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SĒDES PROTOKOLA Nr. 13 PIELIKUMS
2018.gada 13.novembris
1.§
Par Babītes novada pašvaldības kustamās mantas – cirsmas atmežojamā meža zemē
pašvaldības nekustamajā īpašumā „Vēja ziedi”, zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 80480030609, 0,57 ha platībā, Babītes pagastā, Babītes novadā,
atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu
Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) domes
13.09.2018. lēmuma „Par Babītes novada pašvaldības kustamās mantas – cirsmas, kas
atrodas 1. kv. meža zemes nogabalos Nr.1 un Nr.2 pašvaldības nekustamajā īpašumā ”Vēja
ziedi” zemes vienībā 0,57 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0609, Babītes
pagastā, Babītes novadā, atsavināšanu izsolē” (protokols Nr.10, 2.§) lemjošās daļas 2.
punktu un Pašvaldības domes ar 26.09.2018. lēmumu apstiprināto „Babītes novada
pašvaldības kustamās mantas - cirsmas atmežojamā meža zemē, pašvaldības nekustamajā
īpašumā “Vēja ziedi”, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0609, 0,57 ha
platībā, Babītes pagastā, Babītes novadā, (turpmāk tekstā – Cirsma) atsavināšanas izsoles
noteikumu (turpmāk tekstā – Noteikumi)”, protokols Nr.11, 26.§, Babītes novada
pašvaldības Īpašuma izsoles komisija, organizēja Cirsmas izsoli.
Līdz noteiktajam termiņam - 22.10.2018. plkst. 12:00 izsolei piereģistrējās viens
izsoles dalībnieks – SIA “Silvex.lv”, reģistrācijas Nr.40103496884, juridiskā adrese
Atbrīvotāju iela 12, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, valdes locekļa Anda Šadurska
personā, reģistrācijas Nr.1 (turpmāk tekstā – Ieguvējs).
Pieteikusies persona izsoles dienā reģistrējās Izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā
un saņēma izsoles dalībnieka Karti ar kārtas numuru, atbilstošu Reģistrācijas apliecības
kārtas numuram.
Saskaņā ar Izsoles noteikumu 9.1.punktu, 23.10.2018. plkst. 10:00 notika Cirsmas
izsole (turpmāk tekstā – Izsole).
Atbilstoši Izsoles noteikumu 9.14. punktam: ja uz izsoli pieteicies tikai viens
pretendents vai ieradies viens izsoles dalībnieks, tas Cirsmu iegūst par apstiprināto
Cirsmas nosacīto cenu, palielinot to par vienu soli, SIA “Silvex.lv”, reģistrācijas
Nr.40103496884, izsoles sākuma cenu palielināja par vienu soli un ir Cirsmas ieguvēja par
apstiprināto nosacīto cenu, kas palielināta par vienu soli, t.i. 4825,00 EUR (četri tūkstoši
astoņi simti divdesmit pieci euro, 00 centi) un atzīstama par Izsoles uzvarētāju.

Saskaņā ar Izsoles noteikumu 11.1., 11.2. un 11.3.punktiem, izskatot Izsoles
komisijas iesniegto 25.10.2018. Izsoles komisijas protokolu Nr. 1.-1.14/7/2 (Pielikums
Nr.1 – Izsoles protokols Nr.1 uz 1.lp. (kopija) ar 3 pielikumiem: Nr. 1 - izsoles dalībnieku
reģistrācijas saraksts (kopija); Pielikums Nr.2 - Izsoles dalībnieku reģistrācijas lapa
(kopija); Pielikums Nr.3 - Nosolītāja parakstīti izsoles noteikumi (kopija)), ar kuru Izsoles
komisija vienbalsīgi nolemj apstiprināt 23.10.2018. Izsoles protokolu Nr.1, par to, ka
Izsoles dalībnieks – SIA “Silvex.lv”, reģistrācijas Nr.40103496884, ieguvis Cirsmu
4825,00 EUR (četri tūkstoši astoņi simti divdesmit pieci euro, 00 centi). Saistībā ar Babītes
novada pašvaldības Grāmatvedības un finanšu daļas sniegto informāciju par to, ka SIA
“Silvex.lv” ir samaksājis nodrošinājuma naudu 472,50,00 EUR (četri simti septiņdesmit
divi euro, 50 centi) un atlikušo pirkuma maksu 4352,50 EUR (četri tūkstoši trīs simti
piecdesmit divi euro, 50 centi), atklāti balsojot „par” 10 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, V.Vaivods, R.Bērziņa,
K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
2.1. Apstiprināt:
2.1.1. Babītes novada pašvaldības kustamās mantas – cirsmas atmežojamā meža
zemē pašvaldības nekustamajā īpašumā „Vēja ziedi”, zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 80480030609, 0,57 ha platībā, Babītes pagastā, Babītes novadā, izsoles
rezultātus;
2.1.2. SIA “Silvex.lv”, reģistrācijas Nr.40103496884, par Cirsmas ieguvēju (Izsoles
uzvarētāju), saskaņā ar 23.10.2018. Izsoles protokolu Nr.1 un Izsoles komisijas 25.10.2018.
protokolu Nr.1-1.14/7/2.
2.2. Septiņu darba dienu laikā slēgt līgumu par Cirsmas, pārdošanu SIA “Silvex.lv”,
reģistrācijas Nr.40103496884, par pirkuma maksu 4825,00 EUR (četri tūkstoši astoņi simti
divdesmit pieci euro, 00 centi).
3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.
4. Lēmumu nosūtīt SIA “Silvex.lv”, reģistrācijas Nr.40103496884 uz juridisko
adresi Atbrīvotāju iela 12, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150.
Sēdes vadītājs

Andrejs Ence

SĒDES PROTOKOLA Nr. 13 PIELIKUMS
2018.gada 13.novembris
2.§
Par zemes iegūšanu īpašumā
1.
Babītes novada pašvaldības dome izskata A.Š. “dzēsts” (A.S. “dzēsts”), Latvijas
identifikācijas Nr. “dzēsts”, Krievijas federācijas pilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese:
“dzēsts”, 02.11.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 4076-S, ar lūgumu, atļaut iegūt
īpašumā nekustamo īpašumu “Zilā iela 2”, kadastra Nr. 8048 003 0500, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads, kas iegūts pirkuma rezultātā.
Nekustamais īpašums, “Zilā iela 2”, kadastra Nr. 8048 003 0500, atrodas teritorijā,
kurai, atbilstoši Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam
un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam ir savrupmāju dzīvojamās
apbūves teritorija (DzS).

Noteiktais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju
apbūve (0601).
Izskatījusi minēto iesniegumu un tam pievienoto 01.11.2018. pirkuma līgumu, par
nekustamā īpašuma “Zilā iela 2”, kadastra Nr. 8048 003 0500, iegādi, izvērtējusi novada
pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju
lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 10 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, V.Vaivods, R.Bērziņa,
K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
Izsniegt izziņu A.Š. “dzēsts” (A.S. “dzēsts”), Latvijas identifikācijas Nr. “dzēsts”,
Krievijas federācijas pilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt
īpašumā nekustamo īpašumu “Zilā iela 2”, kadastra Nr. 8048 003 0500, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads.
2.
Babītes novada pašvaldības dome izskata K.A. “dzēsts” (K.A. “dzēsts”), personas
kods “dzēsts”, Azerbaidžānas republikas pilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”,
08.11.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 4125-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Pieneņu iela 4”, kadastra Nr. 8048 003 0602, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads, kas iegūts pirkuma rezultātā.
Nekustamais īpašums, “Pieneņu iela 4”, kadastra Nr. 8048 003 0602, atrodas
teritorijā, kurai, atbilstoši Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam ir savrupmāju
dzīvojamās apbūves teritorija (DzS).
Noteiktais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju
apbūve (0601).
Izskatījusi minēto iesniegumu un tam pievienoto 07.11.2018. pirkuma līgumu, par
nekustamā īpašuma “Pieneņu iela 4”, kadastra Nr. 8048 003 0602, iegādi, izvērtējusi
novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma „Par zemes
privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 10 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, V.Vaivods, R.Bērziņa,
K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
Izsniegt izziņu K.A. “dzēsts” (K.A. “dzēsts”), personas kods “dzēsts”,
Azerbaidžānas republikas pilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt
īpašumā nekustamo īpašumu “Pieneņu iela 4”, kadastra Nr. 8048 003 0602, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads.
3.
Babītes novada pašvaldības dome izskata A.T. “dzēsts” (A.T. “dzēsts”), personas
kods “dzēsts”, Latvijas nepilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, 09.11.2018.
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 4146-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
“Ošu iela 2”, kadastra Nr. 8088 003 0380, Gātciems, Salas pagasts, Babītes novads, kas
iegūts pirkuma rezultātā.

Nekustamais īpašums, “Ošu iela 2”, kadastra Nr. 8088 003 0380, atrodas teritorijā,
kurai, atbilstoši Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam
un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam ir savrupmāju dzīvojamās
apbūves teritorija (DzS).
Noteiktais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir neapgūta individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme (0600).
Izskatījusi minēto iesniegumu un tam pievienoto 24.10.2018. pirkuma līgumu, par
nekustamā īpašuma “Ošu iela 2”, kadastra Nr. 8088 003 0380, iegādi, izvērtējusi novada
pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju
lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 10 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, V.Vaivods, R.Bērziņa,
K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
Izsniegt izziņu A.T. “dzēsts” (A.T. “dzēsts”), personas kods “dzēsts”, Latvijas
nepilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo
īpašumu “Ošu iela 2”, kadastra Nr. 8088 003 0380, Gātciems, Salas pagasts, Babītes
novads.
4.
Babītes novada pašvaldības dome izskata B.K. “dzēsts” (B.K. “dzēsts”), personas
kods “dzēsts”, Ungārijas pilsone, Latvijas Republikas personas apliecība Nr. “dzēsts”,
adrese: “dzēsts”, 13.11.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 4176-S, ar lūgumu, atļaut iegūt
īpašumā nekustamo īpašumu “Sloku iela 11”, kadastra Nr. 8048 003 0774, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads, kas iegūts pirkuma rezultātā.
Nekustamais īpašums, “Sloku iela 11”, kadastra Nr. 8048 003 0774, atrodas
teritorijā, kurai, atbilstoši Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam ir savrupmāju
dzīvojamās apbūves teritorija (DzS).
Noteiktais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju
apbūve (0601).
Izskatījusi minēto iesniegumu un tam pievienoto 12.11.2018. pirkuma līgumu, par
nekustamā īpašuma “Sloku iela 11”, kadastra Nr. 8048 003 0774, iegādi, izvērtējusi
novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma „Par zemes
privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 10 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, V.Vaivods, R.Bērziņa,
K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
Izsniegt izziņu B.K. “dzēsts” (B.K. “dzēsts”), personas kods “dzēsts”, Ungārijas
pilsone, Latvijas Republikas personas apliecība Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, par
piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Sloku iela 11”, kadastra
Nr. 8048 003 0774, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.
Sēdes vadītājs

Andrejs Ence

