus.
Atbilstoši Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 2.9., 11., 14., 17.1., punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.4., 23.1., 14.1 2. punktu, Attīstības komitejas
17.07.2018. atzinumam (protokols Nr.7, 3.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Precizēt Babītes novada pašvaldības domes 2018.gada 25. aprīļa lēmumu “Par
adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
projektētajām zemes vienībām detālplānojuma “Krūkļi”, Vīkuļi, Babītes pagastā,
Babītes novadā, teritorijā” (protokols Nr. 4.,5.§.), nosakot, ka:
a. Atdalītajām zemes vienībām, atbilstoši detālplānojuma “Krūkļi”, kadastra
Nr. 8048 008 0225, zemes ierīcības plānam piešķirtas adreses un noteikti
zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, atļaujot šīs zemes
vienības reģistrēt kā atsevišķus nekustamos īpašumus:
Parcele atbilstoši
detālplānojuma
zemes vienību
numerācijai

Platība
(ha)

1

0,1936

2

0,1200

Piešķirtā adrese

Krūkļu iela 6, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads
Ceriņu iela 1, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads

Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis

Individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (0601)
Individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (0601)

3

0,1200

4

0,1200

13

0,1200

14

0,1200

15

0,1200

16

0,1200

17

0,1239

18

0,1200

19

0,1200

20

0,1200

21

0,1513

22

0,1640

23

0,1200

24

0,1334

25

0,1200

26

0,1200

Ceriņu iela 3, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads
Ceriņu iela 5, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads
Krūkļu iela 14, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads
Krūkļu iela 12, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads
Krūkļu iela 10, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads
Krūkļu iela 8, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads
Krūkļu iela 4, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads
Krūkļu iela 2, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads
Krūkļu iela 1, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads
Krūkļu iela 3, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads
Krūkļu iela 5, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads
Krūkļu iela 7, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads
Krūkļu iela 9, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads
Krūkļu iela 11, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads
Krūkļu iela 13, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads
Krūkļu iela 15, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads

Individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (0601)
Individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (0601)
Individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (0601)
Individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (0601)
Individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (0601)
Individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (0601)
Individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (0601)
Individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (0601)
Individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (0601)
Individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (0601)
Individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (0601)
Individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (0601)
Individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (0601)
Individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (0601)
Individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (0601)
Individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (0601)

27

0,1200

Krūkļu iela 17, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads

Individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (0601)

b. Piešķirti nosaukumi un noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
detālplānojuma “Krūkļi” teritorijā projektētajai zemes vienībām, atļaujot
šīs zemes vienības reģistrēt kā atsevišķus nekustamos īpašumus::
Parcele atbilstoši
Piešķirtais
Nekustamā īpašuma lietošanas
Platība
detālplānojuma
īpašuma
mērķis
zemes vienību
(ha)
nosaukums
numerācijai
Zeme, uz kuras galvenā
5
0,2400
“Krūkļu sils”
saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (0201)
Zeme, uz kuras galvenā
6
1,7032
“Krūkļu mežs”
saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (0201)
Zeme dzelzceļa infrastruktūras
36
0,6302
Ceriņu iela
zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā (kods 1101)
Zeme dzelzceļa infrastruktūras
37
0,1856
Bārbeļu iela
zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā (kods 1101)
Zeme dzelzceļa infrastruktūras
38
1,0187
Krūkļu iela
zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā (kods 1101)
c. nekustamā īpašuma “Krūkļi” sastāvā paliekošajām trīs zemes vienībām ar
kopējo platību 2,6792 ha, ko savstarpēji norobežo ielu teritorijas, noteikt
sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
Nekustamā
īpašuma “Krūkļi”
Nekustamā īpašuma lietošanas
Platība
sastāvā paliekošās
mērķis
(ha)
zemes vienības
Nr.
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
1
0,6258
darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK
0101)
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
2
0,7333
darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK
0101)
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK
0101) 0,2400 ha platībā un 1,0801 ha
3
1,3201
platībā - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(NĪLMK 0201)
2. Noteikt, ka veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, platības var tikt precizētas.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz piecām lapām.

4.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Lielpriedes”,
kadastra numurs 8088 005 0450, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8088 005 0450, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā
Ziņo A.Valaine
Babītes novada pašvaldības dome izskata G.T. ”dzēsts” un H.B. ”dzēsts”,
02.07.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr.2382-S, ar lūgumu apstiprināt izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamajā īpašumā ”Lielpriedes”, kadastra numurs 8088 005 0450,
ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0450, Spuņciemā, Salas
pagastā, Babītes novadā, piešķirt adreses projektētajām zemes vienībām un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 02.08.2016.
noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.punktu, Ministru
kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1.punktu, 23.2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.698
“Adresācijas noteikumi” 2.9., 8.2.apakšpunktu, 11., 14.punktu un Attīstības komitejas
17.07.2018. atzinumu (protokols Nr.7, 5.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Egila Krafta, sertifikāta Nr.BA 381,
izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 02.07.2018. 14:48:23) nekustamā
īpašumā ”Lielpriedes”, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088
005 0450, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.
2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8088 005 0707,
platība – 0,3009 ha, saglabāt nosaukumu “Lielpriedes”, Spuņciems, Salas pagasts,
Babītes novads un piešķirt adresi “Lielpriedes”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes
novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601).
3. Plānotajai zemes vienībai Nr.2, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8088 005 0708,
platība – 0,3009 ha, piešķirt adresi un nosaukumu “Vecpriedes”, Spuņciems, Salas
pagasts, Babītes novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
– neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600).
4. Plānotajai zemes vienībai Nr.3, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8088 005 0709,
platība – 0,3009 ha, piešķirt adresi un nosaukumu “Priežsils”, Spuņciems, Salas
pagasts, Babītes novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
– neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600).
5. Atļaut plānotās zemes vienības reģistrēt kā atsevišķus kadastra objektus.
6. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā
norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trijām lapām.

5.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Vecdzeguzes1”, kadastra numurs 8088 004 0001, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8088 004 0001, Pērnciemā, Salas pagastā, Babītes novadā
Ziņo A.Valaine
Babītes novada pašvaldības dome izskata zemes ierīcības darbos sertificētas
personas Janas Brices, 12.07.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr.2500-S, ar lūgumu
apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā ”Vecdzeguzes-1”,
kadastra numurs 8088 004 0001, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088
004 0001, Pērnciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 02.08.2016.
noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.punktu, Ministru
kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1.punktu, 23.2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.698
“Adresācijas noteikumi” 2.9., 8.2.apakšpunktu, 11., 14.punktu un Attīstības komitejas
17.07.2018. atzinumu (protokols Nr.7, 6.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Janas Brices, sertifikāta Nr.BA 613,
izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 12.07.2018. 9:55:35) nekustamā
īpašumā ”Vecdzeguzes-1”, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8088 004 0001, Pērnciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.
2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8088 004 0384,
platība – 1,9572 ha, saglabāt nosaukumu “Vecdzeguzes-1”, Pērnciems, Salas
pagasts, Babītes novads un piešķirt adresi “Vecdzeguzes-1”, Pērnciems, Salas
pagasts, Babītes novads un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601) 0.2500 ha platībā un
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
1.7072 ha platībā.
3. Plānotajai zemes vienībai Nr.2, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8088 004 0385,
platība – 0,3423 ha, piešķirt adresi un nosaukumu “Irbes”, Pērnciems, Salas pagasts
un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600).
4. Plānotajai zemes vienībai Nr.3, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8088 004 0386,
platība – 0,3685 ha, piešķirt adresi un nosaukumu “Kairas”, Pērnciems, Salas
pagasts un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600).
5. Atļaut plānotās zemes vienības reģistrēt kā atsevišķus kadastra objektus.
6. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā
norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trijām lapām.

6.§
Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai nekustamā īpašuma “Rītausmas” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80880050156, Spuņciems, Salas pagastā, Babītes novadā
Ziņo A.Valaine
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA „Arhitektūra un Vide”, reģistrācijas
Nr.43603016278, 10.07.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 2447-S, ar lūgumu izskatīt
nekustamā īpašuma “Rītausmas”, kadastra Nr. 80880050156, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 80880050156, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā detālplānojuma
projektu un lemt par tā nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13. un 14.
apakšpunktam, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem“ 109.1. apakšpunktam,
04.01.2018.V. Liepas ziņojumam, Attīstības komitejas 17.07.2018. atzinumam
(protokols Nr.7, 7.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš,
V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma
projektu nekustamā īpašuma “Rītausmas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80880050156, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu 4 nedēļas no paziņojuma publicēšanas
laikrakstā “Babītes ziņas” vai “Rīgas Apriņķa avīze”.
3. Paziņojumu un detālplānojuma grozījumu materiālus ievietot Babītes novada
pašvaldības mājas lapā www.babite.lv, kā arī Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā (TAPIS).
4. Lēmumu nosūtīt iesnieguma iesniedzējam: SIA “Arhitektūra un Vide” adrese: Lāču
iela 42-1, Jelgava, LV-3001.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz četrām lapām.
7.§
Par ceļa izveidei nepieciešamās teritorijas starp pašvaldības ceļiem C-21, ceļš uz
Božām un C18 Amoli – Bataru ceļš noteikšanu
Ziņo A.Valaine
Babītes novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) Administrācijas
Plānošanas un būvniecības daļa ir saņēmusi lūgumus un informāciju izvērtēt transporta
infrastruktūras nodrošinājumu teritorijai starp ceļiem C-21 (ceļš uz Božām) un C18 (Amoli
– Bataru ceļš), darba rezultātā konstatēts, ka atbilstoši Babītes novada pašvaldības Babītes
pagasta teritorijas plānojumam divdesmit četriem nekustamiem īpašumiem (turpmāk tekstā
visi kopā – Nekustamie īpašumi, katrs atsevišķi – Nekustamais īpašums) nav izveidots
normatīvajam regulējumam atbilstošs piekļuves nodrošinājums. Tādējādi īpašniekiem ir
savstarpēji noslēdzami ceļa servitūta līgumi, lai atbilstoši normatīviem aktiem
Nekustamajiem īpašumiem izveidotu piekļuvi, kas ir priekšnoteikums apbūves

iespējamībai. Ilgstošā laika periodā sadrumstalotā un savstarpēji nesaistītā Nekustamo
īpašumu mērniecības procesa rezultātā, izveidojusies situācija, kurā teritorijā starp ceļiem
C-21 (ceļš uz Božām) un C18 (Amoli – Bataru ceļš), Pašvaldības rīcībā nav ceļa/ielas
izveidošanai nepieciešamās zemes platības.
Lai atrisinātu šo situāciju, būtu veicama Nekustamo īpašumu daļu atdalīšana,
izstrādājot zemes ierīcības projektus katram īpašumam atsevišķi un veicot Nekustamo
īpašumu kadastrālo uzmērīšanu. Tādējādi procesa noslēgumā būs iespējams apvienot
atdalītās platības un izveidot Pašvaldības ceļu, kas kalpotu Nekustamo īpašumu
vajadzībām.
Iesaistoties ceļa/ielas izveides procesā, Pašvaldības labā griba iespējami izpaužama
finansiāli nodrošinot sekojošas darbības:
 saziņas ar Nekustamo īpašumu īpašniekiem administrēšana;
 zemes ierīcības projektu izstrādes un nekustamo īpašumu kadastrālās
uzmērīšanas procesa veikšana;
 atdalīto zemes vienību apvienošana, kadastrālā uzmērīšana, ielas/ceļa
vajadzīgās infrastruktūras izbūve, kā arī apsaimniekošana atbilstoši
sezonālajām prasībām.
Ceļa izveides procesa gaitā jauni veidotais ceļš/iela pārņemams Pašvaldības īpašumā.
Dome, iepazinusies ar iesniegtajiem dokumentiem, pārliecinājās, ka:
1. Lai nodrošinātu piekļuvi esošajām zemes vienībām (tātad Nekustamajiem
īpašumiem), kas atrodas teritorijā starp pašvaldības ceļiem C-21, ceļš uz Božām un
C18 Amoli – Bataru ceļš, kā arī veicinātu teritorijas attīstību un turpmākās
izmantošanas iespējas atbilstoši Babītes novada teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem ir nepieciešams atdalīt no teritorijai piegulošajiem Nekustamajiem
īpašumiem teritorijas daļas un izveidot Pašvaldības ceļu, nosakot ceļa nodalījuma
joslas platumu 12 m un ielas sarkanās līnijas vismaz 12 m platumā.
2. Atbilstoši Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam un Salas
pagasta teritorijas plānojuma 2005. – 2017. gadam teritorijas funkcionālajam
plānam esošais servitūta ceļš starp pašvaldības ceļiem C-21, ceļš uz Božām un C18
Amoli – Bataru ceļš ir noteikts kā perspektīvais pašvaldības ceļš un tā ir līnījbūvju
apbūves teritorija (TL). Pašvaldības ceļš ir par Babītes novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem izbūvēts ceļš, par kura infrastruktūras izveidošanu un apsaimniekošanu
rūpējas un nodrošina Babītes novada pašvaldība.
3. Atbilstoši Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam un Salas
pagasta teritorijas plānojuma 2005. – 2017. gadam teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu 92.2. punktam vietējās nozīmes ielām sarkano līniju un ceļa
nodalījuma platums ir noteikts no 12 – 15m.
4. Atbilstoši 30.04.2013. MK noteikumiem Nr. 240 “Vispārīgie teritoriju plānošanas,
izmantošanas un apbūves noteikumi” 83.punktam, jaunveidojamās ielas, autoceļus,
dzelzceļu un laukumus izdala kā atsevišķas zemes vienības. Ielu teritoriju nosaka
starp sarkanajām līnijām atbilstoši katras ielas kategorijai, bet autoceļu un
dzelzceļa teritoriju – starp nodalījuma joslām.
5. Lai izveidotu Pašvaldības ceļu tā nepieciešami iecerētajās robežās, vajadzīga
aptuveni 31589 m2 liela teritorija, kura iegūstama atdalot nepieciešamās platības no
sekojošu Nekustamo īpašumu zemes vienībām:

Nr.p.k.

Nekustamais īpašuma
nosaukums

Kadastra apzīmējums

Atsavināmās
teritorijas platība
(m2)

1

“Kastaņu iela''

80480070260

1158

2

“Jasmīni''

80480070949

540

3

''Birznieki -1''

80480070948

319

4

"Birztalas"

80480070953

297

5

''Birznieki''

80480070954

61

6

"Rožlejas"

80480070950

101

7

“Zaļozoli''

80480070951

8

8

"Sidrabbirzes"

80480070952

21

9

“Jēkabi''

80480070105

2705

10

“Jaunķurbji''

80480070042

1990

11

“Kviešu iela''

80480070794

2500

12

“Sintijas''

80480070249

824

13

“Lāmnieki''

80480070053

1567

14

“Sidrabas''

80480070993

1193

15

“Kaudzītes''

80480070054

3253

16

''Briedīši''

80480070114

7475

17

"Šķērstēni"

80480070143

1758

18

''Demitras''

80480070808

423

19

''Mazie Batari''

80480070809

199

20

''Lielbatari''

80480070959

1145

21

"Lapsēni"

80480070960

206

22

"Blakusšķērstēni"

80480070114

2976

23

''Kviešu iela''

80480070721

607

24

SIA Rīgas mežu fonds

80480070176

940

Pašvaldības ceļa izveidošanai nepieciešamā iepriekš tabulā norādītā Nekustamajam
īpašumam atdalāmā zemes platība (zemes vienību daļas) ir precizējama katrā
konkrētā gadījumā atsevišķi.
6. Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo
un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt
citas privāttiesiska rakstura darbības.
Atbilstoši 30.04.2013. MK noteikumiem Nr. 240 “Vispārīgie teritoriju plānošanas,
izmantošanas un apbūves noteikumi” 83. punktam, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
2.punktu, kā arī saskaņā ar Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam un
Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005. – 2017. gadam teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumiem un Attīstības komitejas 17.07.2018. atzinumu (protokols Nr.7, 8.§),

atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, E.Vinceviča,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Iepazīstināt Nekustamo īpašumu īpašniekus ar šo lēmumu, nosūtot to uz īpašnieku
deklarētajām dzīvesvietām.
2. Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļai veikt Nekustamo
īpašumu īpašnieku aptauju par Nekustamo īpašumu īpašnieku un Babītes novada
pašvaldības iespējamiem sadarbības variantiem, risinot Pašvaldības ceļa izveides
un apsaimniekošanas īstenošanu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz četrām lapām.
8.§
Par nekustamā īpašuma “Ābeles 2”, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0162 daļas nomas līgumu slēgšanu
Ziņo S.Bērziņa
Babītes novada pašvaldības dome izskata G.I. ”dzēsts”, personas kods ”dzēsts”,
L.T. ”dzēsts”, personas kods ”dzēsts”, N.Š. ”dzēsts”, personas kods ”dzēsts”, J.I.
”dzēsts”, personas kods ”dzēsts”, V.Z. ”dzēsts”, personas kods ”dzēsts”, 22.05.2018.
iesniegumu, reģistrācijas Nr.1820-S, un A.K. ”dzēsts”, personas kods ”dzēsts”,
05.04.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr.1260-S, ar lūgumu iznomāt pašvaldības
nekustamā īpašuma Ābeles 2”, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads daļas, kas pieguļ pie
viņiem īpašumā esošajām zemes vienībām (turpmāk tekstā- Iesniegumu iesniedzēji).
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punkta nosacījumiem un saskaņā
ar Finanšu komitejas 23.07.2018. atzinumu (protokols Nr.7, 1.§), atklāti balsojot „par” 13
balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar G.I. ”dzēsts”, personas kods ”dzēsts”, par pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma „Ābeles 2”, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, zemes
vienības, kadastra apzīmējums Nr.8048 003 0162, daļas, kas pieguļ viņa īpašumā
esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0568, 0,08 ha platībā
iznomāšanu bez apbūves tiesībām teritorijas sakopšanai, atpūtas zonas ierīkošanai un
uzturēšanai ar iespēju novietot tajā īslaicīgas lietošanas būves un nožogot to ar vieglas
konstrukcijas vienkārši noņemamu žogu (pielikumā - zemes vienības daļas izvietojuma
shēma).
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar L.T. ”dzēsts”, personas kods ”dzēsts”, par pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma „Ābeles 2”, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, zemes
vienības, kadastra apzīmējums Nr.8048 003 0162, daļas, kas pieguļ viņa īpašumā
esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0570, 0,08 ha platībā
iznomāšanu bez apbūves tiesībām teritorijas sakopšanai, atpūtas zonas ierīkošanai un
uzturēšanai ar iespēju novietot tajā īslaicīgas lietošanas būves un nožogot to ar vieglas

3.

4.

5.

6.

7.
8.

konstrukcijas vienkārši noņemamu žogu (pielikumā- zemes vienības daļas izvietojuma
shēma).
Noslēgt zemes nomas līgumu ar N.Š. ”dzēsts”, personas kods ”dzēsts”, par pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma „Ābeles 2”, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, zemes
vienības, kadastra apzīmējums Nr.8048 003 0162, daļas, kas pieguļ viņa īpašumā
esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0569, 0,08 ha platībā
iznomāšanu bez apbūves tiesībām teritorijas sakopšanai, atpūtas zonas ierīkošanai un
uzturēšanai ar iespēju novietot tajā īslaicīgas lietošanas būves un nožogot to ar vieglas
konstrukcijas vienkārši noņemamu žogu (pielikumā- zemes vienības daļas izvietojuma
shēma).
Noslēgt zemes nomas līgumu ar A.K. ”dzēsts”, personas kods ”dzēsts”, par pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma „Ābeles 2”, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, zemes
vienības, kadastra apzīmējums Nr.8048 003 0162, daļas, kas pieguļ viņa īpašumā
esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0549, 0,08 ha platībā
iznomāšanu bez apbūves tiesībām teritorijas sakopšanai, atpūtas zonas ierīkošanai un
uzturēšanai ar iespēju novietot tajā īslaicīgas lietošanas būves un nožogot to ar vieglas
konstrukcijas vienkārši noņemamu žogu (pielikumā- zemes vienības daļas izvietojuma
shēma).
Noslēgt zemes nomas līgumu ar J.I. ”dzēsts”, personas kods ”dzēsts”, par pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma „Ābeles 2”, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, zemes
vienības, kadastra apzīmējums Nr.8048 003 0162, daļas, kas pieguļ viņa īpašumā
esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0466, 0,14 ha platībā
iznomāšanu bez apbūves tiesībām teritorijas sakopšanai, atpūtas zonas ierīkošanai un
uzturēšanai ar iespēju novietot tajā īslaicīgas lietošanas būves un nožogot to ar vieglas
konstrukcijas vienkārši noņemamu žogu (pielikumā- zemes vienības daļas izvietojuma
shēma).
Noslēgt zemes nomas līgumu ar V.Z. ”dzēsts”, personas kods ”dzēsts”, par pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma „Ābeles 2”, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, zemes
vienības, kadastra apzīmējums Nr.8048 003 0162, daļas, kas pieguļ viņa īpašumā
esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0567, 0,17 ha platībā
iznomāšanu bez apbūves tiesībām teritorijas sakopšanai, atpūtas zonas ierīkošanai un
uzturēšanai ar iespēju novietot tajā īslaicīgas lietošanas būves un nožogot to ar vieglas
konstrukcijas vienkārši noņemamu žogu (pielikumā- zemes vienības daļas izvietojuma
shēma).
Zemes nomas termiņš no 01.08.2018. līdz 31.12.2024.
Noteikt nomas maksu 10% apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības, papildus
nomas maksai maksājami visi ar normatīvajiem aktiem noteiktie nodokļi.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz piecām lapām.
9.§
Par nekustamajā īpašumā „Dārzi”, Babītes pagastā, Babītes novadā ietilpstošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0167 daļas iznomāšanu ģimenes
dārzu ierīkošanai un uzturēšanai
Ziņo S.Bērziņa
Babītes novada pašvaldības dome izskata fizisku personu iesniegumus ar lūgumu
iznomāt zemi ģimenes dārziem.

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2. punkta nosacījumiem, saskaņā ar
Finanšu komitejas 23.07.2018. atzinumu (protokols Nr.7, 2.§), atklāti balsojot „par” 13
balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu par pašvaldības īpašumā „Dārzi” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8048 003 0167, ar nosacīto nosaukumu „Piņķi”, daļas
iznomāšanu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām - ģimenes
dārza ierīkošanai un uzturēšanai:

Dārza Nr.

211 un 212

Iznomātā
platība
(ha)

0,04

Adrese
Nomnieka vārds
uzvārds

I.V.

”dzēsts”

Personas kods

”dzēsts”

”dzēsts”

2. Zemes nomas termiņš no 06.08.2018 līdz 31.12.2019.
3. Nomas maksu gadā noteikt 5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus
nomas maksai maksājami visi ar normatīvajiem aktiem noteiktie nodokļi.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
10.§
Par Babītes novada pašvaldības domes 23.05.2018. lēmuma „Par Babītes novada
pašvaldībai piederoša neapbūvēta nekustamā īpašuma atsavināšanu” precizēšanu
Ziņo S.Bērziņa
Babītes novada pašvaldības dome izskata priekšlikumu par nepieciešamību precizēt
Babītes novada pašvaldības domes 23.05.2018. lēmumu „Par Babītes novada pašvaldībai
piederoša neapbūvēta nekustamā īpašuma atsavināsanu”, protokols Nr.5,13.§. (turpmāk
tekstā - Lēmums).
Saskaņā ar Finanšu komitejas 23.07.2018 atzinumu (protokols Nr.7, 3.§), atklāti
balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, E.Vinceviča,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:

1. Precizēt Babītes novada pašvaldības domes 23.05.2018. lēmumu „Par Babītes
novada pašvaldībai piederoša neapbūvēta nekustamā īpašuma atsavināšanu”, prot.Nr. 5,
13.§., izsakot Lēmuma lemjošo daļu jaunā redakcijā:
„ 1. Atsavināt nekustamā īpašuma „Ķirši - 310”, Salas pagasts, Babītes novads,
kadastra Nr. 8088 005 0415, īpašniekam S.L. ”dzēsts”, personas kods ”dzēsts”,
pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Starpgabals Nr.23”, kadastra Nr. 8088 005
0345, sastāvošu no neapbūvētas zemes vienības 0,0419 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
8088 005 0346.
2.Uzdot pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijai līdz 22.08.2018. iesniegt
Babītes novada pašvaldības domē apstiprināšanai nekustamā īpašuma „Starpgabals Nr.23”,
kadastra Nr. 8088 005 0345, zemes vienības 0,0419 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
8088 005 0346 nosacīto cenu.”
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
11.§
Par zemes iegūšanu īpašumā
Ziņo A.Ence
1.
Babītes novada pašvaldības dome izskata L.M. ”dzēsts” (L.M. ”dzēsts”), personas
kods ”dzēsts”, Latvijas nepilsoņa pase Nr. ”dzēsts”, dzīvesvietas adrese: ”dzēsts”,
06.07.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 2439-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Rotaļu iela 3”, kadastra Nr. 8048 001 0878, Mežāres, Babītes
pagasts, Babītes novads, kas iegūts pirkuma rezultātā.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu L.M. ”dzēsts” (L.M. ”dzēsts”), personas kods ”dzēsts”, Latvijas
nepilsoņa pase Nr. ”dzēsts”, dzīvesvietas adrese: ”dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Rotaļu iela 3”, kadastra Nr. 8048 001 0878, Mežāres, Babītes
pagasts, Babītes novads.
2.
Babītes novada pašvaldības dome izskata V.T. ”dzēsts” (V.T. ”dzēsts”), personas
kods ”dzēsts”, Latvijas nepilsoņa pase Nr. ”dzēsts”, dzīvesvietas adrese: ”dzēsts”,
24.07.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 2627-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Vēju iela 29”, kadastra Nr. 8048 007 0755, Dzilnuciems, Babītes
pagasts, Babītes novads, kas iegūts pirkuma rezultātā.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:

Izsniegt izziņu V.T. ”dzēsts” (V.T. ”dzēsts”), personas kods ”dzēsts”, Latvijas
nepilsoņa pase Nr. ”dzēsts”, dzīvesvietas adrese: ”dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Vēju iela 29”, kadastra Nr. 8048 007 0755, Dzilnuciems, Babītes
pagasts, Babītes novads.
3.
Babītes novada pašvaldības dome izskata A.Z. ”dzēsts” (A.Z. ”dzēsts”), personas
kods ”dzēsts”, Latvijas nepilsoņa pase Nr. ”dzēsts”, dzīvesvietas adrese: ”dzēsts”,
24.07.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 2633-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Mēness ceļš 27”, kadastra Nr. 8088 004 0196, Straupciems, Salas
pagasts, Babītes novads, kas iegūts pirkuma rezultātā.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu A.Z. ”dzēsts” (A.Z. ”dzēsts”), personas kods ”dzēsts”, Latvijas
nepilsoņa pase Nr. ”dzēsts”, dzīvesvietas adrese: ”dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Mēness ceļš 27”, kadastra Nr. 8088 004 0196, Straupciems, Salas
pagasts, Babītes novads.
4.
Babītes novada pašvaldības dome izskata A.Z. ”dzēsts” (A.Z. ”dzēsts”), personas
kods ”dzēsts”, Latvijas nepilsoņa pase Nr. ”dzēsts”, dzīvesvietas adrese: ”dzēsts”,
24.07.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 2632-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Mēness ceļš 16”, kadastra Nr. 8088 004 0166, Straupciems, Salas
pagasts, Babītes novads, kas iegūts pirkuma rezultātā.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu A.Z. ”dzēsts” (A.Z. ”dzēsts”), personas kods ”dzēsts”, Latvijas
nepilsoņa pase Nr. ”dzēsts”, dzīvesvietas adrese: ”dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Mēness ceļš 16”, kadastra Nr. 8088 004 0166, Straupciems, Salas
pagasts, Babītes novads.
5.
Babītes novada pašvaldības dome izskata V.B. ”dzēsts” (V.B. ”dzēsts”), personas
kods ”dzēsts”, personas apliecība Nr. ”dzēsts”, dzīvesvietas adrese: ”dzēsts”, 24.07.2018.
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 2641-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
“Kūdra 12 - 20”, kadastra Nr. 8088 001 0086, Salas pagasts, Babītes novads, kas iegūts
dāvinājuma rezultātā.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 13 balsis

(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu V.B. ”dzēsts” (V.B. ”dzēsts”), personas kods ”dzēsts”, personas
apliecība Nr. ”dzēsts”, dzīvesvietas adrese: ”dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Kūdra 12 - 20”, kadastra Nr. 8088 001 0086, Salas pagasts, Babītes
novads.
6.
Babītes novada pašvaldības dome izskata V.V. ”dzēsts” (V.V. ”dzēsts”), dzimis
”dzēsts”, Ukrainas pilsoņa pase Nr. ”dzēsts”, dzīvesvietas adrese: ”dzēsts”, 24.07.2018.
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 2642-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
“Lakstīgalu iela 8”, kadastra Nr. 8048 003 1243, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads,
kas iegūts pirkuma rezultātā.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu V.V. ”dzēsts” (V.V. ”dzēsts”), dzimis ”dzēsts”, Ukrainas pilsoņa
pase Nr. ”dzēsts”, dzīvesvietas adrese: ”dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo
īpašumu “Lakstīgalu iela 8”, kadastra Nr. 8048 003 1243, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes
novads.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām.
12.§
Par pabalsta piešķiršanu
Ziņo R.Bērziņa
Izskatot L.L. ”dzēsts”, personas kods ”dzēsts”, (turpmāk tekstā – Iesniedzējs)
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 1191, ar lūgumu piešķirt pabalstu sociālās rehabilitācijas
mērķu sasniegšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Sociālo lietu komitejas 17.07.2018. atzinumu
(protokols Nr.6, 2.§) un saskaņā ar Babītes novada pašvaldības 25.10.2017. saistošo
noteikumu Nr.16 „Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem ar materiālā stāvokļa
izvērtēšanu” X. nodaļu, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš,
V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt pabalstu 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro, 00 centi) apmērā L.L. ”dzēsts”,
personas kods ”dzēsts”, sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai. Pabalsts izmaksājams
laika periodā līdz 31.12.2018., apmaksu veicot pēc izdevumus attaisnojošu dokumentu
iesniegšanas Babītes novada pašvaldības Sociālajā dienestā.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
13.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Ezīši”, kadastra
Nr.80480020037, Babītes pagastā, Babītes novadā, s zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 80480020083 izsoles ar pretendentu atlasi noteikumu
apstiprināšanu
Ziņo D.Valters
Izskatīts Babītes novada pašvaldības Īpašumu izsoles komisijas iesniegtais
10.07.2018. protokols un tam pievienotais izsoles noteikumu „Babītes novada pašvaldībai
piederoša nekustamā īpašuma „Ezīši”, kadastra Nr.8048 002 0037, Babītes pagastā, Babītes
novadā, sastāvā esošas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 002
0083, 1064 m2 platībā izsoles ar pretendentu atlasi noteikumi” projekts, kas izstrādāts
saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 25.04.2018. lēmuma „Par Babītes novada
pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Ezīši” atsavināšanu” (protokols Nr.4, 17.§)
lemjošās daļas 3. punktu.
Atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Apstiprināt izsoles noteikumus „Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā
īpašuma „Ezīši”, kadastra Nr.8048 002 0037, Babītes pagastā, Babītes novadā,
sastāvā esošas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 002 0083,
1064 m2 platībā izsoles ar pretendentu atlasi noteikumi” (Noteikumu projekts ar
pielikumiem uz 12 lpp. un Izsoles komisijas 10.07.2018. protokols Nr.1.-1.14/6/1
uz 1 lp.– Pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrpadsmit lapām.
14.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Jaunlieknas”,
kadastra Nr.80480020019, Babītes pagastā, Babītes novadā, s zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 80480020085 izsoles ar pretendentu atlasi noteikumu
apstiprināšanu
Ziņo D.Valters
Izskatīts Babītes novada pašvaldības Īpašumu izsoles komisijas iesniegtais
02.07.2018. protokols un tam pievienotais izsoles noteikumu „Babītes novada pašvaldībai
piederoša nekustamā īpašuma „Jaunlieknas”, kadastra Nr.8048 002 0019, Babītes pagastā,
Babītes novadā, sastāvā esošas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048
002 0085, 469 m2 platībā izsoles ar pretendentu atlasi noteikumi” projekts, kas izstrādāts
saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 25.04.2018. lēmuma „Par Babītes novada
pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Jaunlieknas” atsavināšanu” (protokols Nr.4,
16.§) lemjošās daļas 3. punktu.

Atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Apstiprināt izsoles noteikumus „Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā
īpašuma „Jaunlieknas”, kadastra Nr.8048 002 0019, Babītes pagastā, Babītes
novadā, sastāvā esošas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048
002 0085, 469 m2 platībā izsoles ar pretendentu atlasi noteikumi” (Noteikumu
projekts ar pielikumiem uz 12 lpp. un Izsoles komisijas 02.07.2018. protokols
Nr.1.-1.14/5/1 uz 1 lp.– Pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrpadsmit lapām.
15.§
Par Babītes novada pašvaldības domes 28.03.2018. saistošo noteikumu Nr.4
„Teritoriju kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi Babītes novadā” precizēšanu
Ziņo D.Valters
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 09.05.2018. vēstuli
Nr.1-18/4063 par Babītes novada pašvaldības 28.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.4
“Teritoriju kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi Babītes novadā”, turpmāk tekstā –
Saistošie noteikumi, tiek veikti šādi precizējumi:
1. Izteikt Saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:
“Teritoriju kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi Babītes novadā”;
2. Izteikt Saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā
“Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un
6.punktu”;
3. Svītrot Saistošo noteikumu 2.1., 2.2. un 2.3.apakšpunktu un 3., 11., 14., 15., 18.
un 20.punktu ievērojot punktu numerācijas secību;
4. Izteikt Saistošo noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:
“Zemes vienības un tai piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju uzturēšanu
nodrošina, un par teritorijas savlaicīgu uzkopšanu un sanitāro tīrību ir atbildīgs
zemes gabala īpašnieks vai valdītājs.”;
5. Izteikt Saistošo noteikumu 7.punktu šādā redakcijā:
“Par būvju, tai skaitā ēku uzturēšanu atbildīgs ir tās īpašnieks (valdītājs) vai
lietotājs, ja tas noteikts līgumā vai citā lietotājam saistošā dokumentā.”;
6. Izteikt Saistošo noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:
“Ja nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala un būves, kas pieder dažādiem
īpašniekiem, un, ja saskaņā ar zemes nomas līgumu nav noteikta cita kārtība,
nekustamā īpašuma un tam piegulošas teritorijas kopšanu nodrošina zemes
īpašnieks.”;
7. Izteikt Saistošo noteikumu 8.punktu šādā redakcijā:
“Saistošo noteikumu 7.punktā minētās personas veic būvju, tai skaitā ēku
tehnisko uzturēšanu ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

Uztur būves, tai skaitā ēkas, tādā stāvoklī, ka tās nav bīstamas, un no tām nevar
rasties kaitējums sabiedrībai vai trešo personu īpašumam.”;
8. Izteikt Saistošo noteikumu III. nodaļu šādā redakcijā:
“Būvju uzturēšana”;
9. Izteikt Saistošo noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:
“9. Noteikumu 7.punktā minētām personām ir pienākums:
9.1. Dzīvojamās mājās:
9.1.1. sakopt koplietošanas teritorijas un savlaicīgi izvest atkritumus;
9.1.2. savlaicīgi veikt īpašuma uzturēšanas darbus, remontdarbus – būvju, tai
skaitā ēku fasāžu (tai skaitā logu, durvju, balkonu, lodžiju, izkārtņu), žogu (tai
skaitā vārtu, vārtiņu) atjaunošanu, kā arī nojaukt funkcijas zaudējušas būves vai
to elementus;
9.1.3. notīrīt sniegu un ledu no balkoniem, lodžijām, ēku jumtiem, likvidēt
lāstekas, nepieļaut sniega un ledus krišanu no jumtiem, dzegām, ūdens
notekcaurulēm un situācijās, kad tiek apdraudēta gājēju vai trešo personu
īpašuma (tai skaitā transportlīdzekļu) drošība, nepieciešamības gadījumā
norobežojot bīstamo (darba) zonu;
9.1.4. dzīvojamo māju kāpņu telpās izvietot informāciju par māju
apsaimniekotāju, norādot kontakttālruni un adresi (apakšpunkts neattiecas uz
viendzīvokļa māju īpašniekiem);
9.1.5. novietot nedegoša materiāla sīko atkritumu urnas pie ieejām veikalos vai
citās sabiedriskās iestādēs (apakšpunkts neattiecas uz viendzīvokļa māju
īpašniekiem).
9.2. Neapdzīvotās ēkās vai saimnieciskajai darbībai neizmantotās būvēs, kas var
radīt, vai rada apdraudējumu:
9.2.1. novērst tajās nepiederošu personu iekļūšanu un/vai uzturēšanos;
9.2.2. veikt to konservāciju, izstrādājot konservācijas projektu, kas tiek
saskaņots Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļā,
atbilstošo būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām.;
9.2.3. nodrošināt atbilstību ugunsdrošības noteikumu prasībām;
9.2.4. nepieļaut atkritumu uzkrāšanos.”;
10. Izteikt Saistošo noteikumu 5.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“Nekustamā īpašuma teritorijās (izņemot zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība):”;
11. Izteikt Saistošo noteikumu 5.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
“Sabiedriskās iestādēs un pakalpojumu sfēras objektos, papildus 5.1., 5.2. un
5.3.punktos noteiktajam, atkritumu urnu izvietošanu, t.sk. pie objektu ieejām, to
savlaicīgu iztukšošanu un atkritumu izvešanu.”;
12. Saistošo noteikumu pielikums noformēts ievērojot Ministru kabineta
03.02.2009. noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projekta sagatavošanas
noteikumi” 120.punkta prasības;
13. Izteikt Saistošo noteikumu 5.3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“ietvju, grāvju (izņemot valsts un maģistrālos grāvjus), caurteku tīrīšanu un
ziemā ietvju attīrīšanu no sniega.”;
14. Izteikt Saistošo noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:
“Par saistošo noteikumu izpildi kontroli veic un administratīvo pārkāpumu
protokolus sastāda Babītes novada pašvaldības sabiedriskās kārtības sargi.”;
15. Izteikt Saistošo noteikumu 13.punktu šādā redakcijā:
“Par Saistošo noteikumu prasību neievērošanu personai izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu:
- fiziskām personām līdz 350 euro;

- juridiskām personām līdz 1400 euro.”;
16. Izteikt Saistošo noteikumu 14.punktu šādā redakcijā
“Saistošo noteikumu 11.punktā minēto amatpersonu sastādīti administratīvā
pārkāpuma protokoli tiek izskatīti Babītes novada pašvaldības Administratīvajā
komisijā.”.
Atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
Atlikt lēmuma pieņemšanu- informācijas precizēšanai.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trijām lapām.
16.§
Par Babītes novada pašvaldības noteikumu Nr.7
„Kārtība, kādā valsts amatpersonas ziņo par atrašanos interešu konfliktā vai par
citas valsts amatpersonas atrašanos interešu konfliktā Babītes novada pašvaldībā”
apstiprināšanu
Ziņo E.Sloceniece
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 41.panta pirmās daļas
2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus, un izskatot
sagatavoto Babītes novada pašvaldības noteikumu Nr.7 „Kārtība, kādā valsts amatpersonas
ziņo par atrašanos interešu konfliktā vai par citas valsts amatpersonas atrašanos interešu
konfliktā Babītes novada pašvaldībā” projektu, aklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības noteikumus Nr.7 „Kārtība, kādā valsts
amatpersonas ziņo par atrašanos interešu konfliktā vai par citas valsts amatpersonas
atrašanos interešu konfliktā Babītes novada pašvaldībā” (skat. pielikumu).
2. Noteikt, ka Babītes novada pašvaldības noteikumi Nr.7 „Kārtība, kādā valsts
amatpersonas ziņo par atrašanos interešu konfliktā vai par citas valsts amatpersonas
atrašanos interešu konfliktā Babītes novada pašvaldībā” stājas spēkā ar 26.07.2018.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trijām lapām.
17.§
Par „Babītes novada pašvaldības ētikas kodeksa” un „Babītes novada pašvaldības
ētikas komisijas nolikuma” apstiprināšanu un Babītes novada pašvaldības ētikas
komisijas izveidošanu
Ziņo E.Sloceniece

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24. un 27.punktu un 41.panta pirmās daļas
2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus, un izskatot
sagatavoto „Babītes novada pašvaldības ētikas kodeksa” projektu un „Babītes novada
pašvaldības ētikas komisijas nolikuma” projektu, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
3. Apstiprināt „Babītes novada pašvaldības ētikas kodeksu” (skat. pielikumu Nr.1).
4. Apstiprināt „Babītes novada pašvaldības ētikas komisijas nolikumu” (skat.
pielikumu Nr.2).
5. Izveidot pastāvīgi darbojošos Babītes novada pašvaldības ētikas komisiju šādā
sastāvā:
3.1.
Babītes novada pašvaldības domes deputāte Dzidra Dūšele,
3.2.
Babītes novada pasvaldības domes deputāts Juris Ivanovs,
3.3.
Babītes novada pašvaldības kancelejas vadītāja Inese AmoliņaVīga,
3.4.
Babītes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Kristīne
Kalote,
3.5.
Babītes novada pašvaldības izglītības darba speciāliste Ginta KaireKūlupa.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz astoņām lapām.
18.§
Par „Iekšējās kontroles sistēmas korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai
Babītes novada pašvaldībā” izveidošanu un uzturēšanu
Ziņo E.Sloceniece
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 17.10.2017. noteikumiem Nr.630
„Noteikumi pa iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta
riska novēršanai publiskas personas institūcijā” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības
dome pieņem iekšējos normatīvos aktus, izskatot sagatavoto Babītes novada pašvaldības
Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisijas nolikuma projektu, Atklāti
balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, E.Vinceviča,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Izveidot, ieviest un uzturēt „Iekšējās kontroles sistēmu korupcijas un interešu
konflikta riska novēršanai Babītes novada pašvaldībā”.
2. Apstiprināt Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisijas nolikumu
(skat. pielikumā).
3. Izveidot pastāvīgi darbojošos Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas
komisiju šādā sastāvā:
3.1.Babītes novada pašvaldības ekonomiste Ilze Laure,

3.2.Babītes novada pašvaldības Būvniecības kontroles daļas vadītāja
Ieva Orbidāne,
3.3.Babītes novada pašvaldības Energopārvaldnieks Ilmārs Stašulāns.
4. Uzdot Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisijai izstrādāt un
iesniegt līdz 26.09.2018. Babītes novada pašvaldības domei apstiprināšanai Babītes
novada pašvaldības pretkorupcijas pasākumu plānu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trijām lapām.
19.§
Par izmaiņām pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā
Ziņo A.Ence
Saskaņā ar izmaiņām Babītes novada pašvaldības administrācijas darbinieku
personālijās un ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punkta
nosacījumus, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Izslēgt Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālisti Dzirkstīti Paņko
no Babītes novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāva.
2. Iecelt Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālisti Sintiju Bērziņu
Babītes novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
20.§
Par izmaiņām pašvaldības Komisijas lēmumu pieņemšanai lauksaimniecības zemes
iegūšanai īpašumā sastāvā
Ziņo A.Ence
Saskaņā ar izmaiņām Babītes novada pašvaldības administrācijas darbinieku
personālijās un ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punkta
nosacījumus, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
3. Izslēgt Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālisti Dzirkstīti Paņko
no Babītes novada pašvaldības Komisijas lēmumu pieņemšanai lauksaimniecības
zemes iegūšanai īpašumā sastāva.
4. Iecelt Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālisti Sintiju Bērziņu
Babītes novada pašvaldības Komisijas lēmumu pieņemšanai lauksaimniecības
zemes iegūšanai īpašumā sastāvā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.

21.§
Par vēlēšanu iecirkņa vietas maiņu
Ziņo A.Ence
Izskatot Babītes novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas J.Ivanovas
sagatavotos priekšlikumus - vēlēšanu iecirkņa Nr.968 atrašanās vietu mainīt no Babītes
pirmsskolas izglītības iestādes telpām, Priežu ielā 1, Babītē, Babītes novadā uz Babītes
novada Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra filiāles ,,Babīte” telpām, Liepu aleja
17, Babītē, Babītes novadā, konstatēts:
Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.05.2017. lēmumu „ Par vēlēšanu iecirkņa
vietas maiņu” (protokols Nr.1, 39.§) vēlēšanu iecirknim Nr. 968 tika noteikta atrašanās
vieta – Babītes pirmsskolas izglītības iestādes telpās, Priežu iela 1, Babītē, Babītes pagastā,
Babītes novadā, kā arī konstatēts, ka pirmsskolas izglītības iestāde nav piemērota vieta
vēlēšanu iecirknim mācību gada vidū. Apzinot iespējamās vēlēšanu iecirkņa atrašanās
vietas Babītē konstatēts, ka Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra filiāles ,,Babīte”
telpas, Liepu aleja 17, Babītē, Babītes novadā ir iekārtotas atbilstoši vēlēšanu iecirkņa
funkciju pildīšanai kā arī minētā ēka nodrošina vides pieejamību arī personām ar īpašām
vajadzībām.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par republikas pilsētu un novadu vēlēšanu
komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” 3.panta piekto daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 25.punktu, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.

Mainīt Babītes vēlēšanu iecirkņa Nr.968 atrašanās vietu un noteikt Babītes novada
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra filiāles ,,Babīte” telpām, Liepu
aleja 17, Babītē, Babītes novadā LV -2101.
Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas dienu.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
22.§
Lēmums administratīvā pārkāpuma lietā
Ziņo A.Ence
Babītes novada pašvaldības dome, izskatījusi administratīvā pārkāpuma lietu, kas
ierosināta saistībā ar Babītes novada pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā
18.07.2018. ar Nr.2570-S reģistrētu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zalamanes,
Skrodeles, Bīgestānes klīnika”, reģistrācijas Nr.40003913823, valdes locekles K.S.
”dzēsts” personā, (turpmāk arī Sabiedrība, arī - Iesniedzēja) iesniegumu (turpmāk tekstā –
Iesniegums), kurā lūgts atcelt administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr.120026922,
kas sastādīts par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu – automašīnas novietošanu
stāvēšanai neatļautā vietā, par ko atbilstoši MK 02.06.2015. noteikumu Nr.279 „Ceļu
satiksmes noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 121.11. punkta normas pārkāpumam
(aizliegts apstāties un stāvēt 326. ceļa zīmes darbības zonā) piemērots administratīvais

naudas sods 40,00 EUR apmērā saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
(turpmāk tekstā –LAPK) 149.10 panta piektās daļas 11. punktu - Par stāvēšanu 326. ceļa
zīmes darbības zonā uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro
apmērā.
Lieta tiek izskatīta, atbilstoši LAPK 272. panta - Apstākļi, kas jānoskaidro, izskatot
administratīvā pārkāpuma lietu – prasībām, kas nosaka, ka institūcijai (amatpersonai),
izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, jānoskaidro, vai ir izdarīts administratīvais
pārkāpums, vai attiecīgā persona ir vainīga tā izdarīšanā, vai šo personu var saukt pie
administratīvās atbildības, vai ir atbildību mīkstinoši un pastiprinoši apstākļi, vai ir
nodarīts mantisks zaudējums, kā arī jānoskaidro citi apstākļi, kam ir nozīme lietas pareizā
izlemšanā; un kopsakarā vērtējot Iesniegumu, H.S. ”dzēsts” 17.07.2018. paskaidrojumu
Sabiedrībai un Babītes novada pašvaldības domei, 10.07.2018. administratīvā pārkāpuma
protokolu-lēmumu Nr.120026922, Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļas
rīcībā esošo informāciju, fotofiksācijas un video materiālus, Sabiedriskās kārtības daļas
sabiedriskās kārtības sargu 10.07.2018. ziņojumu un 20.07.2018. ziņojumu, konstatējot
sekojošo:
1. Automašīna Volvo, valsts reģistrācijas Nr.JD6131, 10.07.2018. plkst. 17:37
atradās novietota stāvēšanai Babītes pagastā, Piņķos, Rīgas ielā 5, 326. ceļa zīmes
„Apstāties aizliegts”, kura papildināta ar papildzīmi Nr.849 „Pārējā informācija”, ar tekstu
„Izņemot piegādes transportu” darbības zonā. Saistībā ar MK 02.06.2015. noteikumu
Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 121.11. punkta normas
pārkāpumu (aizliegts apstāties un stāvēt 326. ceļa zīmes darbības zonā) un, pamatojoties
uz LAPK 149.10 panta piektās daļas 11. punktu. (Par stāvēšanu 326. ceļa zīmes darbības
zonā uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā), Babītes
novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļas sabiedriskās kārtības sargs J.Antāns
10.07.2018. veicis foto un video fiksāciju, sastādījis administratīvā pārkāpuma protokolulēmumu Nr.120026922, piemērojot naudas sodu 40,00 EUR apmērā, uzņēmis
videomateriālu. Iesniegumā apliecināts, ka transporta līdzekli (turētājs – Sabiedrība),
10.07.2018. vadīja un protokolā norādītajā vietā un laikā novietoja H.S. ”dzēsts”, personas
kods ”dzēsts” (personas kods H.S. ”dzēsts” paskaidrojumā norādīts nepilnīgs), deklarētā
dzīves vieta ”dzēsts”.
Sekojoši izriet, ka pie augstāk norādītajiem apstākļiem administratīvais pārkāpums
ir izdarīts un administratīvā pārkāpuma protokols – lēmums Nr.120026922 par esošajā
situācijā neatļauti stāvēšanai novietoto automašīnu Volvo, valsts reģistrācijas Nr.JD6131,
sastādīts atbilstoši Noteikumu 121.11. punkta normas pārkāpumam un par šo nodarījumu
piemērots LAPK 149.10 panta piektās daļas 11. punktam atbilstošs administratīvais sods.
2. Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 43.2 pantu, MK 21.06.2016. noteikumiem
Nr.402 „Kārtība, kādā noformē administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu par
transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumu”, LAPK 211.3 pantu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Babītes novada pašvaldības
dome ar 24.10.2012. lēmumu „Par pilnvaroto personu noteikšanu kontrolei par
transportlīdzekļu stāvēšanas un apstāšanās noteikumu ievērošanu” (protokols Nr.13, 26§)
Babītes novada pašvaldības Administrācijas Sabiedriskās kārtības daļas sabiedriskās
kārtības sargs J.Antāns pilnvarots veikt kontroli par transportlīdzekļu apstāšanās un
stāvēšanas noteikumu ievērošanu Babītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
3. Administratīvā pārkāpuma protokolā-paziņojumā Nr.120026922 norādīts, ka
Lēmums apstrīdams 10 darbdienu laikā, iesniedzot iesniegumu augstākai institūcijai
(amatpersonai). Secināms, ka Iesniedzēja lēmumu apstrīdējusi noteiktajā laikā un kārtībā.
4. Atbilstoši LAPK 271.p. ceturtajā daļā noteiktajam - Bez tās personas klātbūtnes,
kuru sauc pie administratīvās atbildības, lietu drīkst izskatīt arī gadījumos, kad iestājas

atbildība par šā kodeksa 57.3, 149.10 pantā, daļā paredzēto apstāšanās vai stāvēšanas
noteikumu pārkāpšanu, lieta tiek izskatīta bez Iesniedzējas piedalīšanās sēdē.
5. No lēmuma konstatējošās daļas 1.punktā norādītajiem apstākļiem secināms, ka
administratīvā pārkāpuma protokols – paziņojums Nr. 120026922 par konkrētajā situācijā
Babītes pagastā, Piņķos, Rīgas ielā 5, 326. ceļa zīmes „Apstāties aizliegts”, kura papildināta
ar papildzīmi Nr.849 „Pārējā informācija”, ar tekstu „Izņemot piegādes transportu”
darbības zonā stāvēšanai novietoto automašīnu Volvo, valsts reģistrācijas Nr.JD6131,
sastādīts atbilstoši Noteikumu 121.11. punkta normas pārkāpumam un par šo nodarījumu
automašīnas vadītājam piemērots LAPK 149.10 panta piektās daļas 11. punktā noteiktais
administratīvais sods.
6. Iesniedzēja, apstrīdot lēmumu, arī H.S. ”dzēsts” Iesniegumā paskaidro, ka viņš
vadījis automašīnu Volvo, valsts reģistrācijas Nr.JD6131, novietojis to strīdus vietā, jo citas
brīvas vietas pie veikala “Lats”, Rīgas ielā 5, Piņķos, nav bijis, bet viņš pie veikala ieradies,
lai saņemtu un iekrautu automašīnā Sabiedrībai pasūtītās preces un saņemtu un parakstītu
preču pavaddokumentus; ka atrodoties vēl nenoslāpētā automašīnā ievērojis, ka viņa
automašīnu fotografē nezināma persona, kura pēc fotografēšanas pienākusi klāt un
nestādoties priekšā brīdinājusi, ka par stāvēšanu šajā vietā būs jāmaksā sods un
izskaidrojusi par ceļazīmēm, kuru darbības zonā bija novietota automašīna Volvo, valsts
reģistrācijas Nr.JD6131. Nezināmā persona H.S. ”dzēsts” iebildumus, ka viņš šeit
novietojis automašīnu, lai no veikala iekrautu pasūtītās preces, nav ņēmusi vērā un
protokolu-lēmumu ir sastādījusi. H.S. ”dzēsts” Sabiedriskās kārtības daļas sabiedriskās
kārtības sargam izsaka pārmetumus, ka pēdējais sastādījis administratīvā pārkāpuma
protokolu-lēmumu, nevis brīdinājis viņu par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu un nav
lūdzis pārvietot automašīnu. Vienlaikus H.S. ”dzēsts” neatzīst, ka izdarījis ceļu satiksmes
noteikumu pārkāpumu. H.S. ”dzēsts” pārmet pašvaldībai, ka tai primārais ir sastādīto
protokolu skaits, nevis sabiedrības locekļu audzināšana likuma paklausības garā.
Iesniegumā norādīts, ka ceļu satiksmes pārkāpums konstatēts un protokols-lēmums
sastādīts automašīnas vadītāja klātbūtnē, nevis, kā norādīts protokolā – bez transporta
līdzekļa vadītāja klātbūtnes.
7. Lietas materiālu pārbaude liecina:
- Par automašīnas novietošanas faktu, laiku un apstākļiem strīda nav.
Sabiedrība atzīst, ka automašīna Volvo, valsts reģistrācijas Nr.JD6131, novietota
stāvēšanai administratīvā pārkāpuma protokolā-lēmumā Nr.120026922 norādītajā vietā un
laikā.
- Lietas materiāli nesatur informāciju un pierādījumus par to, ka automašīna Volvo,
valsts reģistrācijas Nr.JD6131 stāvēšanai neatļautā vietā novietota preču piegādes vai preču
iekraušanas automašīnā nolūkā. Vienīgi ar šādu mērķi protokolā-lēmumā norādītajā vietā
drīkst novietot stāvēšanai automašīnu, turklāt, automašīnai jābūt ar informatīvu norādi –
preču piegādes transports. Iesniegumam nav pievienotas preču piegādes/saņemšanas
pavadzīmju apliecinātas kopijas, nav norādīts kādu preču apjomu Sabiedrība saņēmusi
veikalā “Lats”, nav iesniegti preču saņemšanu apliecinoši dokumenti.
- Lietas materiālos esošā Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļas
sabiedriskā kārtības sarga J.Antāna 10.07.2018. ziņojuma informācija liecina, ka
10.07.2018., veicot sabiedriskās kārtības un automašīnu apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu kontroli pie veikala “Lats”, Rīgas ielā 5, Piņķos, ievērojis, ka vietā, kur
novietojams vienīgi specializēts preču piegādes transports un kura apzīmēta ar norādi
“Izņemot piegādes transports”, 326, ceļazīmes darbības zonā iebrauc automašīna Volvo,
valsts reģistrācijas Nr.JD6131. Tā kā novietotajai automašīnai nebija informatīvā norāde,
ka tā ir preču piegādes transports, J.Antāns, veicis automašīnas fotografēšanu un nosaucot
vārdu un uzvārdu un informējot vīrieti par savu amatu, automašīnā esošajam vadītājam
lūdzis Volvo pārvietot uz citu atļautu stāvvietu un paskaidrojis, kādam transportam šī

stāvvieta paredzēta. Automašīnas vadītājs atbildējis, ka viņš automašīnu nepārvietos, ka
minēto divu ceļazīmju uzstādīšana ar viņu nav saskaņota, ka viņš ir šī veikala menedžeris,
ka uz viņu uzstādītās ceļazīmes neattiecas, ka viņš atbraucis uz veikalu iepirkties un
automašīnu pārvietos tikai tad, kad būs to izdarījis. J.Antāns turpinājis paskaidrot: ja
automašīna netiks pārvietota, tiks sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols. Pēc šī
brīdinājuma Volvo Nr.JD6131 vadītājs smējies un paziņojis, ka protokolu tik un tā anulēs.
Pēc mutiskā aizrādījuma un lūguma automašīnu pārvietot, arī pēc brīdinājuma par
protokola sastādīšanu, vadītājs automašīnu nepārvietoja, bet turpināja tajā sēdēt. J.Antāns,
uzsāka sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu, atgriezās Babītes novada
pašvaldības speciālajā transportā, sagatavoja lēmumu un veica videoierakstu. , kurā
redzams kā vadītājs izkāpj no automašīnas Volvo Nr.JD6131, pa pircējiem paredzētajām
durvīm uz tirdzniecības zāli ieiet veikalā un iepircies, ar vienu iepirkuma maisiņu rokā pa
tām pašām durvīm iznāk no veikala, novieto iepirkumu maisiņu automašīnas bagāžniekā
un, stāvot aiz automašīnas atvērtā bagāžnieka, fotografē/iespējams filmē Babītes novada
pašvaldības speciālo transportu, kas noformēts ar Babītes novada pašvaldības logo, un
automašīnā esošo Babītes novada Administrācijas Sabiedriskās kārtības daļas sabiedriskās
kārtības sargu J.Antānu.
Amata pienākumus J.Antāns veica ģērbies speciālajā apģērbā - formā, kurš
noformēts ar uzrakstu “Sabiedriskās kārtības daļa”.
- Sabiedriskās kārtības daļas sabiedriskā kārtības sarga M.Zariņa 20.08.2018.
ziņojums Pašvaldības domei satur no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Anad”,
reģistrācijas Nr.40003284092, kura ir veikalu ķēdes “Lats” īpašniece, jurista sniegtu
informāciju, ka no veikala “Lats”, Piņķos, Rīgas ielā 5, pasūtītās preces tiek izsniegtas
vienīgi pa noliktavas durvīm un tās ir tikai neskartos ražotāja vairumtirdzniecībai
paredzētos liela apjoma iepakojumos, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zalamanes,
Skrodeles, Bīgestānes klīnika”, reģistrācijas Nr.40003913823, uz 10.07.2018. pasūtītās
preces vairāk kā 100,00 EUR apmērā izsniegtas pa noliktavas durvīm. Sarunas laikā ar
juristu netika gūtas norādes, ka H.S. ”dzēsts” ir veikala “Lats” menedžeris.
- fotofiksācijas un videomateriāls liecina, ka automašīna Volvo, valsts reģistrācijas
Nr.JD6131, 10.07.2018. plkst. 17:37 atradās novietota stāvēšanai Babītes pagastā, Piņķos,
Rīgas ielā 5, 326. ceļa zīmes „Apstāties aizliegts”, kura papildināta ar papildzīmi Nr.849
„Pārējā informācija”, ar tekstu „Izņemot piegādes transportu” darbības zonā. Videoierakstā
redzams kā vadītājs plkst. 17.58 izkāpj no automašīnas Volvo Nr.JD6131, pa pircējiem
paredzētajām durvīm uz tirdzniecības zāli ieiet veikalā un iepircies, ar vienu iepirkuma
maisiņu rokā pa tām pašām durvīm plkst. 18.07 iznāk no veikala, novieto iepirkumu
maisiņu automašīnas bagāžniekā un, stāvot aiz automašīnas atvērtā bagāžnieka,
fotografē/iespējams filmē Babītes novada pašvaldības speciālo transportu, kas noformēts
ar Babītes novada pašvaldības logo, un automašīnā esošo Babītes novada Administrācijas
Sabiedriskās kārtības daļas sabiedriskās kārtības sargu J.Antānu.
Amata pienākumus J.Antāns veica ģērbies speciālajā apģērbā - formā, kurš
noformēts ar uzrakstu “Sabiedriskās kārtības daļa”.
- Nav konstatēti fakti vai apstākļi, kas nepieļauj lietvedību administratīvā
pārkāpuma lietā.
- Konstatētas ka Iesniedzējas K.S. ”dzēsts” iesniegumā un H.S. ”dzēsts”
paskaidrojumā ir pretrunas ar sabiedriskās kārtības sarga J.Antāna ziņojumā, SIA “Anad”
jurista paskaidrotajā minēto un foto un video materiālos redzamo, kas pārliecināti ļauj
secināt, ka 10.07.2018. plkst. 17.37, un 17.38 J.Antāns veic fotofiksāciju, secīgi notiek
saruna ar automašīnas vadītāju H.S. ”dzēsts”, kurā viņš apgalvo ka tikko ieradies un
saņems Sabiedrībai pasūtītās preces, ka mašīnu nepārvietos un ir pārliecināts, ka protokolu
anulēs, secīgi tiek sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols, secīgi plkst.17.58 H.S.
”dzēsts” ieiet veikalā “Lats” Piņķos, Rīgas ielā 5, pa pircējiem domātajām tirdzniecības

zāles durvīm un 18.07 pa šīm pašām durvīm iznāk no veikala, nesot rokā nelielu, baltu,
nepilnu iepirkumu maisiņu, ievieto pirkumu autobagāžniekā un stāvot aiz atvērtā
bagāžnieka fotografē/iespējams filmē Babītes novada pašvaldības automašīnu un tajā
sēdošo sabiedriskās kārtības sargu. Konstatētais nepārprotami liecina, ka automašīnas
Volvo, valsts reģistrācijas Nr.JD6131 vadītājs H.S. ”dzēsts” šajā laikā nav veicis
Sabiedrības pasūtīto preču saņemšanu, kā tas tiek apgalvots gan iesniegumā, gan H.S.
”dzēsts” paskaidrojumā. Līdz ar to automašīna Volvo, valsts reģistrācijas Nr.JD6131,
10.07.2018. plkst. 17:37 Rīgas ielā 5 neatļauti novietota stāvēšanai 326. ceļa zīmes
„Apstāties aizliegts”, kura papildināta ar papildzīmi Nr.849 „Pārējā informācija”, ar tekstu
„Izņemot piegādes transportu” darbības zonā un H.S. ”dzēsts” izdarījis administratīvo
pārkāpumu un par šo nodarījumu piemērojams LAPK 149.10 panta piektās daļas 11.
punktam atbilstošs administratīvais sods.
8. No visa iepriekš konstatētā secināms, ka H.S. ”dzēsts” savā 17.07.2018.
paskaidrojumā Sabiedrībai un vienlaikus Babītes novada domei sniedzis nepatiesu un
maldinošu informāciju, uz kuru balstoties Sabiedrība apstrīdējusi administratīvā
pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr.120026922. Turklāt papildus secināms, ka H.S.
”dzēsts” 17.07.2018. paskaidrojums un uz šī paskaidrojuma bāzes veidotais Sabiedrības
Iesniegums vērtējami ļoti kritiski, jo pašvaldības domes rīcībā ir informācija, ka H.S.
”dzēsts” un Sabiedrības valdes locekli K.S. ”dzēsts” vieno radniecīgas saites.
Tāpat apšaubāms ir H.S. apgalvotais, ka viņš nav sapratis, kāda persona un kādēļ ar
viņu sarunājas un veic fotofiksāciju, jo Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības
daļas sabiedriskie kārtības sargi savus pienākumus veic ģērbušies speciālā apģērbā - formā
ar uzrakstu “Sabiedriskās kārtības daļa” un patrulēšanu veic ar automašīnu, kas pamanāmi
noformēta ar Babītes novada pašvaldības oficiālo logo. H.S. iesakāms pārlūkot paša
nofotografēto/nofilmēto materiālu un apskatīt šīs pamanāmās atšķirības zīmes. Tāpat
sabiedriskās kārtības sargu darba ētika nosaka, uzsākot sarunu ar personu sasveicināties un
nosaukt savu amatu, kas vienmēr tiek darīts un ticis darīts arī šajā gadījumā.
9.
Iesniegumā norādīts, ka administratīvā pārkāpuma protokols- lēmums
Nr.120026922 atceļams, jo tas sastādīts automašīnas vadītāja klātbūtnē.
Pie apstākļiem, kad satiksmes noteikumu izpildi kontrolējošā amatpersona,
konstatējot ceļu satiksmes pārkāpumu lūgusi klāt esošo vadītāju pārvietot automašīnu
stāvēšanai atļautā vietā un brīdinājusi, ja tas netiks darīts tiks sastādīts administratīvā
pārkāpuma protokols, bet amatpersonas lūgums un brīdinājums ignorēti, protokola
sastādīšanai piemērojama Ceļu satiksmes likuma 43.2 panta piektā daļa: Ja laikā, kad tiek
konstatēts transportlīdzekļa apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpums,
transportlīdzekļa vadītājs ierodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, soda uzlikšanas kārtība
nemainās un tiek sastādīts protokols—lēmums, līdz ar to un secināms, ka administratīvā
pārkāpuma protokols-lēmums Nr.120026922, 10.07.2018. plkst. 17.37 sastādīts ltiesiski
pamatoti un nav atceļams.
10.Ceļu satiksmes likuma 19. panta pirmajā daļā, noteikts, ka ceļu satiksmes
dalībniekam ir jāizpilda šā likuma, Ceļu satiksmes noteikumu un citu normatīvo aktu
prasības, kas nosaka ceļu satiksmes dalībnieku pienākumus; jāizpilda policijas darbinieku
un to personu norādījumi, kuras pilnvarotas regulēt satiksmi, kā arī jāievēro luksoforu
signālu, ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu prasības.
Transporta līdzekļa vadītājam, piedaloties ceļu satiksmē, ikreiz ir jāpārliecinās, ka
viņš ievērojis ceļu satiksmes noteikumus, tostarp, apstāšanās un stāvēšanas noteikumus, kā
arī automašīnu stāvēšanai jāizvēlas novietot atbilstoši šo noteikumu prasībām
11. Iesniedzējai/vadītājam par automašīnas neatļautu novietošanu stāvēšanai ar 326.
ceļa zīmi „Apstāties aizliegts” apzīmētā vietā piemērots administratīvais sods sankcijas
ietvaros, kas neparedz rīcības brīvību attiecībā uz piemērojamo soda veidu un apmēru. Līdz
ar to, tā samērīgums nav jāvērtē, jo to jau ir izdarījis likumdevējs, izdodot konkrēta satura

tiesību normu. Līdz ar to esošajā gadījumā nav īpaši konstatējami un vērtējami atbildību
mīkstinoši vai pastiprinoši apstākļi, kā arī vadītāja personība.
12.Vērtējams, ka, sastādot administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu
Nr.120026922 par naudas soda 40,00 EUR apmērā piemērošanu saistībā ar automašīnas
novietošanu stāvēšanai 326. ceļa zīmes „Apstāties aizliegts” darbības zonā,
administratīvais sods ir pamatots atbildības līdzeklis, ar kuru netiek ierobežotas vai
aizskartas Iesniedzēja vai vadītāja kā privātpersonas tiesības. Ar tiesiskiem paņēmieniem,
vēršot Iesniedzējas uzmanību uz pašas radīto situāciju, panākams, ka turpmāk ar
autotransportu veiktās darbības atbildīs Ceļu satiksmes likuma un Noteikumu normām un
netiks pieļauti līdzīgi pārkāpumu gadījumi.
13.Atzīstams, ka H.S. ”dzēsts” ir izdarījis Noteikumu 121.11. punkta normas
pārkāpumu (aizliegts apstāties un stāvēt 326. ceļa zīmes darbības zonā), par kuru
administratīvā atbildība iestājas saskaņā ar LAPK 149.10 panta piektās daļas 11. punktu.
(Par stāvēšanu 326. ceļa zīmes darbības zonā uzliek naudas sodu transportlīdzekļa
vadītājam četrdesmit euro apmērā).
14.Ir konstatējams, ka, novietojot automašīnu stāvēšanai neatļautā vietā, ir izdarīts
administratīvais pārkāpums, par kuru sodāmā persona ir automašīnas vadītājs – H.S.
”dzēsts”.
Lietā nav konstatēti apstākļi, kuru dēļ H.S. ”dzēsts” nevar saukt pie administratīvās
atbildības. Ceļu satiksmes likuma 43.2 panta trešajā daļā noteikti gadījumi, kad personai
(transporta līdzekļa īpašniekam (valdītājam), šinī gadījumā - Sabiedrībai) uzliktais
administratīvais sods par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu netiek piemērots
administratīvais sods, konkrēti trešās daļas 2.apakšpunktā noteikts: šā panta pirmajā daļā
minētā persona norāda personu, kura pārkāpuma izdarīšanas brīdī bija transportlīdzekļa
vadītājs (norādot attiecīgo personu identificējošos datus), kā arī iesniedz šo faktu
apliecinošus pierādījumus.
Sabiedrībai zināms, kura persona administratīvā protokola sastādīšanas laikā un
vietā automašīnu Volvo, valsts reģistrācijas Nr.JD6131 novietojusi stāvēšanai neatļauti –
H.S. ”dzēsts”, ar pēc H.S. ”dzēsts” nepilnīgi norādītu personas kodu ”dzēsts”. Sabiedrībai
iespējams norādīt precīzu H.S. ”dzēsts” personas kodu, jo Sabiedrības valdes locekle K.S.
”dzēsts” un H.S. ”dzēsts” ir ģimenes locekļi.
15.Babītes novada pašvaldības domes rīcībā esošie dokumentārie materiāli
kopsakarā ar lēmumu pamatojošām tiesību normām liecina, ka nav un nevar būt nekādu
šaubu par to, ka administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums Nr.120026922 sastādīts
atbilstoši situācijai, tiesiski pareizi un likumiski pamatoti. Ir izdarīts administratīvā
pārkāpuma protokolā–lēmumā Nr.120026922 norādītais administratīvais pārkāpums, ka
pārkāpumu izdarījusī persona ir H.S. ”dzēsts”, dzimis ”dzēsts”, ka H.S. ”dzēsts” var saukt
pie administratīvās atbildības, ka nav konstatēti atbildību mīkstinoši un pastiprinoši
apstākļi, lietas materiāli nesatur informāciju vai ar administratīvo pārkāpumu ir nodarīts
mantisks zaudējums.
16.Ievērojot augstāk minēto, secināms, ka 10.07.2018. izdotais administratīvais
akts - administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums Nr.120026922 sastādīts un
administratīvais sods 40,00 EUR apmērā par prettiesisko nodarījumu – automašīnas
novietošanu stāvēšanai neatļautā vietā, piemērots likumīgi un atbilstoši spēkā esošām
tiesību normām, precīzi atbilstoši lietā konstatētajiem apstākļiem un nodarījumam un nav
atceļams.
Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 1.panta 8. punktu, 19.panta pirmo daļu, 43.2 pantu, MK
02.06.2015. noteikumu Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi)
121.11 punktu, 285.26.p., MK 21.06.2016. noteikumiem Nr.402 „Kārtība, kādā noformē
administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu par transportlīdzekļu apstāšanās un

stāvēšanas noteikumu pārkāpumu”, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.10
panta piektās daļas 11.punktu, 8.p., 9.p., 22. p., 211.3 p., 272.p., 274.pantu, 286. pantu,
atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, E.Vinceviča,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
Lēmumu – 10.07.2018. administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu
Nr.120026922 atstāt spēkā negrozītu un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zalamanes,
Skrodeles, Bīgestānes klīnika”, reģistrācijas Nr.40003913823, sūdzību noraidīt.
Saskaņā ar Sabiedrības lūgumu - ar elektronisku parakstu noformētu Lēmumu
paziņot, nosūtot to uz norādīto uz e-pasta adresi ”dzēsts”.
Lēmumu 10 darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas var pārsūdzēt Rīgas
rajona tiesas Jūrmalas tiesu namā (Zigfrīda Meierovica prospekts 1A, Jūrmala, LV-2015),
sūdzību iesniedzot Babītes novada pašvaldības Administrācijā (Centra iela 4, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads, LV-2107). Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta otro daļu
Lēmums paziņots otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas uz norādīto e-pasta adresi.
Lēmums stājas spēkā tā paziņošanas brīdī.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz septiņām lapām.
23.§
Par Babītes novada pašvaldības 27.06.2018. lēmuma „Par pamatlīdzekļu
atsavināšanu” (protokols Nr.7, 40.§) precizēšanu
Ziņo E.Sloceniece
Lai nekavētu atsavināšanas procedūras tālāku virzību un tā kā ar 27.06.2018.
Babītes novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) lēmumu „Par pamatlīdzekļu
atsavināšanu” (protokols Nr.7, 40.§) izveidotās Kustamās mantas novērtēšanas komisijas
atsevišķi locekļi atrodas ilgstošā attaisnotā prombūtnē, nepieciešams veikt izmaiņas
minētās komisijas sastāvā.
Ievērojot iepriekš minēto, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko,
K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
Precizēt Pašvaldības 27.06.2018. lēmuma „Par pamatlīdzekļu atsavināšanu”
(protokols Nr.7, 40.§) 2.punktu un izteikt to jaunā redakcijā:
„2. Izveidot Kustamās mantas novērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā:
2.1. Pašvaldības galvenā grāmatvede Ineta Urbanoviča,
2.2. Pašvaldības materiālu uzskaites grāmatvede Laila Briģe,
2.3. Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Saimīte”
lietvede Renata Benderska.”
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.

24.§
Par pamatlīdzekļu atsavināšanu
Ziņo E.Sloceniece
Izskatot Babītes novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) bibliotēkas
(turpmāk tekstā – Iestāde) vadītājas I.Valpēteres 12.07.2018. iesniegumu Nr.1-5.3
(reģistrēts Babīte novada pašvaldības administrācijas kancelejā 16.07.2018. ar Nr.402-IE,
iesniegums – pielikumā) ar lūgumu atļaut atsavināt Iestādes valdījumā esošo kustamo
mantu: 6 vienpusējus koka plauktus, 4 divpusējus koka plauktus, 8 antresolus un 1
rakstāmgaldu (turpmāk tekstā - Kustamā manta), kuras vairāk nav nepieciešamas Iestādes
darbības nodrošināšanai.
Saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 1.daļas
2.punktu, 6.panta 2.daļu, 8.panta 4.,5. un 7.daļu, 37.panta 1. un 2.daļu un Finanšu komitejas
23.07.2018. atzinumu (protokols Nr.7, 3.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut pārdot Pašvaldības grāmatvedības bilancē atrodošos Kustamo mantu - 6
vienpusējus koka plauktus, 4 divpusējus koka plauktus, 8 antresolus un 1
rakstāmgaldu par brīvu cenu.
2. Izveidot Kustamās mantas novērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā:
2.1.Pašvaldības galvenā grāmatvede Ineta Urbanoviča,
2.2.Pašvaldības materiālu uzskaites grāmatvede Laila Briģe,
2.3.Pašvaldības bibliotēkas filiāles vadītāja Aiva Grudule.
3. Uzdot, Kustamās mantas novērtēšanas komisijai noteikt 1.punktā minētajai
Kustamai mantai nosacīto cenu, kuru iesniegt domei apstiprināšanai.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
25.§
Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības domes 22.04.2015. lēmumā „Par mobilo
tālruņu izmantošanas limitu noteikšanu” (protokols Nr.6, 22.§)
Ziņo E.Sloceniece
Izskatot Babītes novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) bibliotēkas
(turpmāk tekstā – Iestāde) vadītājas Ilze Valpēteres 12.07.2018. iesniegumu Nr.1-5.3
(reģistrēts Babīte novada pašvaldības administrācijas kancelejā 16.07.2018. ar Nr.402-IE,
iesniegums – pielikumā) ar lūgumu papildināt to amatu sarakstu, kuri amatu pienākumu
izpildei izmanto pašvaldības mobilo tālruni, ar jaunu amatu „bibliotekārs” bibliotēkas
filiālē Liepu alejā 17, Babītē, Babītes novadā un noteikt pašvaldības apmaksāto mobilā
tālruņa izmantošanas limitu mēnesī, saskaņā ar Finanšu komitejas 23.07.2018. atzinumu
(protokols Nr.7, 4.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš,

V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
Ar 01.08.2018. Babītes novada pašvaldības domes 22.04.2015. lēmumu „Par
mobilo tālruņu izmantošanas limitu noteikšanu” (protokols Nr.6, 22.§) papildināt ar
pozīciju Nr.1.45. sekojošā redakcijā:

Nr.
1.45.

Amata nosaukums
Bibliotekārs

Mobilā tālruņa
izmantošanas
limits, EUR
10.00

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.

Sēdes pārtraukums no 15.38 līdz 15.52
Sēžu zālē ierodas Salas Sākumskolas direktore Nensija Priedīte.
26.§
Par izmaiņām pašvaldības 24.01.2018. noteikumos Nr.1 „Par amatiem, to
klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2018.gadā” (protokols Nr.1, 37.§)
Ziņo E.Sloceniece
Izskatot Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas direktores Nenesijas
Priedītes 12.07.2018. iesniegumu Nr.14 (iesniegums – pielikumā Nr.1) ar lūgumu veikt
izmaiņas iestādes darbinieku amatu sarakstā un saskaņā ar Finanšu komitejas 23.07.2018.
atzinumu (protokols Nr.7, 6.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko,
K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
Diskusijas. Nensija Priedīte pamato iesniegumā minēto izmaiņu nepieciešamību.
Atlikt lēmuma pieņemšanu- informācijas precizēšanai.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.

27.§
Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības 26.02.2014. noteikumos Nr.3
„Babītes novada pašvaldības domes izveidotajās komisijās strādājošo darba
samaksas kārtība”
Ziņo E.Sloceniece
Sakarā ar to, ka Babītes novada pašvaldības dome no jauna ir izveidojusi divas
pastāvīgi darbojošās komisijas – „Babītes novada pašvaldības ētikas komisiju” un
„Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisiju”, nepieciešams veikt izmaiņas

Babītes novada pašvaldības 26.02.2014. noteikumos Nr.3 „Babītes novada pašvaldības
domes izveidotajās komisijās strādājošo darba samaksas kārtība”.
Ievērojot iepriekš minēto un saskaņā ar Finanšu komitejas 23.07.2018. atzinumu
(protokols Nr.7, 7.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš,
V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
Veikt Babītes novada pašvaldības 26.02.2014. noteikumos Nr.3 „Babītes novada
pašvaldības domes izveidotajās komisijās strādājošo darba samaksas kārtība” (turpmāk
tekstā- Noteikumi) sekojošas izmaiņas:
1.
Izteikt Noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noteikta strādājošo darba samaksa (turpmāk
tekstā – Atlīdzība) par darbu Babītes novada pašvaldības domes (turpmāk tekstā
– Dome) izveidotajās pastāvīgi darbojošās komisijās:
1.1.administratīvajā komisijā;
1.2.pašvaldības iepirkumu komisijā;
1.3.koku ciršanas saskaņošanas komisijā;
1.4.komisijā lēmumu pieņemšanai lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā,
1.5.komisijā materiālo vērtību ekspluatācijā pieņemšanai (nodošanai),
novērtēšanai, lietderīgās lietošanas laika noteikšanai, norakstīšanai un vērtības
maiņai,;
1.6.pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijā;
1.7.pašvaldības īpašumu izsoles komisijā;
1.8.Babītes novada pašvaldības ētikas komisijā;
1.9.Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisijā (turpmāk tekstā
visas kopā – Komisijas)”.
2.
Izteikt Noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Atlīdzības apmērs par darbu vienā komisijas sēdē tiek noteikts, valstī noteikto
minimālo darba algu mēnesī reizinot ar koeficientu:
3.1. Komisiju priekšsēdētājiem – ar koeficientu 0.05
(izņemot Administratīvās komisijas priekšsēdētājam – ar koeficientu 0.10);
3.2. Komisiju locekļiem – ar koeficientu 0.03.”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
28.§
Par naudas balvas piešķiršanu
Ziņo A.Ence
Saņemts Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības
daļas vadītājas Veldzes Liepas 12.07.2018. ierosinājums, reģistrācijas Nr. 399-IE, piešķirt
naudas balvu, mēnešalgas apmērā, arhitektam Ivaram Mazlazdiņam.
Ierosinājums argumentēts ar to, ka Ivars Mazladziņš pārtrauc darba attiecības ar
pašvaldību, bet ir ar ilggadēju profesionālo darbību pašvaldībā no 2006.gada 28.septembra.
Pamatojums: Babītes novada pašvaldības 2014.gada 26.februāra noteikumi Nr. 4
“Par piemaksu piešķiršanu un materiālo stimulēšanas kārtību” 24.3 pants.

Minētais noteikumu punkts nosaka, ka naudas balvu, menešalgas apmērā, var
piešķirt gadījumos, ja darbinieka darbības rezultāts ir veicinājis nozīmīgu iestādes vai
pašvaldības mērķu sasniegšanu.
Ierosinājumā nav minēts neviens konkrēts gadījums, kad darbinieks būtu veicinājis
kādu nozīmīgu mērķu sasniegšanu.
Ņemot vērā Finanšu komitejas 23.07.2018. atzinumu (protokols Nr.7, 8.§), atklāti
balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, E.Vinceviča,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
Atteikt naudas balvas piešķiršanu darba attiecības uzteikušajam arhitektam Ivaram
Mazlazdiņam.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
29.§
Par finanšu iedalīšana sporta atbalstam
Ziņo A.Ence
1.
Izskata ūdenssporta biedrības “Aqua Sports”, reģistrācijas Nr. 40008090750,
18.07.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 2557-S, par finansiāla atbalsta piešķiršanu bērnu
ūdensslēpošanas sacensību “Aqua sports ūdensslēpošanas svētki bērniem 2018” rīkošanai
Piņķu ūdenskrātuvē.
Ņemot vērā Finanšu komitejas 23.07.2018. atzinumam (protokols Nr.7, 9.§), atklāti
balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, E.Vinceviča,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Iedalīt 1000.00 EUR (viens tūkstotis euro, 00 centi) ūdens sporta biedrībai “Aqua
Sports”, reģistrācijas Nr. 40008090750, bērnu ūdensslēpošanas sacensību “Aqua
sports ūdensslēpošanas svētki bērniem 2017” rīkošanai Piņķu ūdenskrātuvē.
2. Minēto summu iedalīt no 2018.gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt ūdenssporta biedrībai
“Aqua Sports”, reģistrācijas Nr. 40008090750, A/S Swedbank kontā
Nr. LV78HABA0551009958961, pēc attiecīga iesnieguma un izdevumu
attaisnojuma dokumentu kopiju (rēķins vai pavadzīme) un apmaksu apstiprinošu
dokumentu: kases čeki vai stingrās uzskaites kvītis, vai bankas apstiprināta konta
izdruka, kur maksājuma mērķis atbilst šai lēmumā piešķirtajam finansējuma
mērķim un maksājuma veicējs attiecīgā biedrība vai gadījumā, ja maksājuma
veicējs ir cita persona, tad biedrības apliecinājums uz maksājuma apliecinājuma
dokumenta, ka tajā uzrādītā izdevumu apmaksa ir attiecināma un atbilstoša šai
lēmumā piešķirtajam finansējuma mērķim, reģistrēšanas Babītes novada
pašvaldībā.
2.

Izskata individuālā sportista, pūla spēlētāja – K.T. ”dzēsts”, personas kods”dzēsts”,
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 2348-S, ar lūgumu finansiāli atbalstit viņa dalību Jubilejas 40.
Eiropas čempionātā pūlā (sportistiem ratiņķrēslos), norises laiks 18.07.2018.-01.08.2018.,
Veldhovenā, Nīderlandē.
Atbilstoši Babītes novada pašvaldības domes apstiprinātā nolikuma ”Nolikums par
finansiālo atbalstu sportam Babītes novadā “ 2.1. punktam, Babītes novada pašvaldība var
sniegt atbalstu dodot tiesības izmantot pašvaldības sporta zāles un Finanšu komitejas
23.07.2018. atzinumam (protokols Nr.7, 9.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Iedalīt no 2018.gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam paredzētiem
finanšu līdzekļiem (EKK 3263) un pārskaitīt 300,00 EUR (trīs simti euro, 00 centi)
Latvijas pūla federācijai, reģistrācijas Nr. 40008166872, A/S „SEB Banka” kontā
Nr. LV51UNLA0050016490224, K.T. ”dzēsts”, personas kods ”dzēsts”, dalībai
Jubilejas 40. Eiropas čempionātā pūlā (sportistiem ratiņķrēslos), norises laiks
18.07.2018.-01.08.2018., Veldhovenā, Nīderlandē.
2. Latvijas pūla federācijai mēneša laikā pēc piešķirtā finansējuma izlietošanas
Babītes novada pašvaldības administrācijā jāiesniedz atskaite par dotācijas
izlietojumu, pievienojot attaisnojuma dokumentu kopijas: rēķins vai pavadzīme un
apmaksu apstiprinošs dokuments: kases čeks vai stingrās uzskaites kvītis, vai
bankas apstiprināta konta izdruka, kur maksājuma mērķis atbilst šai lēmumā
piešķirtajam finansējuma mērķim un maksājuma veicējs ir biedrībai “Latvijas
Triatlona federācija” vai gadījumā, ja maksājuma veicējs ir cita persona, tad
organizācijas apliecinājums uz maksājuma apliecinājuma dokumenta, ka tajā
uzrādītā izdevumu apmaksa ir attiecināma un atbilstoša šai lēmumā piešķirtajam
finansējuma mērķim.
3.
Izskata biedrības „Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija” reģistrācijas
Nr. 40008203134, dalībnieces I.K. ”dzēsts”, personas kods ”dzēsts”, 23.07.2018.
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 2606-S, par atbalsta piešķiršanu sportistes dalībai 2018.gada
Pasaules Čempionātā vieglatlētikā, kas norisināsies no 4.septembra līdz 16.septembrim
Spānijas pilsētā Malagā.
Izvērtējot iepriekš minēto un ņemot vērā Finanšu komitejas 23.07.2018. atzinumam
(protokols Nr.7, 9.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš,
V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Iedalīt 255,00 EUR (divi simti piecdesmit pieci euro, 00 centi) biedrībai
"Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija", reģistrācijas Nr. 40008203134,
sportistes I.K. ”dzēsts”, personas kods ”dzēsts” dalībai, 2018.gada Pasaules
Čempionātā vieglatlētikā, kas norisināsies no 4.septembra līdz 16.septembrim
Spānijas pilsētā Malagā;
2. Minēto summu iedalīt no 2018.gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas
sportam paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt biedrībai
"Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija ", reģistrācijas Nr. 40008203134,

kontā AS„Swedbank”, kontā Nr. LV60HABA0551035821716 pēc attiecīga
iesnieguma un izdevumu attaisnojuma dokumentu kopiju (rēķins vai
pavadzīme) un apmaksu apstiprinošu dokumentu: kases čeki, vai stingrās
uzskaites kvītis, vai bankas apstiprināta konta izdruka, kur maksājuma mērķis
atbilst šai lēmumā piešķirtajam finansējuma mērķim un maksājuma veicējs
attiecīgā biedrība vai gadījumā, ja maksājuma veicējs ir cita persona, tad
biedrības apliecinājums uz maksājuma apliecinājuma dokumenta, ka tajā
uzrādītā izdevumu apmaksa ir attiecināma un atbilstoša šai lēmumā
piešķirtajam finansējuma mērķim, reģistrēšanas Babītes novada pašvaldībā.
4.
Izskata individuālā sportista, akadēmiskās airētājas – I.A. ”dzēsts”, personas kods
”dzēsts”, iesniegumu, reģistrācijas Nr. 2582-S, ar lūgumu finansiāli atbalstit viņas dalību:
1. Eiropas masteru regatē no 26.07.2018. līdz 29.07.2018., Minhenē,
2. Masteru regatē “Neva masters” no 25.08.2018. līdz 26.08.2018., Pēterburgā,
3. Masteru regatē 06.10.2018., Tartū.
Atbilstoši Babītes novada pašvaldības domes apstiprinātā nolikuma ”Nolikums par
finansiālo atbalstu sportam Babītes novadā “ 2.1. punktam, Babītes novada pašvaldība var
sniegt atbalstu dodot tiesības izmantot pašvaldības sporta zāles un Finanšu komitejas
23.07.2018. atzinumam (protokols Nr.7, 9.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Iedalīt no 2018.gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam paredzētiem
finanšu līdzekļiem (EKK 3263) un pārskaitīt 500,00 EUR (pieci simti euro, 00
centi) Airēšanas klubam “Daugava”, reģistrācijas Nr. 40008215241,
AS „Swedbanka” kontā Nr. LV70HABA0551038519106, I.A. ”dzēsts”, personas
kods ”dzēsts”, dalībai Eiropas masteru regatē no 26.07.2018. līdz 29.07.2018.,
Minhenē, Masteru regatē “Neva masters” no 25.08.2018. līdz 26.08.2018.,
Pēterburgā, Masteru regatē 06.10.2018., Tartū.
2. Airēšanas klubam “Daugava” mēneša laikā pēc piešķirtā finansējuma izlietošanas
Babītes novada pašvaldības administrācijā jāiesniedz atskaite par dotācijas
izlietojumu, pievienojot attaisnojuma dokumentu kopijas: rēķins vai pavadzīme un
apmaksu apstiprinošs dokuments: kases čeks vai stingrās uzskaites kvītis, vai
bankas apstiprināta konta izdruka, kur maksājuma mērķis atbilst šai lēmumā
piešķirtajam finansējuma mērķim un maksājuma veicējs ir biedrībai “Latvijas
Triatlona federācija” vai gadījumā, ja maksājuma veicējs ir cita persona, tad
organizācijas apliecinājums uz maksājuma apliecinājuma dokumenta, ka tajā
uzrādītā izdevumu apmaksa ir attiecināma un atbilstoša šai lēmumā piešķirtajam
finansējuma mērķim.
5.
Izskata individuālā sportista, akadēmiskās airētājas – I.O. ”dzēsts”, personas kods
”dzēsts”, iesniegumu, reģistrācijas Nr. 2581-S, ar lūgumu finansiāli atbalstit viņas dalību:
1. Eiropas masteru regatē no 26.07.2018. līdz 29.07.2018., Minhenē,
2. Masteru regatē “Neva masters” no 25.08.2018. līdz 26.08.2018., Pēterburgā,
3. Masteru regatē 06.10.2018., Tartū.

Atbilstoši Babītes novada pašvaldības domes apstiprinātā nolikuma ”Nolikums par
finansiālo atbalstu sportam Babītes novadā “ 2.1. punktam, Babītes novada pašvaldība var
sniegt atbalstu dodot tiesības izmantot pašvaldības sporta zāles un Finanšu komitejas
23.07.2018. atzinumam (protokols Nr.7, 9.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Iedalīt no 2018.gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam paredzētiem
finanšu līdzekļiem (EKK 3263) un pārskaitīt 500,00 EUR (pieci simti euro, 00
centi) Airēšanas klubam “Daugava”, reģistrācijas Nr. 40008215241,
AS „Swedbanka” kontā Nr. LV70HABA0551038519106, I.O. ”dzēsts”, personas
kods ”dzēsts”, dalībai Eiropas masteru regatē no 26.07.2018. līdz 29.07.2018.,
Minhenē, Masteru regatē “Neva masters” no 25.08.2018. līdz 26.08.2018.,
Pēterburgā, Masteru regatē 06.10.2018., Tartū.
2. Airēšanas klubam “Daugava” mēneša laikā pēc piešķirtā finansējuma izlietošanas
Babītes novada pašvaldības administrācijā jāiesniedz atskaite par dotācijas
izlietojumu, pievienojot attaisnojuma dokumentu kopijas: rēķins vai pavadzīme un
apmaksu apstiprinošs dokuments: kases čeks vai stingrās uzskaites kvītis, vai
bankas apstiprināta konta izdruka, kur maksājuma mērķis atbilst šai lēmumā
piešķirtajam finansējuma mērķim un maksājuma veicējs ir biedrībai “Latvijas
Triatlona federācija” vai gadījumā, ja maksājuma veicējs ir cita persona, tad
organizācijas apliecinājums uz maksājuma apliecinājuma dokumenta, ka tajā
uzrādītā izdevumu apmaksa ir attiecināma un atbilstoša šai lēmumā piešķirtajam
finansējuma mērķim.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām.

Domes sēdes darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti izskatīti.
Nakamā domes sēde 2018.gada 29.augusts, plkst. 14:00
Sēdi slēdz: 16.33
Pašvaldības domes priekšsēdētājs

Andrejs Ence

Protokolētājs

Lāsma Kallisa

