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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
2018.gada 6.jūnijā
Sēdi vada pašvaldības
domes prieksšēdētājs

Nr.6

Andrejs Ence

Piedalās deputāti:

Ilze Bērziņa
Jānis Bērziņš
Regīna Bērziņa
Ainārs Osītis
Jānis Kazaks
Gatis Štolcers
Kristaps Vilciņš
Vilnis Vaivods
Dzidra Dūšele

Nepiedalās deputāti:

Nikolajs Antipenko (atrodas ārzemēs)
Darja Cvetkova (aizņemta pamatdarbā),
Juris Ivanovs (aizņemts pamatdarbā),
Evita Vinceviča (aizņemta pamatdarbā)
Jevgēnijs Jemeļjanovs (aizņemts pamatdarbā)

Protokolē

Inese Amoliņa-Vīga

Sēde sasaukta 16:00
Sēdi atklāj
16:05
Darba kārtība:
1. Par finanšu iedalīšanu Latvijas jauniešu organizācijai “Tellus”.
2. Par grozījumu Babītes novada pašvaldības 2018. gada 28.marta lēmumā
“Par finanšu iedalīšanu sporta atbalstam”.
3. Par zemes iegūšanu īpašumā.
4. Par bezmaksas mācību vietu piešķiršanu Latvijas Starptautiskajā skolā.
5. Par finanšu iedalīšanu sporta atbalstam.
6. Par naudas balvas piešķiršanu.

1.§
Par finanšu iedalīšanu Latvijas jauniešu organizācijai “Tellus”
Ziņo A.Ence
Babītes novada pašvaldības dome izskata Latvijas jauniešu organizācijas “Tellus”,
Reģ.nr.40008083759, priekšlikumu rīkot Eiropas jauniešu parlamenta Latvijas
pārstāvniecības 29.Reģionālo sesiju, Piņķos, laikā no 2018.gada 26.jūnija līdz 30.jūnijam.
Pasākuma nodrošināšanai nepieciešams līdzfinansējums 3060 EUR apmērā – ēdināšanas
izdevumi, kancelejas pakalpojumi, apmēram 140 cilvēkiem. Sesijā piedalīsies vairāki
Babītes vidusskolas skolēni.
Izvērtējot sesijas programmu un aprakstu, atklāti balsojot 10 „par” balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, 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 kultūrai paredzētiem
finanšu līdzekļiem (EKK 3263) un pārskaitīt 3060.00 EUR (trīs tūkstoši sešdesmit
eiro) Latvijas jauniešu organizācijai “Tellus”, reģ.nr. 40008083759, AS
„Swedbanka” kontā Nr. LV53HABA0551008003697, lai sarīkotu Eiropas jauniešu
parlamenta Latvijas pārstāvniecības 29.Reģionalo sesiju Babītes novadā, Piņķos,
laikā no laikā no 2018.gada 26.jūnija līdz 30.jūnijam.
2. Latvijas jauniešu organizācijas “Tellus” 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 Latvijas
jauniešu organizācijas “Tellus” 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 vienas lapas.
2.§
Par grozījumu Babītes novada pašvaldības 2018. gada 28.marta lēmumā “Par
finanšu iedalīšanu sporta atbalstam”
Ziņo A.Ence
Babītes novada pašvaldības dome izskata biedrības "Latvijas tenisa savienība",
reģistrācijas Nr.40008009525, 28.05.2018. vēstuli (Reģ. nr.1895-S), kurā lūgts mainīt
pašvaldības piešķirtā finansējuma mērķi par D.N. “dzēsts” dalību Roland Garros tenisa
turnīros.
Latvijas tenisa savienība lūdz piešķirto finansējumu 2000 EUR (divi tūkstoši eiro)
apmērā, atļaut izmantot D.N. “dzēsts” trenniņnometnei - sagatavošanās posmam
Vispasaules jauniešu olimpiskajām spēlēm, Argentīnā , laikā no 2018. gada 6.oktobra līdz
18.oktobrim. D.N. “dzēsts” iekļauta starptautiskajā junioru komandā.
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Izvērtējot iepriekš minēto, atklāti balsojot 10„par” balsis (A.Ence, J.Berziņš,
I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izteikt Babītes novada pašvaldības domes 28.03.2018, lēmuma “Par finanšu
iedalīšanu sporta atbalstam” (protokols Nr.3, 40.§) 1. daļas 1. punktu šādā redakcijā:
“1. Iedalīt 2000,00 EUR (divi tūkstošo euro, 00 centi) biedrībai „Latvijas tenisa savienība”,
reģistrācijas Nr. 40008009525, lai Babītes novada iedzīvotāja DN “dzēsts”, personas kods
“dzēsts” , trenniņnometnē sagatavotos un piedalītos tenisa sacensībās Vispasaules jauniešu
olimpiskajās spēlēs Argentīnā laikā no 2018. gada 6.oktobra līdz 18.oktobrim”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums vienas lapas.
3.§
Par zemes iegūšanu īpašumā
Ziņo A.Ence
1.
Babītes novada pašvaldības dome izskata “dzēsts” (N.Z. “dzēsts”), personas kods
“dzēsts”, Latvijas nepilsoņa pase Nr. “dzēsts”, dzīvesvietas adrese: “dzēsts”, 29.05.2018.
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 1927-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
“Kūdra 17”, kadastra Nr. 8088 001 0127, Salas pagasts, Babītes novads, kas iegūts
pirkuma rezultātā.
Izskatījusi minēto iesniegumu un tam pievienoto 25.05.2018. pirkuma līgumu, par
nekustamā īpašuma “Kūdra 17”, kadastra Nr. 8088 001 0127, iegādi, izvērtējusi novada
pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju
lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot 10 „par” balsis (A.Ence, J.Berziņš,
I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu “dzēsts” (N.Z. “dzēsts”), personas kods “dzēsts”, Latvijas
nepilsoņa pase Nr. “dzēsts”, dzīvesvietas adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Kūdra 17”, kadastra Nr. 8088 001 0127, Salas pagasts, Babītes
novads.
2.
Babītes novada pašvaldības dome izskata “dzēsts” (A.R. “dzēsts”), Francijas
pilsoņa, personas kods “dzēsts”, personas apliecības Nr. “dzēsts”, 05.06.2018.
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 2018-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
“Cīruļu iela 40”, kadastra Nr. 8048 003 0702, 0,0367 ha platībā, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads, kas iegūts pirkuma rezultātā.
Izskatījusi minēto iesniegumu un tam pievienoto 28.05.2018. pirkuma līgumu, par
nekustamā īpašuma “Cīruļu iela 40”, kadastra Nr. 8048 003 0702, iegādi, izvērtējusi
novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma „Par zemes
privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot 10 „par” balsis (A.Ence,
J.Berziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
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R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
Izsniegt izziņu “dzēsts” (A.R. “dzēsts”), Francijas pilsonim, personas kods “dzēsts”,
personas apliecības Nr. “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
“Cīruļu iela 40”, kadastra Nr. 8048 003 0702, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.
3.
Babītes novada pašvaldības dome izskata “dzēsts” (N.F.M. “dzēsts”), Francijas
pilsoņa, personas kods “dzēsts”, personas apliecības Nr. “dzēsts”, 05.06.2018.
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 2022-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
“Cīruļu iela 32”, kadastra Nr. 8048 003 0698, 0,03ha platībā, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads, kas iegūts pirkuma rezultātā.
Izskatījusi minēto iesniegumu un tam pievienoto 28.05.2018. pirkuma līgumu, par
nekustamā īpašuma “Cīruļu iela 32”, kadastra Nr. 8048 003 0698, iegādi, izvērtējusi
novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma „Par zemes
privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot 10„par” balsis (A.Ence,
J.Berziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
Izsniegt izziņu “dzēsts” (N.F.M. “dzēsts”), Francijas pilsonim, personas kods
“dzēsts”, personas apliecības Nr. “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo
īpašumu “Cīruļu iela 32”, kadastra Nr. 8048 003 0698, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes
novads.
4.
Babītes novada pašvaldības dome izskata biedrības “Ciemats Saliņas”, reģ. nr.
40008136030, juridiskā adrese: Caunu iela 1, Lapsas, LV-2107, 05.06.2018. iesniegumu,
reģistrācijas Nr. 2024-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā 256/9830 (divi simti piecdesmit
sešas no deviņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit) domājamās daļas no nekustamā īpašuma
Caunu iela, kadastra numurs 80480070415, Lapsas, Babītes novads, Babītes novads,
kas iegūts pirkuma rezultātā.
Izskatījusi minēto iesniegumu un tam pievienoto 01.06.2018. pirkuma līgumu, par
256/9830 (divi simti piecdesmit sešas no deviņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit) domājamo
daļu no nekustama īpašuma Caunu iela, kadastra numurs 80480070415, iegādi, izvērtējusi
novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma „Par zemes
privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot 10„par” balsis (A.Ence,
J.Berziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
Izsniegt izziņu biedrībai “Ciemats Saliņas”, reģ nr. 40008136030, juridiskā adrese:
Caunu iela 1, Lapsas, LV-2107, par piekrišanu iegūt īpašumā 256/9830 (divi simti
piecdesmit sešas no deviņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit) domājamās daļas no
nekustamā īpašuma Caunu iela, kadastra numurs 80480070415, Lapsas, Babītes
novads, Babītes novads.
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Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums trīs lapām.
4.§
Par bezmaksas mācību vietu piešķiršanu Latvijas Starptautiskajā skolā
Ziņo A.Osītis/ A.Ence
Atbilstoši 25.04.2018. domes lēmumam “Par konkursa nolikuma “Par bezmaksas
mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā” apstiprināšanu” (protokols Nr.4, 35.§) un saskaņā
ar 21.05.2018. konkursa komisijas lēmumu, atzīt M.K.“dzēsts”, personas kods “dzēsts”un
R.B.“dzēsts”, personas kods “dzēsts” par uzvarētājiem konkursā un piešķirt bezmaksas
mācību vietas Latvijas Starptautiskajā skolā, atklāti balsojot 10„par” balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
Apstiprināt M.K.“dzēsts”, personas kods “dzēsts” un R.B.“dzēsts”, personas kods
“dzēsts”, piešķirtās bezmaksas mācību vietas Latvijas Starptautiskajā skolā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums vienas lapas.

5.§
Par finanšu iedalīšana sporta atbalstam
Atbilstoši Babītes novada pašvaldības domes 25.02.2015. (protokols Nr.3, 53.§) apstiprinātajam
nolikumam”Nolikums par finansiālo atbalstu sportam Babītes novadā”, Babītes novada
pašvaldība var sniegt finansiālu atbalstu.

Izskata Rīgas jāšanas sporta kluba “Sport De lux”, Nr.40008137074, 04.06.2018.
iesniegumu, (reģ. nr.1999-S) par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistei A.A.A.“dzēsts”,
personas kods “dzēsts”, dalības nodrošināšanai (ceļa izdevumi, zirga transportēšanas
izdevumi, naktsmītņu un izvietošana izdevumi, starta naudas, apdrošināšana, formas tērpa
iegāde,) Eiropas čempionātā bērniem, junioriem jaunajiem jātniekiem, Francijā,
Fauntainebleau, laikā no 2018.gada 8.jūlija līdz 15.jūlijam.
Izvērtējot iesniegto informāciju, atklāti balsojot 10„par” balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.

Iedalīt 1200 EUR (viens tūkstotis divi simti euro, 00 centi) Rīgas jāšanas sporta
kluba “Sport De lux”, Nr.40008137074 par Babītes novada iedzīvotājas
A.A.A.“dzēsts”, personas kods “dzēsts”, dalības nodrošināšanai (ceļa izdevumi,
zirga transportēšanas izdevumi, naktsmītņu un izvietošana izdevumi, starta naudas,
apdrošināšana, formas tērpa iegāde,) Eiropas čempionātā bērniem, junioriem
jaunajiem jātniekiem Francijā Fauntainebleau, laikā no 2018.gada 8.jūlija līdz
15.jūlijam.
Minēto summu iedalīt no 2018.gada pašvaldības budžeta sadaļas “Dotācijas
sportam” paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt biedrības Rīgas
jāšanas sporta kluba “Sport De lux”, Nr.40008137074, SEB bankas kontā,
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Nr.LV53UNLA0050015007252 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
pašvaldības administrācijā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums vienas lapas.
6.§
Par naudas balvas piešķiršanu
Ziņo A.Ence
Izskatot Babītes novada pašvaldības administrācijas darbinieku 05.06.2018.
iesniegumu, reģistrācijas Nr.307-IE „Par naudas balvas piešķiršanu” (iesniegums –
pielikumā) ar lūgumu piešķirt naudas balvu pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistei
Dz.P.“dzēsts”, vienas mēnešalgas apmērā, pateicībā par nozīmīgu ieguldījumu pašvaldības
mērķu sasniegšanā, saskaņā ar Babītes novada pašvaldības 26.02.2014. noteikumiem Nr.4
„ Par piemaksu piešķiršanas un materiālās stimulēšanas kārtību Babītes novada pašvaldības
administrācijā” 24. punktu, (turpmāk tekstā – Noteikumi).
Ievērojot iepriekš minēto, atklāti balsojot 10„par” balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt naudas balvu 1190.00 EUR (viens tūkstotis, viens simts deviņdesmit euro,
00 centi) apmērā, pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistei, pateicībā par
nozīmīgu ieguldījumu pašvaldības mērķu sasniegšanā.
2. Naudas balvu izmaksāt no iestādes 2018.gada budžeta līdzekļiem.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums vienas lapas.
Sēdi slēdz 16:26

Sēdes vadītājs

Andrejs Ence

Protokolētājs

Inese Amoliņa-Vīga
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