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Sabiedrisko attiecību speciāliste Māra Mičule ziņo par aktualitātēm un notikumiem
Babītes novadā 2019. gada jūlijā (ziņojums pielikumā).
Izpilddirektore Elfa Sloceniece ziņo par veiktajiem un plānotajiem
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1.
2.
3.

Deputāts Aivars Osītis iesniedz domes priekšsēdētājam trīs lēmumrojektus.
Domes priekšsēdētājs lūdz izslēgt no darba kārtības lēmumprojektu Nr. 6 “Par
detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
nekustamajam īpašumam “Ineses”, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā”
papildināt sēdes darba kārtību ar pieciem lēmumprojektiem:
1. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 11. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par Babītes novada pašvaldības domes 26.06.2019. lēmuma
„Par bezatlīdzības nomas līguma slēgšanu nekustamā īpašuma Rīgas iela 20A,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā telpu un zemes lietošanai” (protokols Nr.
12., 16.§. ) precizēšanu”;
2. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 28. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par Babītes novada pašvaldībai piederošo SIA “R20” kapitāla
daļu pārdošanu”;
3. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 29. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par Babītes novada pašvaldībai piederošo SIA “Rīgas apriņķa
avīze” kapitāla daļu pārdošanu”.
4. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 31. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības Administratīvās
komisijas 26.06.2013 nolikumā”.
5. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 32. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības Administratīvās
komisijas sastāvā”.
un veikt grozījumus 21. lēmumprojektā.
Atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks,
E.Vinceviča, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt darba kārtību.
Darba kārtība
1. Par grozījumiem nolikumā "Par Babītes novada pašvaldības
apbalvojumiem".
2. Par adrešu piešķiršanu dzīvokļiem divu dzīvokļu mājā Lāču ielā 15, Lapsās,
Babītes pagastā, Babītes novadā.
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3. Par atļauju atdalīt no nekustamā īpašuma “Ķirši-251”, kadastra Nr. 8088 005
0137 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0137, Spuņciemā, Salas
pagastā, Babītes novadā.
4. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Jaunvarkaļi”
ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0017, Varkaļos,
Salas pagastā, Babītes novadā.
5. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā
īpašuma “Irmas” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0079
Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā.
6. Izslēgts no darba kārtības.
7. Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai zemes vienībai “Ušas”, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā.
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma
„Pļavpriedes”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0337,
sadalīšanai Salas pagastā, Babītes novadā.
9. Par nekustamā īpašuma „Dārzi”, Babītes pagastā, Babītes novadā ietilpstošo
zemes vienību daļu iznomāšanu ģimenes dārza ierīkošanai un uzturēšanai.
10. Par zemes vienības Salas pagastā, Babītes novadā, atsavināšanu.
11. Par Babītes novada pašvaldības domes 26.06.2019. lēmuma „Par bezatlīdzības
nomas līguma slēgšanu nekustamā īpašuma Rīgas iela 20A, Piņķos, Babītes
pagastā, Babītes novadā telpu un zemes lietošanai” (protokols Nr. 12., 16.§. )
precizēšanu
12. Par zemes iegūšanu īpašumā.
13. Par pakalpojuma piešķiršanu.
14. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
15. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Starpgabals
Nr.24”, kadastra Nr.8048 010 0476, Brīvkalnos, Babītes pagastā, Babītes
novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 010 0231 izsoles ar
pretendentu atlasi rezultātu apstiprināšanu.
16. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ar kadastra
Nr.8088 005 0340, Salas pagastā, Babītes novadā, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8088 005 0340 izsoles ar pretendentu atlasi rezultātu
apstiprināšanu.
17. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Piņķu ciems
4” Babītes novadā, Babītes pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80480030168, daļas 7 ha platībā, apbūves tiesības izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
18. Par Babītes novada pašvaldības 2019. gada 29. maija saistošo noteikumu
Nr. 47 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību” precizēšanu.
19. Par saistošo noteikumu Nr. 49 “Par Babītes novada pašvaldības 2019.gada
29.maija saistošo noteikumu Nr.46 “Grozījumi Babītes novada pašvaldības
2019. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par sabiedrisko kārtību
Babītes novadā”” atzīšanu par spēkā neesošiem” apstiprināšanu.
20. Par Babītes novada pašvaldības 2019. gada 27.marta saistošo noteikumu Nr. 4
“Par kapsētas darbību un uzturēšanu Babītes novadā” precizēšanu.
21. Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības Īpašumu izsoles komisijas sastāvā.
22. Par grozījumu apstiprināšanu Babītes novada pašvaldības Īpašumu izsoles
komisijas 27.04.2016. nolikumā apstiprināšanu.
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23. Par "Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas nolikums"
apstiprināšanu.
24. Par “Babītes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas
nolikums” apstiprināšanu.
25. Lēmums administratīvā pārkāpuma lietā.
26. Par naudas balvas piešķiršanu.
27. Par finanšu iedalīšanu sporta atbalstam.
28. Par Babītes novada pašvaldībai piederošo SIA “R20” kapitāla daļu pārdošanu
29. Par Babītes novada pašvaldībai piederošo SIA “Rīgas apriņķa avīze” kapitāla
daļu pārdošanu
30. Par administratīvi teritoriālās reformas piedāvājumu Babītes novadam.
31. Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības Administratīvās komisijas
26.06.2013. nolikumā.
32. Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.
1.§
Par grozījumiem nolikumā par Babītes novada pašvaldības apbalvojumiem
Ziņo I.Aizsila
Babītes novada pašvaldības dome izskata 29.05.2019. Babītes novada pašvaldības
domē apstiprināto nolikumu (turpmāk - Nolikums) par Babītes novada pašvaldības
apbalvojumiem (protokols Nr.10, 2.§).
Ņemot vērā Babītes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta lietu
komitejas 17.07.2019. sniegto atzinumu (protokols Nr.8, 2.§), atklāti balsojot „par” 14
balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, E.Vinceviča, K.Vilciņš),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Veikt izmaiņas nolikuma par Babītes novada pašvaldības apbalvojumiem
22.punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“22. Par Pateicības piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Pateicību lemj Babītes
novada pašvaldības dome.”
2. Noteikt, ka:
2.1. Nolikums par Babītes novada pašvaldības apbalvojumiem stājas spēkā lēmuma
pieņemšanas dienā;
2.2. lai nodrošinātu Nolikuma publisko pieejamību, Nolikuma pilns teksts tiek
ievietots Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz septiņpadsmit lapām.
2.§
Par adrešu piešķiršanu dzīvokļiem divu dzīvokļu mājā Lāču ielā 15, Lapsās, Babītes
pagastā, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata M.V “dzēsts”, 20.06.2019. iesniegumu,
reģistrācijas Nr.2316-S, ar lūgumu piešķirt adreses telpu grupām divu dzīvokļu mājā ar
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kadastra apzīmējumu 8048 007 0455 001 Lāču ielā 15, Lapsās, Babītes pagastā, Babītes
novadā.
Atbilstoši iepriekš minētajam, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015.
noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.10., 9., 14., 17.1., 22., 24.punktam, Attīstības
komitejas 16.07.2019. atzinumam (protokols Nr.7, 3.§) atklāti balsojot „par” 14 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods,
R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, E.Vinceviča, K.Vilciņš), „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt adresi Lāču iela 15-1, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads,
atbilstoši 23.10.2018. akceptētajam būvprojektam un grafiskajam pielikumam
Nr.1, telpu grupai- dzīvoklim Nr. 2 87.18 m2 platībā, kas atrodas divu dzīvokļu
dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0455 001.
2. Piešķirt adresi Lāču iela 15-2, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads,
atbilstoši 23.10.2018. akceptētajam būvprojektam un grafiskajam pielikumam
Nr.1, telpu grupai- dzīvoklim Nr. 1 87.18 m2 platībā, kas atrodas divu dzīvokļu
dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0455 001.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trīs lapām.
3.§
Par atļauju atdalīt no nekustamā īpašuma “Ķirši-251”, kadastra Nr. 8088 005 0137
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0137, Spuņciemā, Salas pagastā,
Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata K.B. “dzēsts” 16.07.2019. iesniegumu
(reģ. Nr. 42636-S), ar lūgumu atļaut no nekustamā īpašuma “Ķirši-251”, kadastra Nr. 8088
005 0137, atdalīt un reģistrēt kā atsevišķu nekustamo īpašumu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8088 005 0138 piešķirot tai nosaukumu “Kurzemnieki 2”.
Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.panta trešajai daļai, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 53.panta 1. punkta b. apakšpunktam, un Attīstības komitejas 16.07.2019.
atzinumam (protokols Nr.7, 7.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa,
J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, E.Vinceviča, K.Vilciņš), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Atļaut no nekustamā īpašuma “Ķirši-251”, kadastra Nr. 8088 005 0137, atdalīt un
reģistrēt kā atsevišķu kadastra objektu zemes vienību 0.0160 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 8088 005 0138, visā platībā saglabājot nekustamā īpašuma lietošanas mērķizeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK-0101) un piešķirot
nosaukumu “Kurzemnieki 2”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
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4.§
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Jaunvarkaļi”
ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0017, Varkaļos, Salas
pagastā, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “ART L”, reģ Nr. 40002061828
03.06.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 2049-S, un OÜ “Neticom”, reģ. Nr.
80000229541 19.06.2019. iesniegumu, reģistrācijas 2302-S, ar lūgumu pieņemt lēmumu
par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma izdošanu un apstiprināšanu
nekustamajā īpašumā “Jaunvarkaļi”, kadastra Nr.8088 007 0017, ietilpstošajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0017.
Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28. panta pirmajai, trešajai un
ceturtajai daļai, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.2., 39.3., 39.4., 96., 98.,
102.punktam, 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 16.07.2019. atzinumam (protokols Nr.7, 4.§), atklāti
balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, E.Vinceviča,
K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, ko ietver nekustamajā īpašumā
“Jaunvarkaļi”, kadastra Nr. 8088 007 0017, ietilpstošā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 8088 007 0017, Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā, nosakot, ka
detālplānojuma teritorija var tikt precizēta pēc sadarbības institūciju nosacījumu
saņemšanas detālplānojuma izstrādei.
2. Apstiprināt darba uzdevumu Nr.07-2019 detālplānojuma izstrādei (pielikums Nr.1).
3. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas
plānotāju Ingu Griezni par detālplānojuma izstrādes vadītāju.
4. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam četru nedēļu laikā slēgt līgumu par
detālplānojuma izstrādi ar Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz septiņām lapām.
5.§
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma
“Irmas” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0079 Spilvē, Babītes
pagastā, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata N.Š. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”
17.06.2019. iesniegumu, reģ. Nr.2232-S, ar lūgumu atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi
teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Irmas” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
8048 004 0079, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28.panta pirmajai, trešajai un
ceturtajai daļai, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.2., 39.3., 96., 98., 99.,
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102.punktam, 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 16.07.2019. atzinumam (protokols Nr.7, 6.§), atklāti
balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, E.Vinceviča,
K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma
“Irmas” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0079 Spilvē, Babītes
pagastā, Babītes novadā.
2. Apstiprināt darba uzdevumu Nr. 08-2019 detālplānojuma izstrādei (pielikums
Nr.1).
3. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas vadītāju
Veldzi Liepu par detālplānojuma izstrādes vadītāju.
4. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam četru nedēļu laikā slēgt līgumu par
detālplānojuma izstrādi ar Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz sešām lapām.
6.§
Lēmumprojekts izlēgts no darba kārtības.
7.§
Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai zemes vienībai “Ušas”, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo A.Valaine
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “M un M risinājumi”, reģistrācijas
Nr. 40003930560 valdes priekšsēdētāja Mārča Mistra 09.07.2019. iesniegumu, reģistrēts
15.07.2019., reģ. Nr.2626-S, ar lūgumu izskatīt detālplānojuma projekta pirmo redakciju
nekustamā īpašuma “Ušas”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0029,
Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā un nodot izstrādāto redakciju publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 13. un 14.punktam, Ministru
kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem“ 109.1.punktam, A.Valaines 15.07.2019. ziņojumam, Attīstības
komitejas 16.07.2019. atzinumam (protokols Nr.7, 1.§) atklāti balsojot „par” 14 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods,
R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, E.Vinceviča, K.Vilciņš), „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma
projektu nekustamā īpašuma “Ušas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048
001 0029, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā.
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu 4 nedēļas no paziņojuma publicēšanas
laikrakstā “Babītes ziņas” vai “Rīgas Apriņķa avīze”.
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3. Paziņojumu un detālplānojuma redakcijas materiālus ievietot Babītes novada
pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv, kā arī Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā (TAPIS).
4. Lēmumu nosūtīt iesnieguma iesniedzējam SIA “M un M risinājumi”, e-pasta
adrese: munmrisinajumi@gmail.com.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz četrām lapām.
8.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Pļavpriedes”,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0337, sadalīšanai Salas pagastā,
Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata zemes ierīkotāja Reiņa Anģēna
04.05.2019. iesniegumu, reģ. Nr. 2500-S, ar lūgumu pieņemt lēmumu par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Pļavpriedes” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8088 003 0337 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.,
26.1.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53.panta 1.punkta b. apakšpunktu,
Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.9., 8.2.,
12.1.apakšpunktu, 14.punktu, Attīstības komitejas 16.07.2019. atzinumu (protokols Nr.7,
5.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks,
E.Vinceviča, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīkotāja Reiņa Anģēna, sertifikāta Nr.BA-127, izstrādāto zemes
ierīcības projektu (parakstīts 22.07.2019. 15:12:17) nekustamā īpašuma “Pļavpriedes”,
kadastra Nr.8088 003 0021, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0337,
sadalīšanai trīs zemes vienībās Salas pagastā, Babītes novadā.
2. Projektētai zemes vienībai Nr.1, ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0386, platība –
3,3777 ha un uz tās esošajai ēkai saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu
“Pļavpriedes”, piešķirt adresi “Pļavpriedes”, Salas pagasts, Babītes novads un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101);
3. Projektētai zemes vienībai Nr.2, ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0387, platība –
0,2515 ha, piešķirt nosaukumu un adresi “Pļavarāji”, Salas pagasts, Babītes novads un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101);
4. Projektētai zemes vienībai Nr.3, ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0388, platība –
0,2508 ha, piešķirt nosaukumu un adresi “Priedāji”, Salas pagasts, Babītes novads un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101);
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5. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā
norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizētas.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trīs lapām.
9.§
Par nekustamā īpašuma „Dārzi”, Babītes pagastā, Babītes novadā ietilpstošo zemes
vienību daļu iznomāšanu ģimenes dārza ierīkošanai un uzturēšanai
Ziņo D.Šmidre
Babītes novada pašvaldības dome izskata fizisku personu iesniegumus, viens
iesniegums ar lūgumu pārtraukt ģimenes dārza zemes nomu, savukārt, trīs iesniegumi par
nomas tiesību piešķiršanu.
Ievērojot iepriekš minēto un atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otro daļu
un likuma „Par zemes reformu lauku apvidos” 7.panta nosacījumiem, saskaņā ar Babītes
novada pašvaldības domes 23.10.2013.lēmumu „Par pašvaldības īpašumā esošu
neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu personīgo palīgsaimniecību - ģimenes dārzu
uzturēšanai” (prot.Nr.16, 5.§) un Finanšu komitejas 22.07.2019. atzinumu (protokols Nr.7,
1.§) atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks,
E.Vinceviča, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Izbeigt 27.12.2013. noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 81/2013 ar J.P. “dzēsts”,
personas kods “dzēsts”, par nekustamajā īpašumā „Dārzi” ietilpstošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8048 009 0057, nosacītais nosaukums “Virsaiši”, daļas 0,04 ha
platībā (dārza Nr.42) iznomāšanu.
Nomas līgums izbeidzams ar 30.07.2019.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu par pašvaldības īpašumā „Dārzi” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 8048 009 0057, nosacītais nosaukums “Virsaiši”, daļas
iznomāšanu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām - ģimenes
dārza ierīkošanai un uzturēšanai:
Dārza Nr.

Iznomātā platība
(ha)

Nomnieka vārds
uzvārds

Personas kods

Adrese

42

0,04

N.B. “dzēsts”

“dzēsts”

“dzēsts”

3. Noslēgt zemes nomas līgumu par pašvaldības īpašumā „Dārzi” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 8088 001 0069, nosacītais nosaukums “Mežāres”, daļas
iznomāšanu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām - ģimenes
dārza ierīkošanai un uzturēšanai:
Dārza Nr.

Iznomātā platība
(ha)

Nomnieka vārds
uzvārds

Personas kods

Adrese

5

0,02

N.I. “dzēsts”

“dzēsts”

“dzēsts”

4. Zemes nomas termiņš no 01.08.2019. līdz 31.12.2019.
5. Nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus
nomas maksai maksājami visi ar normatīvajiem aktiem noteiktie nodokļi.
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6. Atteikt noslēgt zemes nomas līgumu ar G.S. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
par pašvaldības īpašuma „“Zvirbuļi” Babītē, Babītes pag., Babītes nov., ar kadastra
apzīmējumu 8048 004 0460, daļas 400 m2 iznomāšanu autostāvvietas ierīkošanai.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trīs lapām.
10.§
Par zemes vienības Salas pagastā, Babītes novadā, atsavināšanu
Ziņo D.Šmidre
Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Andreja Ences
ierosinājumu par pašvaldībai piederošas zemes vienības Salas pagastā, Babītes novadā ar
kadastra apzīmējumu 8088 003 0165 atsavināšanu.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto un Finanšu komitejas 22.07.2019. atzinumu
(protokols Nr.7, 2.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs,
N.Antipenko, J.Kazaks, E.Vinceviča, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atsavināt zemes vienību 0,7837 ha platībā Salas pagastā, Babītes novadā ar
kadastra apzīmējumu 8088 003 0165.
2. Uzdot nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai veikt zemes vienības novērtēšanu
un trīs mēnešu laikā iesniegt domei apstiprināšanai zemes vienības nosacīto cenu.
3. Uzdot nekustamā īpašuma izsoles komisijai trīs mēnešu laikā izstrādāt un iesniegt
domei apstiprināšanai zemes vienības izsoles noteikumus un organizēt zemes
vienības izsoli.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
11.§
Par Babītes novada pašvaldības domes 26.06.2019. lēmuma „Par bezatlīdzības
nomas līguma slēgšanu nekustamā īpašuma Rīgas iela 20A, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā telpu un zemes lietošanai” (protokols Nr. 12., 16.§. ) precizēšanu
Ziņo D.Šmidre
Babītes novada pašvaldības dome izskata pašvaldības administrācijas ierosinājumu
precizēt Babītes novada pašvaldības domes 26.06.2019. lēmuma „ Par bezatlīdzības nomas
līguma slēgšanu nekustamā īpašuma Rīgas iela 20A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā telpu un zemes lietošanai”(protokols Nr. 12., 16.§) lemjošās daļas pirmo punktu.
Atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks,
E.Vinceviča, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
26.06.2019. lēmuma „Par bezatlīdzības nomas līguma slēgšanu nekustamā īpašuma
Rīgas iela 20A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā telpu un zemes
lietošanai”(protokols Nr. 12., 16.§) pirmo punktu izteikt sekojošā redakcijā:
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“Nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Babītes
siltums”, reģ. Nr.40003145751, Babītes novada pašvaldības īpašumā esošo ēkas daļu
153,60 m² platībā Rīgas ielā 20A, Piņķos, Babītes pag., Babītes nov., ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0304 001 (atbilstoši ēkas tehniskās inventarizācijas lietai, telpas Nr.
1. personāla telpa, 2. garāža, 3. gaitenis, 4. kantora telpa, 5. noliktava) un zemes vienības
daļu 0,1098 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0304, ar mērķi nodrošināt
kvalitatīvu ūdensapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Babītes novadā.”
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
12.§
Par zemes iegūšanu īpašumā
Ziņo A.Ence
1.
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “D logi”, reģistrācijas
Nr.40103384901, adrese: Matīsa iela 8, Rīga, 27.06.2019. iesniegumu, reģistrācijas
Nr. 2403-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Plostu iela 3”, kadastra
Nr. 8048 009 0256, Brīvkalni, 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” 14
balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, E.Vinceviča, K.Vilciņš),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu SIA “D logi”, reģistrācijas Nr.40103384901, adrese: Matīsa iela 8,
Rīga, LV-1001, par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Plostu iela 3”, kadastra
Nr. 8048 009 0256, Brīvkalni, Babītes pagasts, Babītes novads.
2.
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “LatDevelopment”, reģistrācijas
Nr.40103646546, adrese: Sloku iela 15, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads,
04.07.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 2484-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā 54/5920
domājamās daļas no nekustamā īpašuma “Bezdelīgu iela 1A”, Piņķi, Babītes novads,
Babītes pagasts, kadastra Nr. 8048 003 0475, 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” 14 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods,
R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, E.Vinceviča, K.Vilciņš), „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu SIA “LatDevelopment”, reģistrācijas Nr. 40103646546, adrese:
Sloku iela 15, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, par piekrišanu iegūt
īpašumā 54/5920 domājamās daļas no nekustamā īpašuma “Bezdelīgu iela 1A”, kadastra
Nr. 8048 003 0475, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.
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3.
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “LatDevelopment”, reģistrācijas
Nr.40103646546, adrese: Sloku iela 15, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads,
04.07.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 2485-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā
119/2680 domājamās daļas no nekustamā īpašuma “Cīruļu iela 1A”, kadastra
Nr. 8048 003 0476, 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” 14 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods,
R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, E.Vinceviča, K.Vilciņš), „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu SIA “LatDevelopment”, reģistrācijas Nr.40103646546, adrese:
Sloku iela 15, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, par piekrišanu iegūt
īpašumā 119/2680 domājamās daļas no nekustamā īpašuma “Cīruļu iela 1A”, kadastra
Nr. 8048 003 0476, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.
4.
Babītes novada pašvaldības dome izskata G.Š. “dzēsts” (“dzēsts”), personas kods
“dzēsts”, Ukrainas Republikas pilsoņa pase Nr.”dzēsts”, adrese: “dzēsts”, 16.07.2019.
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 2645-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
“Indriņas iela 7”, kadastra Nr. 8048 001 0962, 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” 14
balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, E.Vinceviča, K.Vilciņš),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu G.Š. “dzēsts” (“dzēsts”), personas kods “dzēsts”, Ukrainas
Republikas pilsoņa pase Nr.”dzēsts”, adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Indriņas iela 7”, kadastra Nr. 8048 001 0962, Mežāres, Babītes
pagasts, Babītes novads.
5.
Babītes novada pašvaldības dome izskata O.A. “dzēsts” (“dzēsts”), personas kods
“dzēsts”, Krievijas Federācijas pilsoņa pase Nr.”dzēsts”, adrese: ”dzēsts”, 22.07.2019.
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 2714-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
“Lielpriedes iela 27”, kadastra Nr. 8048 003 0420, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads,
kas iegūts saskaņā ar 20.05.2019. lēmumu.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30. pantu, atklāti balsojot „par” 14
balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, E.Vinceviča, K.Vilciņš),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
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Izsniegt izziņu O.A. “dzēsts” (“dzēsts”), personas kods “dzēsts”, Krievijas
Federācijas pilsoņa pase Nr.”dzēsts”, adrese: “dzēsts”, 22.07.2019., par piekrišanu iegūt
īpašumā nekustamo īpašumu “Lielpriedes iela 27”, kadastra Nr. 8048 003 0420, Piņķi,
Babītes pagasts, Babītes novads.
6.
Babītes novada pašvaldības dome izskata Z.K. “dzēsts” (“dzēsts”) personas kods
“dzēsts”, uzturēšanās atļauja “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, 22.07.2019. iesniegumu,
reģistrācijas Nr. 2709-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Janīnas”,
kadastra Nr. 8088 008 0162, 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” 14
balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, E.Vinceviča, K.Vilciņš),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu Z.K. “dzēsts” (“dzēsts”) personas kods “dzēsts”, uzturēšanās
atļauja “dzēsts”, adrese: ”dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
“Janīnas”, kadastra Nr. 8088 008 0162, Salas pagasts, Babītes novads.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām.
13.§
Par pakalpojuma piešķiršanu
Ziņo R.Bērziņa
Izskatot S.U. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, dzīvojoša “dzēsts” (turpmāk tekstā
– Iesniedzējs), iesniegumu, (Reģ. Nr.9-1/19/150-IPAK) un J.U. “dzēsts”, personas kods
“dzēsts”, dzīvojoša “dzēsts”, iesniegumu, (Reģ. Nr.9-1/19/151-IPAK) ar lūgumu piešķirt
aprūpes mājās pakalpojumu S.U. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, un J.U. “dzēsts”,
personas kods “dzēsts”, Babītes novada pašvaldības dome konstatēja, ka:
1. Iesniedzējs lūdz sociālo pakalpojumu - aprūpe mājās, kā iemeslu minot nespēju
pilnvērtīgi nodrošināt savas pamatvajadzības, pašaprūpes un mājas darbu veikšanā.
2. Atbilstoši Babītes novada 25.10.2017. saistošo noteikumu Nr.18 „Par Babītes
novada pašvaldības sociālie pakalpojumi” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi).
Šo saistošo noteikumu IV. nodaļas 8. punkts nosaka, ka pakalpojums paredzēts kā
palīdzība personai mājas darbu veikšanā un personiskajā aprūpē. Likuma par “Par
Pašvaldībām” II nodaļas 15. panta ceturtā daļa nosaka, nodrošināt iedzīvotājiem
sociālo palīdzību (sociālo aprūpi). Likuma “Par sociālo drošību” pirmās nodaļas,
pirmā panta, pirmā daļa nosaka ģimenes aizsardzību, atbalstīšanu un attīstību.
3. Izvērtējot iesniedzēja sniegto informāciju un klientu sociālo situāciju, tika
konstatēta nepieciešamība piešķirt sociālo pakalpojumu - aprūpe mājās, lai
mazinātu veselības traucējumu izraisītās negatīvās sekas klienta dzīvē un uzlabotu
klientu sadzīves apstākļus un dzīves kvalitāti.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Sociālo lietu komitejas 16.07.2019. atzinumu
(protokols Nr.7, 2.§) saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 25.10.2017. saistošo
noteikumu Nr.18 „Par Babītes novada pašvaldības sociālie pakalpojumi” IV. Nodaļu,
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likuma “Par Pašvaldībām” II nodaļas 15. panta ceturto daļu, likuma “Par sociālo drošību”
pirmās nodaļas, pirmā panta, pirmo daļu un atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa,
J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, E.Vinceviča, K.Vilciņš), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt S.U. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, sociālo pakalpojumu aprūpe mājās
1. aprūpes līmenī (divas reizes nedēļā pa divām stundām dienā), un J.U. “dzēsts”, personas
kods “dzēsts”, sociālo pakalpojumu aprūpe mājās 4. aprūpes līmenī (piecas reizes nedēļā
pa trīs stundām dienā), iztikas līdzekļu deklarācijas periodā no 01.08.2019.-31.07.2020.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
14.§
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Ziņo R.Bērziņa
1.
Babītes novada pašvaldības dome izskatījusi M.M. “dzēsts”, personas kods
“dzēsts”, dzīvojoša “dzēsts”, 27.06.2019. iesniegumu Nr. 2406-S par nodrošināšanu ar
dzīvojamo platību, beidzoties ārpusģimenes aprūpei pēc pilngadības sasniegšanas.
Saskaņā ar likuma „ Par pašvaldībām” II nodaļas 15. panta 7. un 9. punktu un
likuma „ Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7. panta 1. daļas un 14. panta 1. daļas
3. punkta un 4. daļas, kā arī saskaņā ar MK 15.11. 2005. noteikumu Nr. 857 „Noteikumi
par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir
ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 6. nodaļas 28., 29.
punkta nosacījumiem, sniegt pilngadību sasniegušai personai palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā, uzņemot dzīvokļu rindā, un līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai segt ar
dzīvojamās telpas īri saistītos ikmēneša izdevumus un Sociālo lietu komitejas 16.07.2019.
atzinumu (protokols Nr.7, 1.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa,
J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, E.Vinceviča, K.Vilciņš), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atzīt M.M. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, par tiesīgu saņemt pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
2. Reģistrēt M.M. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā.
2.
Babītes novada pašvaldības dome izskatījusi P.T.K. “dzēsts”, personas kods
“dzēsts”, dzīvojoša “dzēsts”, 31.05.2019. iesniegumu Nr. 2028-S par nodrošināšanu ar
dzīvojamo platību, beidzoties ārpusģimenes aprūpei pēc pilngadības sasniegšanas.
Saskaņā ar likuma „ Par pašvaldībām” II nodaļas 15.panta 7. un 9. punktu un
likuma „ Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7. panta 1. daļas un 14. panta 1. daļas
3. punkta un 4. daļas, kā arī saskaņā ar MK 15.11. 2005. noteikumu Nr. 857 „Noteikumi
par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir
ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 6. nodaļas 28., 29.
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punkta nosacījumiem, sniegt pilngadību sasniegušai personai palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā, uzņemot dzīvokļu rindā, un līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai segt ar
dzīvojamās telpas īri saistītos ikmēneša izdevumus un Sociālo lietu komitejas 16.07.2019.
atzinumu (protokols Nr.7, 1.§) atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs,
N.Antipenko, J.Kazaks, E.Vinceviča, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atzīt P.T.K. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, par tiesīgu saņemt pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
2. Reģistrēt P.T.K. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trīs lapām.
Sēdes vadītājs izsludina sēdes pārtraukumu no 15.28 līdz 16.00.
15.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Starpgabals Nr.24”,
kadastra Nr.8048 010 0476, Brīvkalnos, Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 010 0231 izsoles ar pretendentu atlasi
rezultātu apstiprināšanu
Ziņo A.Ence
Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 27.02.2019. lēmumu „Par Babītes
novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu” (protokols Nr.3, 17.§) un
Pašvaldības domes ar 29.05.2019. lēmumu “Par Babītes novada pašvaldībai piederoša
nekustamā īpašuma “Starpgabals 24” ar kadastra Nr.8048 010 0476, Brīvkalnos, Babītes
pagastā, Babītes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 010 0231 (turpmāk
tekstā – Nekustamais īpašums), izsoles ar pretendentu atlasi noteikumu apstiprināšanu”
(protokols Nr.10, 29.§), Babītes novada pašvaldības Īpašuma izsoles komisija, apzināja
Nekustamā īpašuma pierobežniekus, minētus Izsoles noteikumu 1.12. punktā, kuriem
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta astotās daļas 1.punktu
ir Nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības. Katram pierobežniekam 31.05.2019. nosūtīts
reģistrēts pasta sūtījums – paziņojums (uzaicinājums) par pirmpirkuma tiesību
izmantošanu, piedaloties Nekustamā īpašuma izsolē ar pretendentu atlasi.
Līdz noteiktajam termiņam - 21.06.2019. plkst. 10:00 izsolei pieteicās un
piereģistrējās viens izsoles dalībnieks – A.L. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, deklarētā
dzīvesvieta “dzēsts”, (turpmāk tekstā – Ieguvējs).
Izsolei reģistrētā persona izsoles dienā reģistrējās Izsoles dalībnieku reģistrācijas
lapā un saņēma izsoles dalībnieka Karti ar kārtas Nr., atbilstošu Reģistrācijas apliecības
kārtas Nr..
Saskaņā ar Izsoles noteikumu 1.5.punktu, 04.07.2019. plkst. 10:00 notika
Nekustamā īpašuma izsole (turpmāk tekstā – Izsole).
Atbilstoši Izsoles noteikumu 4.19. punktam Ja uz izsoli pieteicies tikai viens no
Noteikumu 1.12. punktā minētajiem pretendents vai ieradies viens izsoles dalībnieks no
Noteikumu 1.12. punktā minēto personu loka, tas Nekustamo īpašumu iegūst par
apstiprināto Nekustamā īpašuma nosacīto cenu, paaugstinātu par vienu soli, A.L. “dzēsts”
Nekustamo īpašumu – “Starpgabals Nr.24”, kadastra Nr.8048 010 0476 Brīvkalnos,
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Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 010 0231,
ieguva par apstiprināto nosacīto cenu 9240,00 EUR, kas palielināta par vienu soli –200,00
EUR, t.i. 9440,00 EUR (deviņi tūkstoši četri simti četrdesmit euro, 00 centi) un viņš,
atbilstoši Izsoles noteikumu 4.17. punktā noteiktajam - dalībnieks, kurš piedāvājis
visaugstāko cenu, ar savu parakstu to apliecina Izsoles protokolā un atzīstams par Izsoles
uzvarētāju.
Saskaņā ar Izsoles noteikumu 7.1., 7.2. un 7.3.punktiem, izskatot Izsoles komisijas
iesniegto 05.07.2019. Izsoles komisijas protokolu Nr. 1.-1.14/5/2 (Pielikums Nr.1 – Izsoles
protokols Nr.1 uz 1.lp. (kopija) ar 3 pielikumiem: Nr. 1 - Izsoles dalībnieku reģistrācijas
saraksts (kopija); Nr.2 - Izsoles dalībnieku reģistrācijas lapa (kopija); Nr.3 - Nosolītāja
parakstīti izsoles noteikumi (kopija)), ar kuru Izsoles komisija vienbalsīgi nolemj
apstiprināt 04.07.2019. Izsoles protokolu Nr.1, par to, ka Izsoles dalībnieks – A.L.
“dzēsts”, personas kods “dzēsts”, ieguvis Nekustamo īpašumu “Starpgabals Nr.24”
kadastra Nr. 8048 010 0476, Brīvkalnos, Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 8048 010 0231 par nosolīto cenu - 9440,00 EUR (deviņi tūkstoši
četri simti četrdesmit euro, 00 centi).
A.L. “dzēsts” ir samaksājis nodrošinājuma naudu 924,00 EUR (deviņi simti
divdesmit četri euro, 00 centi), un atlikušo summu 8516,00 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti
sešpadsmit euro, 00 centi) samaksājis Izsoles noteikumu 5.1. punktā noteiktajā divu nedēļu
laikā, samaksu apstiprinājusi Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļa.
Ievērojot iepriekš minēto atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa,
J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, E.Vinceviča, K.Vilciņš), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma
”Starpgabals Nr.24”, kadastra Nr. 8048 010 0476, Brīvkalnos, Babītes pagastā,
Babītes novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 010 0231, izsoles
ar pretendentu atlasi rezultātus.
2. Saskaņā ar Izsoles komisijas 05.07.2019. protokolu Nr.1-1.14/5/2 par
Nekustamā īpašuma ieguvēju (Izsoles uzvarētāju) atzīt – A.L. “dzēsts”,
personas kods “dzēsts”.
3. Septiņu darba dienu laikā slēgt līgumu par nekustamā īpašuma “Starpgabals
Nr.24”, kadastra Nr.8048 010 0476, Brīvkalnos, Babītes pagastā, Babītes
novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 010 0231, pārdošanu
A.L. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, par pirkuma maksu 9440,00 EUR
(deviņi tūkstoši četri simti četrdesmit euro, 00 centi).
4. Lēmumu reģistrētā pasta sūtījumā nosūtīt A.L. “dzēsts” uz deklarēto dzīves
vietu “dzēsts”.
Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
16.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8088
005 0340, Salas pagastā, Babītes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8088 005 0340 izsoles ar pretendentu atlasi rezultātu apstiprināšanu
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Ziņo A.Ence
Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 27.03.2019. lēmumu „Par Babītes
novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8088 005 0340
atsavināšanu” (protokols Nr.4, 18.§) un Pašvaldības domes ar 29.05.2019. lēmumu “Par
Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8088 005 0340,
Salas pagastā, Babītes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0340
(turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums), izsoles ar pretendentu atlasi noteikumu
apstiprināšanu” (protokols Nr.10, 28.§), Babītes novada pašvaldības Īpašuma izsoles
komisija, apzināja Nekustamā īpašuma pierobežniekus, kuriem saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta astotās daļas 1.punktu ir Nekustamā
īpašuma pirmpirkuma tiesības. Konstatēja, ka tie ir nekustamā īpašuma: 1) “Ķirši – 268”,
Salas pagastā, Babītes novada, kadastra Nr.8088 005 0334, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8088 005 335 īpašnieks M.M. “dzēsts”; 2) “Ķirši – 274”, Salas pagastā,
Babītes novadā, kadastra Nr.8088 005 0341, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088
005 569 īpašnieks J.L. “dzēsts”; 3)”Mēmele”, kadastra Nr.8088 005 0697, zemes vienības
kadastra apzīmējumu 8088 005 0325, īpašnieks J.V. “dzēsts”, kuriem nosūtīja reģistrētus
pasta sūtījumus – paziņojumus (uzaicinājumus) par pirmpirkuma tiesību izmantošanu,
piedaloties Nekustamā īpašuma izsolē ar pretendentu atlasi.
Līdz noteiktajam termiņam - 20.06.2019. plkst. 10:00 izsolei pieteicās un
piereģistrējās viens izsoles dalībnieks – J.V. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, deklarētā
dzīvesvieta “dzēsts”, (turpmāk tekstā – Ieguvējs).
Izsolei reģistrētā persona izsoles dienā reģistrējās Izsoles dalībnieku reģistrācijas
lapā un saņēma izsoles dalībnieka Karti ar kārtas Nr., atbilstošu Reģistrācijas apliecības
kārtas Nr..
Saskaņā ar Izsoles noteikumu 1.5.punktu, 02.07.2019. plkst. 10:00 notika
Nekustamā īpašuma izsole (turpmāk tekstā – Izsole).
Atbilstoši Izsoles noteikumu 4.19. punktam Ja uz izsoli pieteicies tikai viens no
Noteikumu 2.5. punktā minētajiem pretendentiem, vai ieradies viens izsoles dalībnieks, no
Noteikumu 2.5. minēto personu loka, tas Nekustamo īpašumu iegūst par apstiprināto
Nekustamā īpašuma nosacīto cenu, kas palielināta par vienu soli, J.V. “dzēsts” Nekustamo
īpašumu ar kadastra Nr.8088 005 0340 Salas pagastā, Babītes novadā, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8088 005 0340, 103 m2 platībā, ieguva par apstiprināto nosacīto cenu
EUR 720,00, kas palielināta par vienu soli – 100,00 EUR, t.i. 820,00 EUR (astoņi simti
divdesmit euro, 00 centi) un viņš, atbilstoši Izsoles noteikumu 4.17. punktā noteiktajam dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, ar savu parakstu to apliecina Izsoles
protokolā un atzīstams par Izsoles uzvarētāju.
Saskaņā ar Izsoles noteikumu 7.1., 7.2. un 7.3.punktiem, izskatot Izsoles komisijas
iesniegto 03.07.2019. Izsoles komisijas protokolu Nr. 1.-1.14/6/2 (Pielikums Nr.1 – Izsoles
protokols Nr.1 uz 1.lp. (kopija) ar 3 pielikumiem: Nr. 1 - Izsoles dalībnieku reģistrācijas
saraksts (kopija); Nr.2 - Izsoles dalībnieku reģistrācijas lapa (kopija); Nr.3 - Nosolītāja
parakstīti izsoles noteikumi (kopija)), ar kuru Izsoles komisija vienbalsīgi nolemj
apstiprināt 02.07.2019. Izsoles protokolu Nr.1, par to, ka Izsoles dalībnieks – J.V. “dzēsts”,
personas kods “dzēsts”, ieguvis Nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.8088 005 0340, Salas
pagastā, Babītes novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0340 par
nosolīto cenu - 820,00 EUR (astoņi simti divdesmit euro, 00 centi).
J.V. “dzēsts” ir samaksājis nodrošinājuma naudu 72,00 EUR (septiņdesmit divi
euro, 00 centi), un atlikušo summu 748,00 EUR (septiņi simti četrdesmit astoņi euro, 00
centi) samaksājis Izsoles noteikumu 5.1. punktā noteiktajā divu nedēļu laikā, samaksu
apstiprinājusi pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļa.
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Ievērojot iepriekš minēto un atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa,
J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, E.Vinceviča, K.Vilciņš), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt.
1. Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8088
005 0340, Salas pagastā, Babītes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005
0340, izsoles ar pretendentu atlasi rezultātus.
2. Saskaņā ar Izsoles komisijas 03.07.2019. protokolu Nr.1-1.14/6/2 par Nekustamā
īpašuma ieguvēju (Izsoles uzvarētāju) atzīt – J.V. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”.
3. Septiņu darba dienu laikā slēgt līgumu par Nekustamā īpašuma ar kadastra
Nr.8088 005 0340, Salas pagastā, Babītes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8088 005 0340, pārdošanu J.V. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, par pirkuma maksu
820,00 EUR (astoņi simti divdesmit euro, 00 centi).
2. Lēmumu reģistrētā pasta sūtījumā nosūtīt J.V.“dzēsts”, uz deklarēto dzīves
vietu“dzēsts”.
Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
17.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma
“Piņķu ciems 4” Babītes novadā, Babītes pagastā, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0168, daļas 7 ha platībā, apbūves tiesības izsoles rezultātu
apstiprināšanu
Ziņo A.Ence
Atbilstoši Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Piņķu ciems
4”, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8048 003 0168 zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0168, daļas 7 ha platībā, apbūves tiesības izsoles noteikumos
(turpmāk tekstā – Izsoles noteikumi) noteiktajam, izsole nozīmēta uz 25.06.2019. plkst.
10:00. Saskaņā ar Izsoles noteikumu 4.3. punktu: lai piedalītos Izsolē, jāizpilda Noteikumu
1.10.-1.12. punkti un no Izsoles pasludināšanas dienas vietnē “Latvijas Vēstnesis” līdz
2019.gada 21.jūnijam plkst. 10:00, Babītes novada pašvaldības Administrācijā Centra ielā
4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV – 2107, 2.stāva 18. kabinetā jāiesniedz
Izsoles noteikumu attiecīgi 4.3.1 vai 4.3.2. punktos norādītie dokumenti un atbilstoši Izsoles
noteikumu 4.4. punktam jāreģistrējas izsolei Reģistrācijas sarakstā un jāsaņem Izsoles
dalībnieka reģistrācijas apliecība.
Līdz 21.06.2019. plkst. 10:00 Reģistrācijas sarakstā neviena persona izsolei netika
reģistrēta un Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība nevienam netika izsniegta.
25.06.2019. plkst. 10:00 norādītajā izsoles vietā neieradās neviens pretendents.
Pie šādiem apstākļiem, atbilstoši iepriekš teiktajam, Babītes novada pašvaldības
Īpašuma izsoles komisijas (Turpmāk tekstā – Izsoles komisija) 01.07.2019. sēdē
vienbalsīgi nolemts atzīt uz 25.06.2019. plkst. 10:00 noteikto Babītes novada pašvaldībai
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piederošā nekustamā īpašuma “Piņķu ciems 4”, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra
Nr.8048 003 0168 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0168 daļas 7 ha platībā
apbūves tiesības izsoli par nenotikušu (Pielikumā - Izsoles komisijas 01.07.2019. Protokols
Nr.1-1.14/2/2 uz 1 lp.).
Saskaņā ar MK 19.06.2018. noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības nomas noteikumi” 41.punktu - Ja neapbūvēta zemesgabala rakstiskās
vai mutiskās izsoles publikācijā norādītajā pieteikumu iesniegšanas termiņā neviens
pretendents nav pieteicies, iznomātājs var pazemināt noteikto izsoles sākuma nomas maksu
ne vairāk kā par 20 % (nepiemērojot šo noteikumu 5. punktu) un rīkot atkārtotu izsoli,
ievērojot šo noteikumu 33. punktā minēto informācijas publicēšanas kārtību. Ja
nepieciešams, iznomātājs var rīkot vairākas atkārtotas izsoles, ievērojot šā punkta
nosacījumus.
Babītes novada pašvaldības dome saistībā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pantā noteikto, ka publiskām personām, tostarp,
Babītes novada pašvaldībai ir pienākums lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu
- rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu,
kā arī manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami
augstāku cenu, uzskata, ka Babītes novada pašvaldības budžeta interesēs nav lietderīgi
esošo apbūves tiesības izsoles nosacīto (sākuma) cenu - 1700,00 EUR (viens tūkstotis
septiņi simti euro, 00 centi) par 1 ha gadā - pazemināt.
Saistībā ar nekustamā īpašuma “Piņķu ciems 4”, Babītes pagastā, Babītes novadā,
kadastra Nr.8048 003 0168, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0168 daļas
7 ha platībā apbūves tiesības nenotikušu izsoli, Izsoles komisijas 01.07.2019. sēdes
protokolu Nr.1-1.14/2/2 un atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pantā noteiktajam, atklāti balsojot „par” 14 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods,
R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, E.Vinceviča, K.Vilciņš), „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atzīt nekustamā īpašuma “Piņķu ciems 4”, Babītes pagastā, Babītes novadā,
kadastra Nr.8048 003 0168 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0168
daļas 7 ha platībā apbūves tiesības pirmo izsoli par nenotikušu.
2. Atcelt Babītes novada pašvaldības domes 31.10.2018. lēmumu “Par apbūves tiesību
nekustamā īpašuma “Piņķu ciems 4” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
80480030168” (protokols Nr.12,19.§).
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
18.§
Par Babītes novada pašvaldības 2019. gada 29. maija saistošo noteikumu Nr. 47
“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību”
precizēšanu
Ziņo D.Valters
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 05.07.2019. atzinumu
Nr. 1-18/6513 “Par Babītes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 47”, kurā
izteikts lūgums precizēt saistošo noteikumu Nr. 47 “Par decentralizēto kanalizācijas
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pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību” (turpmāk – Saistošie noteikumi) regulējumu
un izvērtēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumu redakcionāli
precizēt saistošo noteikumu 10.1. apakšpunktu, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.
panta ceturto daļu, atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs,
A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko,
J.Kazaks, E.Vinceviča, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Veikt Saistošajos noteikumos šādus precizējumus:
1.1. papildināt noteikumus ar 1.6. punktu šādā redakcijā:
“1.6. [decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību].”;
1.2. iekļaut 4. pielikumā sadaļu par (pakalpojuma) summas norādi;
1.3. noteikt “Asenizācijas pakalpojuma kvīts (1.eksemplārs, klientam)” kā
Saistošo noteikumu 4. pielikumu;
1.4. aizstāt 10.1. apakšpunkta noteikumu tekstā vārdu salikumu "decentralizēto
notekūdeņu pakalpojums" ar vārdiem "decentralizēto kanalizācijas
pakalpojuma".
2. Veicot precizējumus Saistošajos noteikumos, ievērot numerācijas secību.
3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu izteikt šī lēmuma pielikumā
esošajā redakcijā.
4. Noteikt, ka:
4.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas
Babītes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Babītes Ziņas”;
4.2. lai nodrošinātu saistošo noteikumu publisko pieejamību, noteikumu pilns
teksts tiek ievietots internetā - Babītes novada pašvaldības mājas lapā –
www.babite.lv, kā arī tiek izlikts redzamā vietā Babītes novada
pašvaldības administrācijas ēkās Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā
un „Pīlādzīši”, Spuņciemā, Salas pagastā.
5. Saistošos noteikumus publicēt Babītes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Babītes Ziņas” un triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas, rakstveidā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai,
zināšanai.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trīspadsmit lapām.
19.§
Par saistošo noteikumu Nr. 49 “Par Babītes novada pašvaldības 2019.gada 29.maija
saistošo noteikumu Nr. 46 “Grozījumi Babītes novada pašvaldības 2019.gada
27.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par sabiedrisko kārtību Babītes novadā””
atzīšanu par spēkā neesošiem” apstiprināšanu
Ziņo D.Valters
Izvērtējot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 01.07.2019.
atzinumu Nr. 1-18/6312 par Babītes novada pašvaldības 2019. gada 29. maija saistošo
noteikumu Nr. 46 “Grozījumi Babītes novada pašvaldības 2019. gada 27. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par sabiedrisko kārtību Babītes novadā”” apstiprināšanu
(reģistrēts 02.07.2019. Babītes novada pašvaldības Administrācijas lietvedībā ar Nr. 2441S) un izskatot Babītes novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par Babītes novada
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pašvaldības 2019. gada 29. maija saistošo noteikumu Nr. 46 “Grozījumi Babītes novada
pašvaldības 2019. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par sabiedrisko kārtību
Babītes novadā”” atzīšanu par spēkā neesošiem” projektu, saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 45. panta ceturto daļu, atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa,
J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, E.Vinceviča, K.Vilciņš), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 49 „Par Babītes
novada pašvaldības 2019. gada 29. maija saistošo noteikumu Nr. 46 “Grozījumi
Babītes novada pašvaldības 2019. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3
“Par sabiedrisko kārtību Babītes novadā”” atzīšanu par spēkā neesošiem”
2. Saistošos noteikumus Nr. 49 „Par Babītes novada pašvaldības 2019. gada 29. maija
saistošo noteikumu Nr. 46 “Grozījumi Babītes novada pašvaldības 2019. gada 27.
februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par sabiedrisko kārtību Babītes novadā””
atzīšanu par spēkā neesošiem” un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā
pēc to parakstīšanas, rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai, zināšanai.
3. Noteikt, ka:
3.1. saistošie noteikumi Nr. 49 „Par Babītes novada pašvaldības 2019. gada
29. maija saistošo noteikumu Nr. 46 “Grozījumi Babītes novada
pašvaldības 2019. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par
sabiedrisko kārtību Babītes novadā”” atzīšanu par spēkā neesošiem”
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to un paskaidrojuma raksta publicēšanas
Babītes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Babītes Ziņas”;
3.2. lai nodrošinātu saistošo noteikumu Nr. 50 „Par Babītes novada
pašvaldības 2019. gada 29. maija saistošo noteikumu Nr. 46 “Grozījumi
Babītes novada pašvaldības 2019. gada 27. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 3 “Par sabiedrisko kārtību Babītes novadā”” atzīšanu par
spēkā neesošiem” publisko pieejamību, noteikumu pilns teksts tiek
ievietots interneta vietnē www.babite.lv, kā arī tiek izlikts redzamā vietā
Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkās Centra ielā 4, Piņķos,
Babītes pagastā un „Pīlādzīši”, Spuņciemā, Salas pagastā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām.
20.§
Par Babītes novada pašvaldības 2019. gada 27. marta saistošo noteikumu Nr. 4 “Par
kapsētas darbību un uzturēšanu Babītes novadā”” precizēšanu
Ziņo D.Valters
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 30.04.2019. atzinumu
Nr. 1-18/4149 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.4”, kurā izteikts lūgums precizēt saistošos
noteikumus Nr. 4 “Par kapsētas darbību un uzturēšanu Babītes novadā” (turpmāk –
Saistošie noteikumi) un nodrošināt to atbilstību normatīvo aktu prasībām, 03.05.2019.
atzinumu Nr. 1-13.10/1620 “Par Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2018-08-03” un
29.05.2019. atzinumu Nr. 1-18/5200 “Par Tieslietu ministrijas skaidrojumu saistībā ar
Satversmes tiesas spriedumu kapsētu apsaimniekošanas jomā”, kā arī ievērojot likuma „Par
pašvaldībām” 45. panta ceturto daļu, atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
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I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa,
J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, E.Vinceviča, K.Vilciņš), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Precizēt Babītes novada pašvaldības 2019. gada 27. marta saistošos noteikumus Nr.
4 “Par kapsētas darbību un uzturēšanu Babītes novadā”” (skat. pielikumu).
2. Precizētus Babītes novada pašvaldības 2019. gada 27. marta saistošos noteikumus
Nr. 4 “Par kapsētas darbību un uzturēšanu Babītes novadā”” un to paskaidrojuma
rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas, rakstveidā un elektroniskā veidā
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Noteikt, ka precizēti Babītes novada pašvaldības 2019. gada 27. marta saistošie
noteikumi Nr. 4 “Par kapsētas darbību un uzturēšanu Babītes novadā”” stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to un paskaidrojuma raksta publicēšanas Babītes novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Babītes Ziņas”.
4. Nodrošināt precizētu Babītes novada pašvaldības 2019. gada 27. marta saistošo
noteikumu Nr. 4 “Par kapsētas darbību un uzturēšanu Babītes novadā”” publisko
pieejamību, noteikumu pilns teksts publiskojams internetā - Babītes novada
pašvaldības mājas lapā – www.babite.lv, kā arī izvietojams redzamā vietā Babītes
novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā un
„Pīlādzīši”, Spuņciemā, Salas pagastā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienpadsmit lapām.
21.§
Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības Īpašumu izsoles komisijas sastāvā
Ziņo A.Osītis
Ar Babītes novada pašvaldības domes 30.03.2016. lēmumu “Par pastāvīgi
darbojošos pašvaldības īpašuma novērtēšanas un pašvaldības īpašuma izsoles komisiju
izveidošanu” (protokols Nr.5, 41.§) izveidota minētā komisija, un noteikts komisijas
sastāvs.
Saistībā ar komisijas sekretāres A.Saukitenas 05.07.2019. iesniegumu, reģistrētu
Babītes novada pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā ar Nr.424-IE, kurā lūgts
atbrīvot viņu no komisijas sekretāres pienākumiem un deputāta Aivara Osīša ierosinājumu
atbrīvot Aleksandru Iklāvu no Babītes novada pašvaldības Īpašumu izsoles komisijas
priekšsēdētājas amata un ievēlēt jaunu komisijas priekšsēdētāju, saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 24.punktu un atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa,
J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, E.Vinceviča, K.Vilciņš), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atlikt lēmuma pieņemšanu par Agneses Saukitenas atbrīvošanu no komisijas
sekretāres pienākumiem.
2. Atbrīvot Babītes novada pašvaldības juriskonsulti Aleksandru Iklāvu no
Babītes novada pašvaldības Īpašumu izsoles komisijas priekšsēdētajas
pienākumu veikšanas ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
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22. §
Par grozījumu Babītes novada pašvaldības Īpašumu izsoles komisijas 27.04.2016.
nolikumā apstiprināšanu
Ziņo A.Ence
Atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks,
E.Vinceviča, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Atlikt lēmumprojekta izskatīšanu.
2. Uzdot Babītes novada pašvaldības Īpašumu izsoles komisijai izstrādāt jaunu
komisijas nolikumu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
23.§
Par Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo I.Bērziņa
Babītes novada pašvaldības dome izskata Salas sākumskolas direktores Nensijas
Priedītes iesniegto iesniegumu Nr.1.16./49 (iesniegums – pielikumā Nr.1, reģistrēts
pašvaldības administrācijas kancelejā 12.07.2019. ar Nr. 445-IE) ar lūgumu, apstiprināt
Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas nolikumu.
Saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas 17.07.2019. atzinumu
(protokols Nr.7, 1.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs,
N.Antipenko, J.Kazaks, E.Vinceviča, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas nolikumu, izsakot to
jaunā redakcijā.
2. Noteikt, ka:
1.1.Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas nolikums stājas spēkā ar
lēmuma pieņemšanas dienu un spēku zaudē 2014. gada 26. martā apstiprinātais
Salas sākumskolas nolikums;
1.2.lai nodrošinātu Nolikuma publisko pieejamību, Nolikuma pilns teksts tiek
ievietots Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz septiņām lapām.
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24.§
Par “Babītes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas
nolikuma” apstiprināšanu
Ziņo D.Valters
Atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks,
E.Vinceviča, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Atlikt lēmumprojekta izskatīšanu.
2. Uzdot Babītes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijai
izstrādāt jaunu komisijas nolikumu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
25.§
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
11.07.2019. ar Nr.2565-S reģistrētu V.V. “dzēsts”, turpmāk arī Iesniedzējs, iesniegumu
(turpmāk tekstā – Iesniegums), kurā apstrīdēts administratīvā pārkāpuma protokolslēmums Nr.120030374, 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) 122.2. punkta normas
pārkāpumam (aizliegts stāvēt citās vietās, kur stāvošs transportlīdzeklis var neļaut braukt
(iebraukt vai izbraukt) citiem transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos)
piemērots administratīvais naudas sods 40,00 EUR apmērā saskaņā ar Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk tekstā –LAPK) 149.10 panta piektās daļas 4.
punktu - Par stāvēšanu vietās, kur transportlīdzeklis var neļaut braukt (iebraukt vai
izbraukt) citiem transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos uzliek naudas sodu
transporta līdzekļa 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 Iesniegumā paskaidroto, Babītes novada pašvaldības
domes pilnvarotas personas - Babītes novada pašvaldības Administrācijas Sabiedriskās
kārtības daļas sabiedriskās kārtības sarga G.Dozberga 28.06.2019. sastādīto administratīvā
pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr.120030374, Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās
kārtības daļas rīcībā esošo informāciju, fotofiksācijas materiālus, konstatējot sekojošo:
1. Automašīna BMW, valsts reģistrācijas Nr.”dzēsts”, 28.06.2019. plkst. 03:40
atradās novietota stāvēšanai Babītes pagastā, Babītē, pie daudzdzīvokļu mājas Rožu ielā 6,
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saistībā ar Noteikumu 122.2. punkta normas pārkāpumu (aizliegts stāvēt citās vietās, kur
stāvošs transportlīdzeklis var neļaut braukt (iebraukt vai izbraukt) citiem
transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos) un, pamatojoties uz LAPK 149.10
panta piektās daļas 4. punktu - par stāvēšanu vietās, kur transportlīdzeklis var neļaut braukt
(iebraukt vai izbraukt) citiem transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos uzliek
naudas sodu transporta līdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā, 28.06.2019. veikta foto
fiksācija un sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums Nr.120030374,
piemērojot naudas sodu 40,00 EUR apmērā. Iesniegumā apliecināts, ka transporta līdzekli,
28.06.2019. vadīja un protokolā norādītajā vietā un laikā novietoja V.V. “dzēsts”, personas
kods “dzēsts”, deklarētā dzīves vieta “dzēsts”.
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§)
un Babītes novada pašvaldības domes 27.02.2019. lēmumu “Par grozījumiem Babītes
novada pašvaldības dome ar 24.10.2012. lēmumā “Par pilnvaroto personu noteikšanu
kontrolei par transportlīdzekļu stāvēšanas un apstāšanās noteikumu ievērošanu”“ Babītes
novada pašvaldības Administrācijas Sabiedriskās kārtības daļas sabiedriskās kārtības sargs
Gints Dozbergs ir pilnvarots veikt kontroli par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu ievērošanu Babītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
3. Administratīvā pārkāpuma protokolā-lēmumā Nr.120030374 norādīts, ka
Lēmums apstrīdams 10 darbdienu laikā, iesniedzot iesniegumu augstākai institūcijai
(amatpersonai). Secināms, ka Iesniedzējs lēmumu apstrīdējis 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 Iesniedzēja piedalīšanās sēdē.
5. No lēmuma konstatējošās daļas 1.punktā norādītajiem apstākļiem secināms, ka
administratīvā pārkāpuma protokols – lēmums Nr. 120030374 sastādīts par konkrētajā
situācijā Babītes pagastā, Babītē, pie daudzdzīvokļu mājas Rožu ielā 6, kur stāvēšanai
novietotā automašīna BMW valsts reģistrācijas Nr.”dzēsts” var neļaut braukt (iebraukt vai
izbraukt) citiem transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos, tādēļ automašīnas
vadītājam, atbilstoši Noteikumu 121.2. punkta normas pārkāpumam par šo nodarījumu
piemērots LAPK 149.10 panta piektās daļas 4. punktā noteiktais administratīvais sods un
noteikts naudas sods 40,00 EUR apmērā.
6. Iesniedzējs, apstrīdot lēmumu, paskaidro, ka protokolā norādītajā vietā, kur
novietota automašīna, ielas asfaltētās daļas platums ir vismaz 4 m un citi transporta līdzekļi
to var apbraukt.
7. Lietas materiālu pārbaude liecina:
7.1. Par automašīnas novietošanas faktu, laiku un apstākļiem strīda nav.
V.V. “dzēsts” atzīst, ka automašīna BMW, valsts reģistrācijas Nr.”dzēsts”,
novietota stāvēšanai administratīvā pārkāpuma protokolā-lēmumā Nr.120030374
norādītajā vietā un laikā.
7.2. Lietas materiāli (fotofiksācija, aero foto uzņēmums, izdruka no augsti
detalizētās topogrāfiskās informācijas datu bāzes) liecina, ka vietā, kur novietota
automašīna, ielas platums ir 5,6 m, bet tieši pretī automašīnas kreisajam sānam tā ir vēl
platāka. Pierādītais ļauj secināt, ka protokolā norādītajā vietā novietotā automašīna BMW,
valsts reģistrācijas Nr.”dzēsts”, ļauj droši braukt gan citiem transporta līdzekļiem, gan
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netraucē pārvietoties gājējiem, bet tādi visticami šajā vietā nepārvietotos vispār, jo tas būtu
jādara pa, lai gan platu, tomēr pa ceļa braucamo daļu, jo gājēju ietves šajā ielas posmā nav.
7.3. Nav konstatēti fakti vai apstākļi, kas nepieļauj lietvedību administratīvā
pārkāpuma lietā.
Konstatētais ļauj pārliecināti secināt, ka 28.06.2019. plkst. 03.40 sastādītais
administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums Nr.120030374 sastādīts formāli, situāciju
nevērtējot atbilstoši konkrētajiem faktiskajiem apstākļiem.
8. 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
9. Sastādot administratīvā pārkāpuma protokolu par naudas soda piemērošanu ar
administratīvo aktu Iesniedzējam radītas nelabvēlīgas sekas. Savukārt, ievērojams, ka
administratīvajā procesā, it īpaši pieņemot lēmumu pēc būtības, piemērojamo tiesību
normu ietvaros veicināma privātpersonas tiesību un tiesisko interešu aizsardzība.
10. Vērtējams, ka, sastādot administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu
Nr.120030374 par naudas soda 40,00 EUR apmērā piemērošanu saistībā ar automašīnas
novietošanu stāvēšanai vietā, kur tā netraucē gājēju pārvietošanos vai cita transporta drošu
braukšanu, administratīvais sods šajā gadījumā nav piemērojams.
Dome atzīst, ka Protokols – lēmums sastādīts pārkāpjot atsevišķus Ceļu satiksmes
likuma 43.2 panta ceturtās daļas nosacījumus, konkrēti Protokolā-lēmumā norādītā pārkāptā
tiesību norma neatbilst lietas faktiskajiem apstākļiem, jo dokumentārais materiāls liecina,
ka automašīna BMW, valsts reģistrācijas Nr.”dzēsts” 28.06.2019. plkst. 03.40 stāvēšanai
nav novietota citās vietās, kur stāvošs transportlīdzeklis var neļaut braukt (iebraukt vai
izbraukt) citiem transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos.
Ar tiesiskiem paņēmieniem, vēršama Iesniedzēja uzmanība uz paša neveiksmīgi
radīto situāciju, tādējādi panākams, ka turpmāk viņa ar autotransportu veiktās darbības
neradīs neskaidrības gadījumos, piemērojot Ceļu satiksmes likuma un Noteikumu normas.
Noskaidrots, ka saistībā ar automašīnas BMW, valsts reģistrācijas Nr.”dzēsts”
novietošanu Protokolā-lēmumā norādītajā vietā, drošības traucējums citiem ceļu satiksmes
dalībniekiem vai viņu mantai nav konstatēti. Pie šādiem apstākļiem Iesniedzēja pārkāpums
– automašīnas novietošana stāvēšanai konkrētajā vietā – atbilstoši LAPK 21.pantā Iespēja
atbrīvot no administratīvās atbildības maznozīmīga pārkāpuma gadījumā noteiktajam - Ja
ziņas par administratīvo pārkāpumu ir pietiekamas, lai konstatētu, ka izdarītais pārkāpums
ir maznozīmīgs, institūcija (amatpersona), kurai piekritīga lietas izskatīšana, ir tiesīga
neuzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedību vai izbeigt uzsākto lietvedību un atbrīvot
personu no administratīvās atbildības, aprobežojoties ar mutvārdu aizrādījumu. Ceļu
satiksmē izdarīto administratīvo pārkāpumu, ja par to paredzētais naudas sods
nepārsniedz četrdesmit euro un ja šis pārkāpums nav radījis draudus citiem ceļu satiksmes
dalībniekiem vai viņu mantai, var atzīt par maznozīmīgu - atzīstams par maznozīmīgu un
uzsāktā lietvedība izbeidzama un persona no administratīvās atbildības atbrīvojama,
aprobežojoties ar mutvārdu aizrādījumu.
11. Atbilstoši iepriekš konstatētajam secināms, ka pie apstākļiem, kuros
28.06.2019. plkst. 03.40 stāvēšanai novietotā automašīna BMW, valsts reģistrācijas
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Nr.”dzēsts”, netraucē braukt (iebraukt vai izbraukt) citiem transportlīdzekļiem un
netraucē gājēju pārvietošanos protokols-lēmums Nr.120030374 sastādīts formāli,
neievērojot LAPK 21.panta nosacījumus, secināms, ka protokols-lēmums Nr.120030374
atceļams, naudas sods 40,00 EUR apmērā Iesniedzējam nav piemērojams, lietvedība lietā
izbeidzama un automašīnas vadītājam izsakāms mutvārdu aizrādījums.
Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 43.2 panta ceturto daļu, Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 21. pantu, 286.pantu, 287.panta pirmās daļas 2.punktu, un atklāti
balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, E.Vinceviča,
K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
28.06.2019. Administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr.120030374 atcelt,
izbeigt lietvedību lietā, atbrīvot V.V. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, no administratīvās
atbildības, aprobežojoties ar mutvārdu aizrādījumu.
Lēmumu paziņot, nosūtot to Iesniedzējam reģistrētā pasta sūtījumā uz deklarēto
dzīves vietu “dzēsts” un korespondencei norādīto dzīves vietu: “dzēsts”.
Lēmumu 10 darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas var pārsūdzēt Rīgas
rajona tiesā Jūrmalā (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 trešo daļu
Lēmums paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
Lēmums stājas spēkā tā paziņošanas brīdī.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām.
26.§
Par naudas balvas piešķiršanu
Ziņo E.Sloceniece
1.
Babītes novada pašvaldības dome izskatot Babītes novada pirmskolas izglītības
iestādes „Saimīte” vadītājas I.Erdmanes-Hermanes 25.06.2019. iesniegumu Nr.1-14/32
„Par naudas piešķiršanu Jānim Sparānam” (iesniegums – pielikumā Nr.1) ar ierosinājumu
piešķirt naudas balvu 650.00 EUR apmērā Babītes novada pirmskolas izglītības iestādes
„Saimīte” remontstrādniekam Jānim Sparānam, izbeidzot ilggadējās (23 darba gadi iestādē)
darba attiecības un saskaņā ar Babītes novada pašvaldības 26.02.2014. noteikumu Nr.7 „Par
piemaksas piešķiršanu un materiālās stimulēšanas kārtību Babītes novada pirmskolas
izglītības iestādē „Saimīte”” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 13.2. apakšpunkta
nosacījumiem, un Finanšu komitejas 22.07.2019. atzinumu (protokols Nr.7, 3.§), atklāti
balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, E.Vinceviča,
K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
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1. Piešķirt naudas balvu 650.00 EUR (seši simti piecdesmit euro, 00 centi) apmērā
Babītes novada pirmskolas izglītības iestādes „Saimīte” remontstrādniekam Jānim
Sparānam par ilggadēju ieguldījumu Babītes novada pirmskolas izglītības iestādes
„Saimīte”” mērķu sasniegšanā.
2. Naudas balvas izmaksāt no Babītes novada pirmskolas izglītības iestādes „Saimīte”
2019.gada budžeta līdzekļiem.
2.
Babītes novada pašvaldības dome izskatot Babītes vidusskolas direktores
I.Rozenbergas 12.06.2019. iesniegumu Nr.1-23/19/319-N „Par naudas balvas piešķiršanu
direktores vietniecei izglītības jomā Anitai Kalniņai” (iesniegums – pielikumā Nr.1) un
12.06.2019. iesniegumu Nr.1-23/19/321-N „Par naudas balvas piešķiršanu sporta
skolotājam Viktoram Liepniekam” (iesniegums – pielikumā Nr.2) ar ierosinājumu piešķirt
naudas balvu:
1. 755.00 EUR apmērā Babītes vidusskolas direktores vietniecei izglītības jomā Anitai
Kalniņai (darba stāžs skolā – 41 gadi) un saskaņā ar Babītes novada pašvaldības
25.02.2015. noteikumu Nr.2 „Par piemaksas piešķiršanu un materiālās stimulēšanas
kārtību Babītes novada Babītes vidusskolā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 13.2.
apakšpunkta nosacījumiem;
2. 500.00 EUR apmērā Babītes vidusskolas sporta skolotājam Viktoram Liepniekam
(darba stāžs skolā – 6 gadi) par skolēnu sasniegumiem peldēšanā, iegūstot
godalgotas vietas peldēšanā, un saskaņā ar Noteikumu 13.3 apakšpunkta
nosacījumiem, un Finanšu komitejas 22.07.2019. atzinumu (protokols Nr.7, 3.§),
atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko,
J.Kazaks, E.Vinceviča, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt naudas balvu 755.00 EUR (septiņi simti piecdesmit pieci euro, 00
centi) apmērā Babītes vidusskolas direktores vietniecei izglītības jomā Anitai
Kalniņai par ilggadēju ieguldījumu Babītes vidusskolas mērķu sasniegšanā.
2. Piešķirt naudas balvu 500.00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) apmērā Babītes
vidusskolas sporta skolotājam Viktoram Liepniekam par skolēnu sasniegumiem
peldēšanā.
3. Naudas balvas izmaksāt no Babītes novada pašvaldības Babītes vidusskolas
2019. gada budžeta līdzekļiem.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
27.§
Par finanšu iedalīšanu sporta atbalstam
Ziņo A.Ence
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.
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1.
Babītes novada pašvaldības dome izskata Biedrības “Latvijas Olimpiskā
burāšanas skola”, reģistrācijas Nr. 40008126530, 30.04.2019. iesniegumu, reģistrācijas
Nr. 1554-S, par finansiāla atbalsta sniegšanu burātājam D.M. “dzēsts”, personas kods
“dzēsts”, dalībai Eiropas čempionātā vindsērfingā jauniešiem, kas norisināsies Izraēlā
laika posmā no 15.08.2019.-22.08.2019.
Izvērtējot iepriekš minēto un ņemot vērā Finanšu komitejas 22.07.2019. atzinumu
(protokols Nr.7, 4.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs,
N.Antipenko, J.Kazaks, E.Vinceviča, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Iedalīt 500.00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) Biedrības “Latvijas Olimpiskā
burāšanas skola”, reģistrācijas Nr. 40008126530, burātāja D. M. “dzēsts”, personas
kods “dzēsts”, dalībai Eiropas čempionātā vindsērfingā jauniešiem, kas
norisināsies Izraēlā laika posmā no 15.08.2019.-22.08.2019.
2. Minēto summu iedalīt, no 2019. gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt, Biedrības “Latvijas
Olimpiskā burāšanas skola”, reģistrācijas Nr. 40008126530, A/S Swedbank kontā
Nr. LV85HABA0551030717126, 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.
Babītes novada pašvaldības dome izskata Latvijas Veterānu svarbumbu celšanas
asociācijas, reģistrācijas Nr. 40008146965, 02.07.2019. prezidenta iesniegumu,
reģistrācijas Nr. 2442-S, par finansiāla atbalsta sniegšanu A.B. “dzēsts” un V.G. “dzēsts”,
dalībai Pasaules un Eiropas čempionātā, kas norisināsies Baltkrievijā, Grodņā laika posmā
no 15.11.2019.-17.11.2019.
Izvērtējot iepriekš minēto un ņemot vērā Finanšu komitejas 22.07.2019. atzinumu
(protokols Nr.7, 4.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs,
N.Antipenko, J.Kazaks, E.Vinceviča, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Iedalīt 200.00 EUR (divi simti euro, 00 centi) A.B. “dzēsts” un 200.00 EUR (divi
simti euro, 00 centi) V.G. “dzēsts” dalībai Pasaules un Eiropas čempionātā, kas
norisināsies Baltkrievijā, Grodņā laika posmā no 15.11.2019.-17.11.2019.
2. Minēto summu iedalīt, no 2019. gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt, Latvijas Veterānu
svarbumbu celšanas asociācijas, reģistrācijas Nr. 40008146965 A/S Swedbank
kontā Nr.LV92HABA0551026514281, pēc attiecīga iesnieguma un izdevumu
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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.
3.
Babītes novada pašvaldības dome izskata I.G. “dzēsts”, 10.07.2019. iesniegumu,
reģistrācijas Nr. 2562-S, par finansiāla atbalsta sniegšanu dalībai Pasaules čempionātā
triatlonā, kas norisināsies Francijā, Nicā laika posmā no 07.09.2019.-08.09.2019.
Izvērtējot iepriekš minēto un ņemot vērā Finanšu komitejas 22.07.2019. atzinumu
(protokols Nr.7., 4.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs,
N.Antipenko, J.Kazaks, E.Vinceviča, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Iedalīt 500.00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) I.G. “dzēsts” dalībai Pasaules
čempionātā triatlonā, kas norisināsies Francijā, Nicā laika posmā no 07.09.2019.08.09.2019.
2. Minēto summu iedalīt, no 2019. gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt I.G. “dzēsts”, Luminor
banka, konta Nr.”dzēsts”, 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.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trīs lapām.
28.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederošo SIA “R20” kapitāla daļu pārdošanu
Ziņo A.Ence
Ievērojot Babītes novada pašvaldības domes 19.12.2018. lēmumā „Par Babītes
novada pašvaldības līdzdalības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “R20” izbeigšanu un
piederošo kapitāla daļu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “R20” pārdošanu” (protokols
Nr.15, 21.§) noteikto un Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanas
komisijas 2019.gada 28.jūnija lēmumu, ar kuru Babītes novada pašvaldībai piederošās SIA
“R20”, reģistrācijas Nr. 40003679131, kapitāla 690 daļu pārdošanas cena uz 01.06.2019.
noteikta 18500,00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši pieci simti euro, 00 centi) apmērā.
Atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks,
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E.Vinceviča, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
Atlikt lēmuma pieņemšanu informācijas precizēšanai.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
29.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederošo SIA “Rīgas apriņķa avīze” kapitāla daļu
pārdošanu
Ziņo A.Ence
Ievērojot Babītes novada pašvaldības domes 19.12.2018. lēmumā „Par Babītes
novada pašvaldības līdzdalības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Rīgas apriņķa avīze”
izbeigšanu un piederošo kapitāla daļu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Rīgas apriņķa
avīze” pārdošanu” (protokols Nr.15, 22.§) noteikto un Babītes novada pašvaldības
nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas 2019.gada 28.jūnija lēmumu, ar kuru Babītes
novada pašvaldībai piederošās SIA “Rīgas apriņķa avīze”, reģistrācijas Nr. 40103037514,
kapitāla 1075 daļu pārdošanas cenu noteikta 1075,00 EUR (viens tūkstotis septiņdesmit
pieci euro, 00 centi) apmērā. Kā arī ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 138.pantu un 141.panta trešās daļas nosacījumus, kas
nosaka, ka kapitāla daļu pārdevējs piedāvā publiski privātās kapitālsabiedrības vai privātās
kapitālsabiedrības pirmpirkuma tiesīgajiem dalībniekiem nopirkt publiskas personas
kapitāla daļas statūtos paredzētajā kārtībā un saskaņā ar pārdošanas noteikumiem, Finanšu
komitejas 22.07.2019. atzinumu (protokols Nr.7, 6.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods,
R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, E.Vinceviča, K.Vilciņš), „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piederošo SIA “Rīgas apriņķa avīze”,
reģistrācijas Nr. 40103037514, kapitāla 1075 daļu pārdošanas cenu 1075,00 EUR
(viens tūkstotis septiņdesmit pieci euro, 00 centi) apmērā.
2. Apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piederošo SIA “Rīgas apriņķa avīze”
kapitāla daļu pārdošanas noteikumus.
3. Izteikt pirmpirkuma piedāvājumu iegādāties Babītes novada pašvaldībai piederošās
SIA “Rīgas apriņķa avīze” kapitāla 1075 daļas, pārējiem SIA “Rīgas apriņķa avīze”
dalībniekiem.
4. Lēmumu nosūtīt SIA „Rīgas apriņķa avīze”, reģistrācijas Nr. 40103037514, valdei,
juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24, Rīga, LV-1011.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trīs lapām.
30.§
Par administratīvi teritoriālās reformas piedāvājumu Babītes novadam
Ziņo A.Ence
Babītes novada pašvaldības dome izskata domes priekšsēdētāja sagatavoto
ziņojumu par Babītes novada pašvaldības spēju būt patstāvīgai un pašpietiekamai
pašvaldībai, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs,
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A.Osītis, G.Štolcers, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks,
E.Vinceviča, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
Atlikt lēmuma pieņemšanu informācijas precizēšanai.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
31.§
Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības Administratīvās komisijas 26.06.2013.
nolikumā
Ziņo A.Osītis
Atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
G.Štolcers, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, E.Vinceviča,
K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Atlikt lēmumprojekta izskatīšanu.
2. Uzdot Babītes novada pašvaldības Administratīvai komisijai izstrādāt jaunu
komisijas nolikumu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
32.§
Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā
Ziņo A.Osītis
Deputāts Aivars Osītis ierosina atbrīvot Aleksandru Iklāvu no Babītes novada
pašvaldības Adminstratīvās komisijas priekšsēdētājas amata un ievēlēt jaunu komisijas
priekšsēdētāju. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu,
atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
G.Štolcers, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, E.Vinceviča,
K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
Atbrīvot Babītes novada pašvaldības juriskonsulti Aleksandru Iklāvu no Babītes
novada pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētajas pienākumu veikšanas ar šī
lēmuma spēkā stāšanās dienu.
Atklāti balsojot „par” 10 balsis (I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers,
V.Vaivods, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, E.Vinceviča, K.Vilciņš), „pret” 1 balss
(A.Ence), „atturas” 2 balsis (J.Bērziņš, R.Bērziņa), Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
Apstiprināt Babītes novada pašvaldības juriskonsulti Anastasiju Savčuku par
Babītes novada pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētāju ar šī lēmuma spēkā
stāšanās dienu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
Domes sēdes darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti izskatīti.
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Nākamā domes sēde 2019.gada 28.augustā, plkst. 14:00
Sēdi slēdz: 18.00
Pašvaldības domes priekšsēdētājs

Andrejs Ence

Protokolētājs

Anda Ozoliņa
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