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2018.gada 28.februāris
Sēdi vada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

Nr. 2

Andrejs Ence

Piedalās deputāti:

Jānis Bērziņš
Ilze Bērziņa
Evita Vinceviča
Darja Cvetkova (līdz 16.26)
Jevgēnijs Jemeļjanovs
Gatis Štolcers (no 14.13)
Nikolajs Antipenko
Kristaps Vilciņš
Jānis Kazaks
Regīna Bērziņa

Nepiedalās deputāti:

Dzidra Dūšele (slimības lapa),
Aivars Osītis (aizņemts pamatdarbā),
Juris Ivanovs (aizņemts pamatdarbā),
Vilnis Vaivods (slimības lapa)

Sēdē piedalās pašvaldības:
izpilddirektore
administrācijas vadītajs
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
administrācijas darbinieki:
Protokolē
Sēde sasaukta 14.00
Sēdi atklāj
14.00

Elfa Slocenices
Ainārs Kravals
Ilze Barisa
Veldze Liepa, Andra Valaine, Inga Griezne, Ieva Orbidāne,
Aleksandra Iklāva, Dāvids Valters
Lāsma Kallisa

Sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Aizsila ziņo par aktualitātēm un notikumiem
Babītes novadā 2018. gada februārī (ziņojums pielikumā).
Izpilddirektore Elfa Sloceniece ziņo par veiktajiem un plānotajiem
saimnieciskajiem darbiem 2018. gada februārī (ziņojums pielikumā).
Sabiedriskās kārtības daļas inspektore Dana Lomakina informē par sastādītajiem
pārkāpumu protokoliem, saņemtajiem iedzīvotāju iesniegumiem, veiktajiem
izbraukumiem.
Biedrība "Pierīgas partnerība" prezentē informāciju par biedrības darbību.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja ziņo par Babītes novada Bāriņtiesas darbību 2017.gadā.
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2.
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Domes priekšsēdētājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar sešiem lēmumprojektiem:
1. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 12. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam
īpašumam Sīļukalna iela 10, kadastra Nr.80480080114, Sēbruciems, Babītes
pagastā, Babītes novadā”,
2. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 18. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā
īpašuma “Tetteri” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80880050481
sadalīšanai , Salas pagastā, Babītes novadā”,
3. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 25. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par medību tiesību nomu ”,
4. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 26. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma
ar kadastra Nr.8088 009 0002 Salas pagastā, Babītes novadā, neapbūvētas zemes
vienības 403 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0101 izsoles ar
pretendentu atlasi rezultātu apstiprināšanu.”,
5. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 49. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
Uzraudzības padomes nolikum”.
6. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 50. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par pārstāvniecību Pierīgas izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes Uzraudzības padomē”.
Atklāti balsojot „par” 11 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča,
D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt darba kārtību.
Darba kārtība.
1.

Par Babītes novada pašvaldības zemes nomu nekustamā īpašuma “Meža iela
I-24”, zemes vienībā ar kadastra apzīmējums 8048 004 0694.
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Par 19.12.2017. Atzinuma Nr.191217-01/5a par būves pārbaudi un 08.01.2018.
Plānošanas un būvniecības daļas lēmuma (sēdes protokola izraksts Nr.1; 1.§)
apstrīdēšanu.
Par 19.12.2017. Atzinuma Nr.191217-01/6a par būves pārbaudi un 08.01.2018.
Plānošanas un būvniecības daļas lēmuma (sēdes protokola izraksts Nr.2; 1.§)
apstrīdēšanu.
Par 19.12.2017. Atzinuma Nr.191217-01/8a par būves pārbaudi un 08.01.2018.
Plānošanas un būvniecības daļas lēmuma (sēdes protokola izraksts Nr.3; 1.§)
apstrīdēšanu.
Par 19.12.2017. Atzinuma Nr.191217-01/9a par būves pārbaudi un 08.01.2018.
Plānošanas un būvniecības daļas lēmuma (sēdes protokola izraksts Nr.4; 1.§)
apstrīdēšanu.
Par adrešu piešķiršanu esošajiem dzīvokļiem divu dzīvokļu dzīvojamā mājā
Meža ielā 11, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Par adrešu precizēšanu nekustamajā īpašumā “Elingi”, kadastra Nr.
80880060088, ietilpstošajām zemes vienībām un būvēm uz tām.
Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
projektētajām zemes vienībām detālplānojuma “Gundegas” un “Indriņas”,
Mežāres, Babītes pagastā, Babītes novadā, teritorijā.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašumā
“Cederi”, Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā detālplānojuma teritorijā
ietilpstošajām zemes vienībām.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā Jaunā
iela 8 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 003
0649, ietilpstošajai zemes vienībai.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā
Turaidas iela 1, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs
8048 003 1174, ietilpstošajai zemes vienībai.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam
Sīļukalna iela 10, kadastra Nr.80480080114, Sēbruciems, Babītes pagastā,
Babītes novadā.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu zemes vienības daļām,
kas plānotas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0609.
Par zemes vienību nodalīšanu un nekustamā īpašuma mērķa noteikšanu
nekustamajam īpašumam “Babītes ezers”, kadastra Nr.80480050001.
Par atļauju atdalīt no nekustamā īpašuma “Cielavas”, kadastra Nr. 8048 014
0051 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 014 0051, Cielavās, Babītes
pagastā, Babītes novadā.
Par darba uzdevuma pagarināšanu nekustamā īpašuma “Drapes”
detālplānojuma izstrādei nekustamā īpašuma “Drapes”, Sēbruciemā, Babītes
pagastā, Babītes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80480080054 teritorijai.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Jumīši”,
kadastra numurs 8048 009 0347, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 009 0347, Sēbruciema, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Tetteri”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80880050481 sadalīšanai , Salas
pagastā, Babītes novadā.
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Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Mazās
Ceļtakas”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480030865, Babītes
pagastā, Babītes novadā.
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Mazie
Graudi”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480030863, un “Mazie
Stari”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480030867, Piņķos, Babītes
pagastā, Babītes novadā.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienības daļai,
kas plānota zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0610.
Par zemes iegūšanu īpašumā.
Par sociālā dzīvokļa statusa anulēšanu.
Par pabalsta piešķiršanu.
Par medību tiesību nomu.
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ar kadastra
Nr.8088 009 0002 Salas pagastā, Babītes novadā, neapbūvētas zemes vienības
403 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0101 izsoles ar pretendentu
atlasi rezultātu apstiprināšanu.
Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes saskaņošanu
nekustamajā īpašumā „Bejas”.
Par A.P. iesniegumu.
Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.
Par iepirkumu veikšanu un Babītes novada pašvaldības un SIA “Babītes
siltums” Iepirkumu komisijas izveidi.
Par Babītes novada pašvaldības 2018.gada projektu konkursa „ Ģimenei.
Videi. Izaugsmei Babītes novadā” nolikuma apstiprināšanu.
Par Olaines sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva
apstiprināšanu.
Par Babītes novada pašvaldības dalību biedrībā “Latvijas sporta veterānu –
senioru savienība ”.
Par Babītes novada pašvaldības dalību biedrībā “Latvijas Peldēšanas
federācija”.
Par Babītes novada pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanas klašu saraksta
aktualizēšanu un apstiprināšanu.
Par Babītes novada pašvaldības ceļu uzturēšanas darbu tehniskajām
specifikācijām.
Par ielu apgaismojuma pārņemšanu.
Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.
Par izmaiņām pašvaldības 24.01.2018. noteikumos Nr.1 „Par amatiem, to
klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2018.gadā” (protokols Nr.1,
37.§).
Par izmaiņām pašvaldības 26.03.2014. noteikumos Nr.11 „Par piemaksu
piešķiršanu un materiālās stimulēšanas kārtību Babītes novada pašvaldības
Salas sākumskolā” (protokols Nr.4, 31.§).
Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības domes 22.04.2015. lēmumā „Par
mobilo tālruņu izmantošanas limitu noteikšanu” (protokols Nr.6, 22.§).
Par finansējuma piešķiršanu Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski-luteriskai draudzei
Piņķu sv. Jāņa baznīcas teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādei.
Par finansiāla atbalsta piešķiršanu, deju kolektīva "Dārta" atbalsta biedrībai.
Par finansiāla atbalsta piešķiršanu, jauktā kora "Atskaņa" atbalsta biedrībai.
Par finanšu iedalīšanu nodibinājumam “Zinātnes un inovācijas parks”.
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Par dotācijas piešķiršanu „Babītes novada pensionāru un politiski represēto
personu labdarības biedrībai”.
Par dotācijas piešķiršanu Biedrībai "Retro auto muzejs".
Par finanšu iedalīšana sporta atbalstam.
Par izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības
padomes nolikumā.
Par pārstāvniecību
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
Uzraudzības padomē.

1.§
Par Babītes novada pašvaldības zemes nomu nekustamā īpašuma “Meža iela I-24”,
zemes vienībā ar kadastra apzīmējums 8048 004 0694
Ziņo A.Iklāva/I.Orbidāne/V.Liepa
22.01.2018. Babītes novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība)
Administrācijā saņemts V.P. “dzēsts”, A.P. “dzēsts”, L.A. “dzēsts”, V.K. “dzēsts”, G.P.
“dzēsts” un Ā.Dz. “dzēsts” (turpmāk tekstā – Iesniedzēji) iesniegums (reģistrēts Babītes
novada pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā ar Nr.294-S) ar lūgumu aktualizēt
19.12.2012. Babītes novada pašvaldības domes sēdē pieņemto lēmumu nodot nomā
Iesniedzējiem Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Meža iela I-24” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0694 (turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums)
daļas, kā arī noslēgt ar Iesniedzējiem ilgtermiņa nomas līgumus par attiecīgo zemes
vienības daļu nomu. Iesniedzēju viedoklis un argumenti izteikti saprotami, līdz ar to
Iesniedzēju papildus uzklausīšana nav nepieciešama.
Babītes novada pašvaldības dome (turpmāk tekstā – Dome) iepazinusies ar tās
rīcībā esošo informāciju un izskatījusi lietā esošos dokumentus, konstatēja:
1. Babītes novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) un Iesniedzēju savstarpēja
gan rakstveida, gan mutvārdu komunikācija liecina, ka jau 2011. gadā Iesniedzējiem bija
zināms, ka viņiem piederoši žogi un būves atrodas uz Iesniedzējiem nepiederoša
zemesgabala – Pašvaldības valdījumā esošas publiskai lietošanai noteiktas zemes –
Meža ielas; Pašvaldība Iesniedzējus par to brīdinājusi, lūgusi būves likvidēt un žogus
pārcelt un uzstādīt atbilstoši Iesniedzējiem piederošo zemes teritoriju robežās;
Iesniedzēji apzinoties, ka viņu būves un žogi atrodas uz viņiem nepiederošas zemes, ar
sapratni izturējās pret Pašvaldības prasību būves un žogus pārvietot vai nojaukt un 2012.
gada decembrī puses vienojās, ka situāciju iespējams sakārtot – būves un žogus nojaukt
vai pārvietot - divu gadu laikā, tādēļ Iesniedzēji lūdza iespēju ar Pašvaldību noslēgt
zemes nomas līgumus par patvarīgi aizņemto zemes platību nomu.
2. 19.12.2012. Dome atbalstot Iesniedzēju 18.12.2012. iesniegumu, reģistrētu Pašvaldības
Administrācijas lietvedības reģistrā ar Nr.5389, lēmusi par Nekustamā īpašuma daļu
nodošanu nomā, vienlaikus nosakot termiņu, līdz kuram zemes noma iespējama – t.i.
līdz 31.12.2014. (Babītes novada pašvaldības Domes 19.12.2012. lēmums “Par
pašvaldības zemes nomu Meža ielā”, protokols Nr.17, 27.§), turpmāk tekstā – Lēmums.
3. Atbilstoši ierakstiem Pašvaldības “Izsniegto domes lēmumu reģistrācijas žurnālā”,
Lēmums Iesniedzējiem paziņots, 03.01.2013. nosūtot to reģistrētā iekšzemes pasta
sūtījumā katram Iesniedzējam uz deklarēto dzīves vietu.

4. Iesniedzēji uz Lēmumā minēto informāciju nav atsaukušies, Pašvaldība nav saņēmusi
Iesniedzēja/Iesniedzēju paziņojumu/us par Lēmumā noteiktās rīcības izpildes
pieņemšanu. Pašvaldībai nav zināmi šādas Iesniedzēju rīcības iemesli. Tāpat, Lēmums
nav apstrīdēts ne kopumā, ne kādā tā daļā.
5. Lai gan ar Lēmumu noteiktie zemes nomas līgumi netika noslēgti, Pašvaldība laika
periodā līdz 2014.gada 31.decembrim nav traucējusi Iesniedzējiem iecerēto būvju un
žogu nojaukšanu vai pārvietošanu. Konstatēts, ka ar Lēmumu noteiktajā termiņā
Iesniedzēji apsolītās darbības nav veikuši, turpinājuši lietot sev nepiederošu zemi un
faktiska Nekustamā īpašuma daļu neatļauta lietošana notiek līdz šim brīdim.
6. Pašvaldības rīcībā nav informācijas par jebkādas dokumentācijas esamību, kas radītu
tiesisku pamatojumu Iesniedzējiem lietot apsaimniekot un izmantot savām vajadzībām
Nekustamā īpašuma daļas. Nomas attiecībām Lēmumā noteiktajā termiņā ar
Iesniedzējiem Nekustamā īpašuma daļu nomas līgumi nebija noslēgti, kā arī nepastāv
citi apstākļi, kas liecinātu par pastāvošām pušu tiesiskajām attiecībām saistībā ar
Nekustamā īpašuma daļu lietošanu.
Neskatoties uz iepriekš minēto, dabā konstatēts, ka arī šobrīd ārpus Iesniedzējiem
piederošo nekustamo īpašumu robežām, to pieguļošajā teritorijā – Nekustamajā īpašumā
- atrodas izbūvēti žogi un palīgēkas un Nekustamā īpašuma daļas dabā ir vienotas ar
katram Iesniedzējam atsevišķi piederošo nekustamo īpašumu – Meža iela 41, Meža iela
37, Meža iela 35, Meža iela 33, Meža iela 29, Meža iela 27, Babītes pagastā, Babītes
novadā, tādējādi prettiesiski to palielinot, un Pašvaldībai piekritīgā Nekustamā īpašuma
daļas neatļauti tiek lietotas un apsaimniekotas atbilstoši katra Iesniedzēja individuālajām
interesēm un vajadzībām.
7. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
8. MK 30.04.2013. noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas
un apbūves noteikumi” 90. punkts nosaka, ka esošajām ielām sarkano līniju platumu
nosaka teritorijas plānojuma apbūves noteikumos un grafiski attēlo lokālplānojumā un
detālplānojumā. Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas
pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam apbūves noteikumos Meža ielai, kā
vietējas nozīmes ielai, ievērojot konkrētas ielas funkcionālas prasības, ielas teritorijas
platums sarkano līniju robežās noteikts 12 – 15 m.
Savukārt Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta
teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grafiskajā daļā kartē “Plānotā (atļautā) Babītes
novada pašvaldības teritorijas izmantošana” Meža ielas iespējami perspektīvās sarkanās
līnijas pašreiz norādītas neskarot dabā esošos žogus un būves (izņemot būves
pieguļošajā teritorijā pie Meža ielā 41, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā). Tomēr
detālplānojuma izstrādes rezultātā tās nosakāmas saskaņā ar apbūves noteikumos
plānoto un tādā nepieciešamajā platībā, kas atbilstoši Nekustamā īpašuma izmantošanas
mērķim nodrošināšana tā funkcionalitātei nepieciešamās tehniskās prasības.
9. 2017. gadā ir veikts Nekustamā īpašuma uzmērījums, tiek izstrādāts ielas pārbūves
tehniskais projekts, kurā saistībā ar Iesniedzēju izveidoto situāciju, neatbrīvojot
Nekustamā īpašuma daļas no sev piederošām būvēm un žogiem, ielas izbūve paredzēta
vairākās kārtās, sākotnēji ielu izbūvējot daļā, kurā nav šie traucējumi. 01.02.2018. ir
izsniegta būvatļauja Nr.013-18 Meža ielas posma (2.posms) pārbūvei nekustamā
īpašuma “Meža iela I-24” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0694.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta otrajā daļā noteikts, ka, ja publiska
persona darbojas privāto tiesību jomā, uz to attiecas likumi, kas reglamentē privāttiesiskus
darījumus vispār, ciktāl šo darbību neierobežo citi normatīvie akti.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, pašvaldībām
likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības
kustamo un nekustamo mantu. Savukārt likuma “Par pašvaldībām” 77.panta otrajā daļā
noteikts, ka pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas
iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, nododot to publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi,
parki).
Atbilstoši Civillikuma 1036. īpašums dod īpašniekam vienam pašam pilnīgas varas
tiesību par lietu, ciktāl šī tiesība nav pakļauta sevišķi noteiktiem aprobežojumiem. Turklāt,
saskaņā ar Civillikuma 1039.pantu īpašnieks var aizliegt visiem citiem ietekmēt viņa lietu,
kā arī to lietot vai izmantot, kaut arī viņam pašam no tam nerastos nekāds zaudējums.
Nekustamā īpašuma “Meža iela I-24” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048
004 0694 tiesiskais valdītājs – Babītes novada pašvaldība Nekustamajā īpašumā pašlaik
organizē un īsteno jau iepriekš plānotos, publiskās ielas un tās pieguļošās teritorijas
pilnvērtīgai un drošai funkcionēšanai objektīvi nepieciešamos Meža ielas pārbūves darbus,
tādējādi nodrošinot pašvaldībām normatīvajā regulējumā noteikto funkciju un uzdevumu
izpildi, konkrēti šajā gadījumā izveidojot racionālu un lietderīgu publiskās ielas un tās
pieguļošās teritorijas turpmāku uzturēšanu un apsaimniekošanu, un tādējādi apmierinot
Babītes novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju pamatotas vajadzības.
19.12.2012. Lēmums vērtējams, kā Pašvaldības vienpusējs apsolījums slēgt nomas
līgumu, pie kam, apsolījums ar noteiktu izpildes termiņu. Atbilstoši Civillikuma 1513.
pantā noteiktajam – šāds apsolījums pats par sevi nenodibina nekādas saistības. Savukārt
pie apstākļiem, kad apsolījumam dots tā izmantošanas termiņš un šis termiņš jau notecējis,
apsolījuma izmantošanas laiks ir beidzies un pie esošajiem apstākļiem nav pamata lemt par
tā atjaunošanu. Piedāvājums nav realizējies. Vērtējams, ka nosūtot Lēmumu Iesniedzējiem,
Pašvaldība izteikusi vien piedāvājumu, turklāt Iesniedzēji bija tiesīgi vilcināties ar
paziņojumu par piedāvājuma pieņemšanu, tomēr, tā kā piedāvājuma izpildei bija noteikts
termiņš, vilcināšanās nedrīkstēja pārsniegt Lēmumā minēto nomas beigu termiņu. Lai gan
Iesniedzēji šobrīd vēlas Lēmuma izpildi, Pašvaldība ir tiesīga Lēmumā noteikto neizpildīt
(piedāvājumu ņemt atpakaļ) bez jebkādām negatīvām sekām.
Iesniedzēji 22.01.2018. iesniegumā lūguši aktualizēt Lēmumu un ar viņiem noslēgt
Nekustamā īpašuma daļu zemes nomas līgumus. Lūgums izteikts ilgstoši pēc tam, kad trīs
gadus atpakaļ notecējis Lēmumā noteiktais toreiz iespējamais zemes nomas līgumu beigu
termiņš (2014.gada 31.decembris), bet nosacījums, ka nomas termiņš nākotnē varētu tikt
pagarināts, Lēmumā nav ietverts. Dome uzskata, ka pašreizējos apstākļos lūgums nav
izpildāms kā objektīvu iemeslu tā arī lietderības apsvērumu dēļ, uzsverot, ka atsevišķu
sabiedrības locekļu intereses nav vērtējamas augstāk par būtiskām sabiedrības interesēm,
vēl jo vairāk tādēļ, ka prioritāri ievērojot sabiedrības intereses un tās ieguvumu,
privātpersonu tiesiskās intereses netiek apdraudētas vai būtiski ierobežotas.
Dome secina, ka nekustamā īpašuma “Meža iela I-24” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8048 004 0694 daļas nodošana Iesniedzējiem nomā pašreizējā situācijā nav
atbalstāma, un aktuāli risināms jautājums par pašvaldības aizskartā valdījuma atjaunošanu.
Ievērojot iepriekš minēto un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu un 77. panta otro daļu, Civillikuma 1036.p.,1039.p.1513.p.,1536.p.,1538.,
Administratīvā procesa likuma 6.p., 7.p., 11., 12., 62.p., 66.p., 67.p., 70., 77.p., 79.p. un
Attīstības komitejas 20.02.2018. atzinunu (protokols Nr.2, 1.§ ), atklāti balsojot „par” 11
balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:

1. atcelt 19.12.2012. Domes lēmumu (protokols Nr.17, 27.§) par pašvaldības zemes
nomu Meža ielā;
2. atteikt nekustamā īpašuma “Meža iela I-24” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8048 004 0694 daļas nodot nomā Iesniedzējiem;
3. noteikt Iesniedzējiem (nekustamo īpašumu Meža ielā 27; 29; 33; 35; 37; 41, Babītē,
Babītes pagastā, Babītes novadā īpašniekiem) līdz 30.04.2018. atbrīvot nekustamā īpašuma
“Meža iela I-24” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0694 no tiem
piederošiem žogiem un citām būvēm.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām.
2.§
Par 19.12.2017. Atzinuma Nr.191217-01/5a par būves pārbaudi un 08.01.2018.
Plānošanas un būvniecības daļas lēmuma (sēdes protokola izraksts Nr.1; 1.§)
apstrīdēšanu
Ziņo I.Orbidāne
25.01.2018. Babītes novada pašvaldības administrācijā saņemta Ā.DZ. “dzēsts”,
personas kods “dzēsts”, (turpmāk tekstā – Adresāts) sūdzība, reģistrēta Babītes novada
pašvaldības administrācijā ar Nr.345-S, par 19.12.2017. Atzinuma Nr.191217-01/5a par
būves pārbaudi (turpmāk tekstā – Atzinums) un 08.01.2018. Plānošanas un būvniecības
daļas lēmuma (sēdes protokola izraksts Nr.1; 1.§) (turpmāk tekstā - Lēmums) apstrīdēšanu.
Adresāts nepiekrīt Atzinumam un Lēmumam, tai skaitā, Lēmumā ietvertajam
brīdinājumam par administratīvā akta piespiedu izpildi un uzskata, ka Lēmums nav tiesisks
un būtu atceļams šādu iemeslu dēļ:
1. Lēmuma izdošanas procesā nav uzklausīts Adresāta viedoklis;
2. Žoga izbūve ir vēsturiska un tā būvniecības tiesiskums nav pārvērtējams;
3. Žoga būvniecībai nav attiecināms normatīvais regulējums par būvatļaujas
saņemšanu un Būvniecības likuma 18. panta piektās daļas 1. punkta piemērošanu;
4. Nepastāv aizlieguma normas atrasties žogam tajās robežās, kādās minētie objekti
faktiski atrodas.
Ņemot vērā minēto, Adresāts lūdz:
1. Pieņemt sūdzību un atzīt to par pamatotu;
2. Atcelt Atzinumu;
3. Atcelt Lēmumu līdz 30.04.2018. demontēt žogu;
4. Izdot labvēlīgu administratīvo aktu par Meža ielas 27, Babītē, Babītes pagastā,
Babītes novadā (kadastra apzīmējums 8048 004 0090) žoga būvniecības
dokumentācijas izstrādi un tās saskaņošanu.
Izskatot Adresāta sūdzību par Atzinuma un Lēmuma apstrīdēšanu, Babītes novada
pašvaldības dome (turpmāk tekstā – Dome) kā augstākā iestāde Administratīvā procesa
likuma (turpmāk – APL) izpratnē, kas tiesīga izskatīt apstrīdēšanas iesniegumu, saskaņā ar
Babītes novada pašvaldības administrācijas arhīvā pieejamo dokumentāciju konstatē šādus
lietas būtiskos faktiskos apstākļus.
09.01.1980. LPSR Rīgas rajona arhitekts ar Nr.3 ir saskaņojis Tehnisko
dokumentāciju individuālās dzīvojamās mājas būvniecībai Rīgas rajona Babītes ciema

Rīgas – Jūrmalas MRS apbūves gabala Nr.16 II sektorā. Atbilstoši Tehniskās
dokumentācijas ģenplānam, ielas pusē paredzēts žogs pa zemes gabala robežu (6 m no
būvlaides).
07.03.1994. Rīgas rajona arhitekta vietnieks ar Nr.012 ir akceptējis Rīgas rajona
Babītes pagasta Meža ielas Nr. 27 dzīvojamās mājas izpildprojektu.
04.06.1996. Babītes pagasta arhitekts ir apstiprinājis dzīvojamās mājas un
saimniecības ēkas izpildprojektu Rīgas rajona Babītes pagasta Meža ielā Nr. 27, kur
norādīts, ka pa apbūves gabala perimetru izbūvēts žogs ķieģeļu - koka konstrukcijā.
Atbilstoši ģenplāna risinājumiem žoga būvniecība veicama pa zemes gabala robežu.
Saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Babītes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.390 dzīvojamā māja un saimniecības ēka pieņemta
ekspluatācijā 30.08.1996.
Babītes novada pašvaldības administrācijas rīcībā ir kolektīvie iesniegumi, kuros
tai skaitā Adresāts sniedz informāciju par žogu būvniecības faktiskiem apstākļiem un
zemes gabalu robežu neievērošanas apstākļiem, kā arī lūdz rast iespēju Meža ielas sarkanās
līnijas noteikt atbilstoši esošajai žogu līnijai un nodot nomā Meža ielai pieguļošās teritorijas
attiecīgiem zemes gabalu īpašniekiem (11.11.2011. iesniegums - reģistrēts 14.11.2011.
Babītes novada pašvaldības administrācijas lietvedībā ar Nr.4431; 23.01.2012. iesniegums
- reģistrēts 24.01.2012. Babītes novada pašvaldības administrācijas lietvedībā ar Nr.322;
23.03.2012. iesniegums - reģistrēts 26.03.2012. Babītes novada pašvaldības administrācijas
lietvedībā ar Nr.1216; 17.12.2012. - reģistrēts 18.12.2012. Babītes novada pašvaldības
administrācijas lietvedībā ar Nr.5389) (turpmāk tekstā visi kopā – Iesniegumi).
19.12.2017. Babītes novada pašvaldības būvinspektors apsekoja nekustamo
īpašumu Meža ielā 27, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā (kadastra apzīmējums 8048
004 0090) un saskaņā ar Atzinumu konstatēja, ka objektā būvniecības darbi pabeigti, žogs
izbūvēts Babītes novada pašvaldības zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0694
un atrodas Meža ielas robežās. Žoga izbūve nav saskaņota ar zemesgabala īpašnieku
Babītes novada pašvaldību. Babītes novada pašvaldības būvinspektors lēmuma
pieņemšanai Atzinumu nodeva Plānošanas un būvniecības daļai.
08.01.2018. Plānošanas un būvniecības daļa pieņēma Lēmumu ar kuru, izvērtējot
konkrēto situāciju tika konstatēts, ka esošais žogs ir izbūvēts, neievērojot Meža ielas zemes
vienības robežu un pamatojoties uz Būvniecības likuma 18.panta piektās daļas 1.punktu,
Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”
148. punktu, tika nolemts uzdot Adresātam Meža ielas, Babītē, Babītes pagastā, Babītes
novadā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0694 robežās demontēt žogu līdz
30.04.2018.
Izvērtējusi Adresāta apstrīdēšanas iesniegumā norādītos apsvērumus kopsakarībā
ar Domes rīcībā esošo informāciju, lietas faktiskajiem apstākļiem un tiesisko regulējumu,
Dome sniedz šādu atbildi.
Atbilstoši APL 81.panta pirmajai daļai augstāka iestāde izskata lietu vēlreiz pēc
būtības kopumā vai tajā daļā, uz kuru attiecas iesniedzēja iebildumi, turklāt augstāka
iestāde, pieņemot lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu, citastarp ievēro Valsts
pārvaldes iekārtas likumā noteikto formu, kādā tiek īstenota padotība pār zemāku iestādi,
kā arī apstrīdētā administratīvā akta veidu (65. pants). APL otrā daļa noteic, ka augstāka
iestāde ar savu lēmumu var: 1) atstāt administratīvo aktu negrozītu; 2) atcelt administratīvo
aktu; 3) atcelt administratīvo aktu daļā; 4) izdot satura ziņā citādu administratīvo aktu; 5)
konstatēt, vai administratīvais akts , kurš zaudējis spēku (82.pants), ir bijis tiesisks vai
prettiesisks.
Attiecībā par Atzinuma apstrīdēšanu jāņem vērā, ka Būvniecības likuma 18. pantā
paredzētais būvinspektora atzinums var ietvert gan patvaļīgās būvniecības konstatējumu,

gan arī lēmumu par rīcību (normā – aizliegumu turpināt būvniecību) līdz iestādes lēmuma
par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu vai būvniecības turpināšanas atļauju pieņemšanai. Šajā
gadījumā Babītes novada pašvaldības būvinspektors ir konstatējis faktiskos apstākļus par
to, ka žoga izbūve Babītes novada pašvaldības zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 8048
004 0694 nav saskaņota ar Babītes novada pašvaldību un tālāku jautājuma izskatīšanu
nodevis Plānošanas un būvniecības daļai Lēmuma pieņemšanai. Ņemot vērā minēto un to,
ka lietā galīgo lēmumu administratīvajā lietā pieņēma Plānošanas un būvniecības daļa,
Dome vēlreiz pēc būtības izskata lietu par pieņemto gala Lēmumu.
1995. gadā spēkā stājās tiesiskais regulējums Ministru kabineta 07.01.1995.
noteikumi Nr.17 “Būvniecības noteikumi”, kuri zaudēja spēku 13.09.1995., kad stājās
spēkā pirmais Būvniecības likums (zaudēja spēku 30.09.2014.), kurā kā priekšnoteikums
būvdarbu veikšanai bija paredzēta būvatļaujas saņemšana.
Saskaņā ar lietā esošiem dokumentiem, būvju Meža ielā 27, Babītē, Babītes
pagastā, Babītes novadā (kadastra apzīmējums 8048 004 0090) legalizācijai 1996.gadā
atbilstoši 13.09.1995. Būvniecības likumam ir izstrādāts un apstiprināts izpildprojekts, kur
žoga izbūve paredzēta pa zemes gabala robežu. Žoga būvniecība dabā tika veikta ārpus
zemes gabala robežām, neatbilstoši apstiprinātajam izpildprojektam, pie tam saskaņojums
ar Babītes novada pašvaldību par būvniecību tai piekritīgajā zemes gabalā Meža ielā,
Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā (kadastra apzīmējums 8048 004 0694) netika
saņemts. Neskatoties uz minēto un pamatojoties uz apstiprināto izpildprojektu, 30.08.1996.
dzīvojamā māja un saimniecības ēka Meža ielā 27, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā
(kadastra apzīmējums 8048 004 0090) tika pieņemta ekspluatācijā, tā legalizējot, tai skaitā,
izpildprojektā paredzēto žogu, kas dabā atrodas ārpus zemes gabala robežām. Līdz ar to
secināms, ka žoga izbūve Babītes novada pašvaldības zemesgabalā (kadastra apzīmējumu
8048 004 0694) zemesgabala Meža ielā 27, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā
(kadastra apzīmējums 8048 004 0090) pieguļošajā teritorijā nav kvalificējama kā patvaļīgā
būvniecība un tai nav piemērojama Būvniecības likuma 18. panta piektā daļa, kā arī
Plānošanas un būvniecības daļai nebija tiesības lemt par žoga nojaukšanu saskaņā ar
Būvniecības likuma 18. panta piektās daļas 1. punktu. Neskatoties uz to, ka izbūvētais žogs
nav vērtējams kā patvaļīgā būvniecība, Babītes novada pašvaldībai nav liegtas iespējas
civiltiesiski risināt jautājumu par žoga pārcelšanu no Babītes novada pašvaldības zemes.
Attiecībā par Adresāta tiesībām tikt uzklausītam, jāņem vērā, ka Lēmuma
apstrīdēšanas ietvaros lieta pēc būtības tiek izskatīta vēlreiz un šī lēmuma izdošanas brīdī
Domei ir zināmi iepriekšējo gadu sarakstēs saņemtajos Iesniegumos sniegtā informācija un
argumenti, kā arī Adresāts ar apstrīdēšanas iesniegumu darījis zināmu savus apsvērumus,
argumentus un nav pamata uzskatīt, ka Adresāts konkrētās lietas izskatīšanas gaitā nav ticis
uzklausīts.
Dome, atbilstoši lietas faktiskajiem apstākļiem un šajā administratīvajā aktā
konstatētā, secina, ka Lēmumā ir pieļauti materiālo tiesību normu pārkāpumi (piemērotā
tiesību norma ir nepareizi interpretēta kopsakarā ar faktiskajiem apstākļiem), kā arī
ierosinātais administratīvais process lietā bija izbeidzams (patvaļīga būvniecība nav
konstatējama).
Ievērojot iepriekš minēto un saskaņā ar APL 81.panta pirmo daļu, otrās daļas
2.punktu un piekto daļu, kā arī saskaņā ar Attīstības komitejas 20.02.2017. atzinumu
(protokols Nr. 2, 2.§), atklāti balsojot „par” 11 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:

1.

2.

Atcelt 08.01.2018. Plānošanas un būvniecības daļas lēmumu (sēdes protokola
izraksts Nr.1; 1.§) par patvaļīgo būvniecību nekustamajā īpašumā Meža ielā 27,
Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā (kadastra apzīmējums 8048 004 0090),
uzdodot Meža ielas, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā (kadastra apzīmējums
8048 004 0694) teritorijas robežās demontēt žogu līdz 30.04.2018.
Administratīvā procesa lietu par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu izbeigt.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām.
3.§
Par 19.12.2017. Atzinuma Nr.191217-01/6a par būves pārbaudi un 08.01.2018.
Plānošanas un būvniecības daļas lēmuma (sēdes protokola izraksts Nr.2; 1.§)
apstrīdēšanu
Ziņo I.Orbidāne
29.01.2018. Babītes novada pašvaldības administrācijā saņemta G.P. “dzēsts”,
personas kods “dzēsts”, (turpmāk tekstā – Adresāts) sūdzība, reģistrēta Babītes novada
pašvaldības administrācijā ar Nr.383-S, par 19.12.2017. Atzinuma Nr.191217-01/6a par
būves pārbaudi (turpmāk tekstā – Atzinums) un 08.01.2018. Plānošanas un būvniecības
daļas lēmuma (sēdes protokola izraksts Nr.2; 1.§) (turpmāk tekstā - Lēmums) apstrīdēšanu.
Adresāts nepiekrīt Atzinumam un Lēmumam, tai skaitā, Lēmumā ietvertajam
brīdinājumam par administratīvā akta piespiedu izpildi un uzskata, ka Lēmums nav tiesisks
un būtu atceļams šādu iemeslu dēļ:
1. Lēmuma izdošanas procesā nav uzklausīts Adresāta viedoklis;
2. Žoga izbūve ir vēsturiska un tā būvniecības tiesiskums nav pārvērtējams;
3. Žoga būvniecībai nav attiecināms normatīvais regulējums par būvatļaujas
saņemšanu un Būvniecības likuma 18. panta piektās daļas 1. punkta piemērošanu;
4. Nepastāv aizlieguma normas atrasties žogam un saimniecības nojumei tajās
robežās, kādās minētie objekti faktiski atrodas.
Ņemot vērā minēto, Adresāts lūdz:
1. Pieņemt sūdzību un atzīt to par pamatotu;
2. Atcelt Atzinumu;
3. Atcelt Lēmumu līdz 30.04.2018. demontēt saimniecības nojumi un žogu;
4. Izdot labvēlīgu administratīvo aktu par Meža ielas 29, Babītē, Babītes pagastā,
Babītes novadā (kadastra apzīmējums 8048 004 0405) žoga un saimniecības
nojumes būvniecības dokumentācijas izstrādi un tās saskaņošanu.
Izskatot Adresāta sūdzību par Atzinuma un Lēmuma apstrīdēšanu, Babītes novada
pašvaldības dome (turpmāk tekstā – Dome) kā augstākā iestāde Administratīvā procesa
likuma (turpmāk – APL) izpratnē, kas tiesīga izskatīt apstrīdēšanas iesniegumu, saskaņā ar
Babītes novada pašvaldības administrācijas arhīvā pieejamo dokumentāciju konstatē šādus
lietas būtiskos faktiskos apstākļus.
02.07.1991. Rīgas rajona arhitekts ar Nr.309 ir saskaņojis Tehnisko projektu
individuālās dzīvojamās mājas būvniecībai 0,06 ha piešķirtajā zemes gabalā Rīgas rajona
Babītes ciema Meža ielā 29. Atbilstoši akceptētajam ģenplānam žoga un palīgēku
būvniecība nav paredzēta.

10.03.2003. ar Nr. 22-03 Adresātam izsniegta būvatļauja dzīvojamās mājas
būvniecībai Meža ielā 29, Babītes pagastā, Rīgas rajonā. Būvatļauja izdota pamatojoties uz
02.07.1991. saskaņoto Tehnisko projektu. 15.03.2010. būvatļauja Nr.22-03 pagarināta līdz
20.01.2011.
Saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Babītes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000098441 uz zemes gabala Meža ielā 29, Babītē,
Babītes pagastā, Babītes novadā (kadastra apzīmējums 8048 004 0405) atrodas
ekspluatācijā nenodota dzīvojamā māja.
Babītes novada pašvaldības administrācijas rīcībā ir kolektīvie iesniegumi, kuros
tai skaitā Adresāts sniedz informāciju par žogu būvniecības faktiskiem apstākļiem un
zemes gabalu robežu neievērošanas apstākļiem, kā arī lūdz rast iespēju Meža ielas sarkanās
līnijas noteikt atbilstoši esošajai žogu līnijai un nodot nomā Meža ielai pieguļošās teritorijas
attiecīgiem zemes gabalu īpašniekiem (11.11.2011. iesniegums - reģistrēts 14.11.2011.
Babītes novada pašvaldības administrācijas lietvedībā ar Nr.4431; 23.01.2012. iesniegums
- reģistrēts 24.01.2012. Babītes novada pašvaldības administrācijas lietvedībā ar Nr.322;
23.03.2012. iesniegums - reģistrēts 26.03.2012. Babītes novada pašvaldības administrācijas
lietvedībā ar Nr.1216; 17.12.2012. - reģistrēts 18.12.2012. Babītes novada pašvaldības
administrācijas lietvedībā ar Nr.5389) (turpmāk tekstā visi kopā – Iesniegumi).
19.12.2017. Babītes novada pašvaldības būvinspektors apsekoja nekustamo
īpašumu Meža ielā 29, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā (kadastra apzīmējums 8048
004 0405) un saskaņā ar Atzinumu konstatēja, ka objektā būvniecības darbi pabeigti, žogs
un saimniecības nojumes daļa izbūvēti Babītes novada pašvaldības zemesgabalā ar kadastra
apzīmējumu 8048 004 0694 un atrodas Meža ielas robežās. Žoga izbūve nav saskaņota ar
zemesgabala īpašnieku Babītes novada pašvaldību. Babītes novada pašvaldības
būvinspektors lēmuma pieņemšanai Atzinumu nodeva Plānošanas un būvniecības daļai.
08.01.2018. Plānošanas un būvniecības daļa pieņēma Lēmumu (Sēdes protokols
Nr.2; 1.§) ar kuru, izvērtējot konkrēto situāciju tika konstatēts, ka esošais žogs un
saimniecības nojumes daļa ir izbūvēti, neievērojot Meža ielas zemes vienības robežu un
pamatojoties uz Būvniecības likuma 18.panta piektās daļas 1.punktu, Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 148. punktu, tika
nolemts uzdot Adresātam Meža ielas, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0694 robežās demontēt žogu un saimniecības
nojumi līdz 30.04.2018.
Izvērtējusi Adresāta apstrīdēšanas iesniegumā norādītos apsvērumus kopsakarībā
ar Domes rīcībā esošo informāciju, lietas faktiskajiem apstākļiem un tiesisko regulējumu,
Dome sniedz šādu atbildi.
Atbilstoši APL 81.panta pirmajai daļai augstāka iestāde izskata lietu vēlreiz pēc
būtības kopumā vai tajā daļā, uz kuru attiecas iesniedzēja iebildumi, turklāt augstāka
iestāde, pieņemot lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu, citastarp ievēro Valsts
pārvaldes iekārtas likumā noteikto formu, kādā tiek īstenota padotība pār zemāku iestādi,
kā arī apstrīdētā administratīvā akta veidu (65. pants). APL otrā daļa noteic, ka augstāka
iestāde ar savu lēmumu var: 1) atstāt administratīvo aktu negrozītu; 2) atcelt administratīvo
aktu; 3) atcelt administratīvo aktu daļā; 4) izdot satura ziņā citādu administratīvo aktu; 5)
konstatēt, vai administratīvais akts , kurš zaudējis spēku (82.pants), ir bijis tiesisks vai
prettiesisks.
Attiecībā par Atzinuma apstrīdēšanu jāņem vērā, ka Būvniecības likuma 18. pantā
paredzētais būvinspektora atzinums var ietvert gan patvaļīgās būvniecības konstatējumu,
gan arī lēmumu par rīcību (normā – aizliegumu turpināt būvniecību) līdz iestādes lēmuma
par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu vai būvniecības turpināšanas atļauju pieņemšanai. Šajā
gadījumā Babītes novada pašvaldības būvinspektors ir konstatējis faktiskos apstākļus par

to, ka žoga izbūve Babītes novada pašvaldības zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 8048
004 0694 nav saskaņota ar Babītes novada pašvaldību un tālāku jautājuma izskatīšanu
nodevis Plānošanas un būvniecības daļai Lēmuma pieņemšanai. Ņemot vērā minēto un to,
ka lietā galīgo lēmumu administratīvajā lietā pieņēma Plānošanas un būvniecības daļa,
Dome vēlreiz pēc būtības izskata lietu par pieņemto gala Lēmumu.
1995. gadā spēkā stājās tiesiskais regulējums Ministru kabineta 07.01.1995.
noteikumi Nr.17 “Būvniecības noteikumi”, kuri zaudēja spēku 13.09.1995., kad stājās
spēkā pirmais Būvniecības likums (zaudēja spēku 30.09.2014.), kurā kā priekšnoteikums
būvdarbu veikšanai bija paredzēta būvatļaujas saņemšana. Tas, ka ar šī normatīvā akta
spēkā stāšanos tika ieviestas izmaiņas būvniecības uzsākšanai nepieciešamajos
priekšnoteikumos, nenozīmē, ka atbilstoši iepriekš (pirms 1995.gada) spēkā esošajam
regulējumam saņemtie būvniecību atļaujošie dokumenti līdz ar jaunā regulējuma spēkā
stāšanos kļūtu nederīgi. Ja persona bija iepriekš saņēmusi atļauju būvēt, tad persona bija
ieguvusi no tā izrietošas tiesības.
Proti, apstāklis, ka būve nav kadastrāli uzmērīta un īpašuma tiesības uz būvi nav
nostiprinātas zemesgrāmatā, nav pamats, lai tagad, pēc divdesmit septiņiem gadiem,
secinātu, ka būves izbūve ir bijusi patvaļīga. Arī gadījumā, ja konstatētu, ka būve izbūvēta
neatbilstoši projekta dokumentācijai, iestādei nebūtu pamata lemt par būves nojaukšanu
saskaņā ar Būvniecības likuma 18.panta piektās daļas 1.punktu. Būvniecības
dokumentācijas pieprasīšana un lēmuma pieņemšana, kas sevī ietver vairāk nekā divdesmit
gadus vecas būves tiesiskuma pārvērtēšanu, pārkāpj tiesiskās stabilitātes principu. Vairākos
normatīvajos aktos likumdevējs ir norādījis, ka Latvijas PSR laikos veiktās būvniecības
tiesiskuma pārvērtēšana nav veicama, bet ir jāaprobežojas ar faktu konstatēšanu par būves
esamību dabā. Tātad padomju laikā izbūvētas būves esamība nav jāsaskaņo būvvaldē, jo
tai nav tiesības pārvērtēt minētā laika būvniecības normatīvos aktus. (Skat. Administratīvās
apgabaltiesas 19.06.2012. spriedumu lietā Nr.A42885009, Administratīvās rajona tiesas
2011.gada spriedums lietā Nr.A421006909, Administratīvās apgabaltiesas 15.05.2012.
spriedums lietā Nr.A421006909, Administratīvās rajona tiesas 05.11.2013. spriedums lietā
Nr.A420570512, Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 14.09.2009. lēmumu lietā
Nr.PAC-1770).
Dome secina, ka ar lietas materiāliem ir pierādīts fakts, ka dzīvojamā māja ir
uzbūvēta vai vismaz uzsākta būvēt līdz 1995. gadam. Dati par žoga un saimniecības
nojumes precīzu būvniecības laiku nav, un tas ar lietā esošiem dokumentiem nav nosakāms.
Tāpat, vērtējot vai žoga un saimniecības nojumes būvniecība ir patvaļīga, nozīme ir tam,
vai būvniecības neatbilstība ir tāda, kas attiecīgo būvi padara par patvaļīgu uzbūvētu
Būvniecības likuma 18. panta piektās daļas izpratnē. Proti, Būvniecības likuma 18. panta
piektās daļas izpratnē patvaļīgās būvniecības seku novēršanā ir jāvērtē būvdarbu
uzsākšanas atbilstība normatīvo aktu prasībām. Saskaņā ar lietas materiāliem, Adresāts ir
saskaņojis Tehnisko projektu un saņēmis būvatļauju, līdz ar to būvdarbu uzsākšana ir
vērtējama kā atbilstoša normatīvo aktu prasībām.
Attiecībā par Adresāta tiesībām tikt uzklausītam, jāņem vērā, ka Lēmuma
apstrīdēšanas ietvaros lieta pēc būtības tiek izskatīta vēlreiz un šī lēmuma izdošanas brīdī
Domei ir zināmi iepriekšējo gadu sarakstēs saņemtajos Iesniegumos sniegtā informācija un
argumenti, kā arī Adresāts ar apstrīdēšanas iesniegumu darījis zināmus savus apsvērumus,
argumentus un nav pamata uzskatīt, ka Adresāts konkrētās lietas izskatīšanas gaitā nav ticis
uzklausīts.
Dome, atbilstoši lietas faktiskajiem apstākļiem un šajā administratīvajā aktā
konstatētā, secina, ka Lēmumā ir pieļauti materiālo tiesību normu pārkāpumi (tiesību norma
ir nepareizi piemērota), kā arī ierosinātais administratīvais process lietā ir izbeidzams faktu
trūkuma dēļ.

Dome norāda, ka saskaņā ar Būvniecības likumu tās kompetencē nav lēmuma
pieņemšana par būvniecības iecerēm un to dokumentāciju saskaņošanu.
Ievērojot iepriekš minēto un saskaņā ar APL 81.panta pirmo daļu, otrās daļas
2.punktu un piekto daļu, kā arī saskaņā ar Attīstības komitejas 20.02.2017. atzinumam
(protokols Nr. 2, 3.§), atklāti balsojot „par” 11 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1.

2.

Atcelt 08.01.2018. Plānošanas un būvniecības daļas lēmumu (sēdes protokola
izraksts Nr.2; 1.§) par patvaļīgo būvniecību nekustamajā īpašumā Meža ielā 29,
Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā (kadastra apzīmējums 8048 004 0405),
uzdodot Meža ielas, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā (kadastra apzīmējums
8048 004 0694) teritorijas robežās demontēt žogu un saimniecības nojumi līdz
30.04.2018.
Administratīvā procesa lietu par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu izbeigt.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām.
4.§
Par 19.12.2017. Atzinuma Nr.191217-01/8a par būves pārbaudi un 08.01.2018.
Plānošanas un būvniecības daļas lēmuma (sēdes protokola izraksts Nr.3; 1.§)
apstrīdēšanu
Ziņo I.Orbidāne
30.01.2018. Babītes novada pašvaldības administrācijā saņemta S.S. “dzēsts”,
personas kods “dzēsts”, un L.A. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, (turpmāk tekstā –
Adresāti) sūdzība, reģistrēta Babītes novada pašvaldības administrācijā ar Nr.417-S, par
19.12.2017. Atzinuma Nr.191217-01/8a par būves pārbaudi (turpmāk tekstā – Atzinums)
un 08.01.2018. Plānošanas un būvniecības daļas lēmuma (sēdes protokola izraksts Nr.3;
1.§) (turpmāk tekstā - Lēmums) apstrīdēšanu.
Adresātes nepiekrīt Atzinumam un Lēmumam, tai skaitā, Lēmumā ietvertajam
brīdinājumam par administratīvā akta piespiedu izpildi un uzskata, ka Lēmums nav tiesisks
un būtu atceļams šādu iemeslu dēļ:
1. Lēmuma izdošanas procesā nav uzklausīts Adresātu viedoklis;
2. Žoga izbūve ir vēsturiska un tā būvniecības tiesiskums nav pārvērtējams;
3. Žoga būvniecībai nav attiecināms normatīvais regulējums par būvatļaujas
saņemšanu un Būvniecības likuma 18. panta piektās daļas 1. punkta piemērošanu;
4. Nepastāv aizlieguma normas atrasties žogam tajās robežās, kādās minētie objekti
faktiski atrodas.
Ņemot vērā minēto, Adresāti lūdz:
1. Pieņemt sūdzību un atzīt to par pamatotu;
2. Atcelt Atzinumu;
3. Atcelt Lēmumu līdz 30.04.2018. demontēt žogu;

4.

Izdot labvēlīgu administratīvo aktu par Meža ielas 35, Babītē, Babītes pagastā,
Babītes novadā (kadastra apzīmējums 8048 004 0108) žoga būvniecības
dokumentācijas izstrādi un tās saskaņošanu.

Izskatot Adresātu sūdzību par Atzinuma un Lēmuma apstrīdēšanu, Babītes novada
pašvaldības dome (turpmāk tekstā – Dome) kā augstākā iestāde Administratīvā procesa
likuma (turpmāk – APL) izpratnē, kas tiesīga izskatīt apstrīdēšanas iesniegumu, saskaņā ar
Babītes novada pašvaldības administrācijas arhīvā pieejamo dokumentāciju konstatē šādus
lietas būtiskos faktiskos apstākļus.
19.01.1979. LPSR Rīgas rajona arhitekts ar Nr.17 ir saskaņojis Tehnisko
dokumentāciju individuālās dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un siltumnīcas
būvniecībai Rīgas rajona Babītes ciema Rīgas – Jūrmalas MRS Tīreļu mežniecības 348.kv.
apbūves gabalā I2 (pašreizējais zemes gabals Meža ielā 35, Babītē, Babītes pagastā, Babītes
novadā (kadastra apzīmējums 8048 004 0108)). Atbilstoši akceptētajam ģenplānam žoga
būvniecība nav paredzēta.
Saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Babītes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.964 ēkas pieņemta ekspluatācijā ar 14.05.1987. aktu par ēku
pieņemšanu ekspluatācijā un 07.03.2000. aktu par ēku pieņemšanu ekspluatācijā.
Babītes novada pašvaldības administrācijas rīcībā ir kolektīvie iesniegumi, kuros
tai skaitā vismaz viens no Adresātiem sniedz informāciju par žogu būvniecības faktiskiem
apstākļiem un zemes gabalu robežu neievērošanas apstākļiem, kā arī lūdz rast iespēju Meža
ielas sarkanās līnijas noteikt atbilstoši esošajai žogu līnijai un nodot nomā Meža ielai
pieguļošās teritorijas attiecīgiem zemes gabalu īpašniekiem (11.11.2011. iesniegums reģistrēts 14.11.2011. Babītes novada pašvaldības administrācijas lietvedībā ar Nr.4431;
17.12.2012. - reģistrēts 18.12.2012. Babītes novada pašvaldības administrācijas lietvedībā
ar Nr.5389) (turpmāk tekstā visi kopā – Iesniegumi).
19.12.2017. Babītes novada pašvaldības būvinspektors apsekoja nekustamo
īpašumu Meža ielā 35, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā (kadastra apzīmējums 8048
004 0108) un saskaņā ar Atzinumu konstatēja, ka objektā būvniecības darbi pabeigti, žogs
izbūvēts Babītes novada pašvaldības zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0694
un atrodas Meža ielas robežās. Žoga izbūve nav saskaņota ar zemesgabala īpašnieku
Babītes novada pašvaldību. Babītes novada pašvaldības būvinspektors lēmuma
pieņemšanai Atzinumu nodeva Plānošanas un būvniecības daļai.
08.01.2018. Plānošanas un būvniecības daļa pieņēma Lēmumu ar kuru, izvērtējot
konkrēto situāciju tika konstatēts, ka esošais žogs ir izbūvēts, neievērojot Meža ielas zemes
vienības robežu un pamatojoties uz Būvniecības likuma 18.panta piektās daļas 1.punktu,
Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”
148. punktu, tika nolemts uzdot Adresātiem Meža ielas, Babītē, Babītes pagastā, Babītes
novadā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0694 robežās demontēt žogu līdz
30.04.2018.
Izvērtējusi Adresātu apstrīdēšanas iesniegumā norādītos apsvērumus kopsakarībā
ar Domes rīcībā esošo informāciju, lietas faktiskajiem apstākļiem un tiesisko regulējumu,
Dome sniedz šādu atbildi.
Atbilstoši APL 81.panta pirmajai daļai augstāka iestāde izskata lietu vēlreiz pēc
būtības kopumā vai tajā daļā, uz kuru attiecas iesniedzēja iebildumi, turklāt augstāka
iestāde, pieņemot lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu, citastarp ievēro Valsts
pārvaldes iekārtas likumā noteikto formu, kādā tiek īstenota padotība pār zemāku iestādi,
kā arī apstrīdētā administratīvā akta veidu (65. pants). APL otrā daļa noteic, ka augstāka
iestāde ar savu lēmumu var: 1) atstāt administratīvo aktu negrozītu; 2) atcelt administratīvo
aktu; 3) atcelt administratīvo aktu daļā; 4) izdot satura ziņā citādu administratīvo aktu; 5)

konstatēt, vai administratīvais akts , kurš zaudējis spēku (82.pants), ir bijis tiesisks vai
prettiesisks.
Attiecībā par Atzinuma apstrīdēšanu jāņem vērā, ka Būvniecības likuma 18. pantā
paredzētais būvinspektora atzinums var ietvert gan patvaļīgās būvniecības konstatējumu,
gan arī lēmumu par rīcību (normā – aizliegumu turpināt būvniecību) līdz iestādes lēmuma
par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu vai būvniecības turpināšanas atļauju pieņemšanai. Šajā
gadījumā Babītes novada pašvaldības būvinspektors ir konstatējis faktiskos apstākļus par
to, ka žoga izbūve Babītes novada pašvaldības zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 8048
004 0694 nav saskaņota ar Babītes novada pašvaldību un tālāku jautājuma izskatīšanu
nodevis Plānošanas un būvniecības daļai Lēmuma pieņemšanai. Ņemot vērā minēto un to,
ka lietā galīgo lēmumu administratīvajā lietā pieņēma Plānošanas un būvniecības daļa,
Dome vēlreiz pēc būtības izskata lietu par pieņemto gala Lēmumu.
1995. gadā spēkā stājās tiesiskais regulējums Ministru kabineta 07.01.1995.
noteikumi Nr.17 “Būvniecības noteikumi”, kuri zaudēja spēku 13.09.1995., kad stājās
spēkā pirmais Būvniecības likums (zaudēja spēku 30.09.2014.), kurā kā priekšnoteikums
būvdarbu veikšanai bija paredzēta būvatļaujas saņemšana.
Saskaņā ar tiesu praksi, ir secināts, ka iestādei nebūtu pamata lemt par būves
nojaukšanu saskaņā ar Būvniecības likuma 18.panta piektās daļas 1.punktu, ja konstatētu,
ka būve izbūvēta neatbilstoši Latvijas PSR laikos izstrādātajai projekta dokumentācijai.
Būvniecības dokumentācijas pieprasīšana un lēmuma pieņemšana, kas sevī ietver vairāk
nekā divdesmit gadus vecas būves tiesiskuma pārvērtēšanu, pārkāpj tiesiskās stabilitātes
principu. Vairākos normatīvajos aktos likumdevējs ir norādījis, ka Latvijas PSR laikos
veiktās būvniecības tiesiskuma pārvērtēšana nav veicama, bet ir jāaprobežojas ar faktu
konstatēšanu par būves esamību dabā. Tātad padomju laikā izbūvētas būves esamība nav
jāsaskaņo būvvaldē, jo tai nav tiesības pārvērtēt minētā laika būvniecības normatīvos aktus.
(Skat. Administratīvās apgabaltiesas 19.06.2012. spriedumu lietā Nr.A42885009,
Administratīvās rajona tiesas 2011.gada spriedums lietā Nr.A421006909, Administratīvās
apgabaltiesas 15.05.2012. spriedums lietā Nr.A421006909, Administratīvās rajona tiesas
05.11.2013. spriedums lietā Nr.A420570512, Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas
14.09.2009. lēmumu lietā Nr.PAC-1770).
Dome secina, ka ar lietas materiāliem ir pierādīts fakts, ka ēkas Meža ielā 35,
Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā (kadastra apzīmējums 8048 004 0108) ir uzbūvētas
vai vismaz uzsāktas būvēt līdz 1995. gadam. Pieņemot, ka žoga būvniecība ir notikusi
vienlaicīgi ar pārējo Tehniskā projektā paredzēto būvapjomu, pie tam, konstatējot, ka ēkas
pieņemtas ekspluatācijā, žoga izbūve Babītes novada pašvaldības zemesgabalā (kadastra
apzīmējumu 8048 004 0694) zemesgabala Meža ielā 35, Babītē, Babītes pagastā, Babītes
novadā (kadastra apzīmējums 8048 004 0108) pieguļošajā teritorijā nevar tikt kvalificējama
kā patvaļīgā būvniecība un tai nav piemērojama Būvniecības likuma 18. panta piektā daļa,
kā arī Plānošanas un būvniecības daļai nebija tiesības lemt par žoga nojaukšanu saskaņā ar
Būvniecības likuma 18. panta piektās daļas 1. punktu. Neskatoties uz to, ka izbūvētais žogs
nav vērtējams kā patvaļīgā būvniecība, Babītes novada pašvaldībai nav liegtas iespējas
civiltiesiski risināt jautājumu par žoga pārcelšanu no Babītes novada pašvaldības zemes.
Dome, atbilstoši lietas faktiskajiem apstākļiem un šajā administratīvajā aktā
konstatētā, secina, ka Lēmumā ir pieļauti materiālo tiesību normu pārkāpumi (tiesību norma
ir nepareizi piemērota kopsakarā ar faktiskajiem apstākļiem), kā arī ierosinātais
administratīvais process lietā ir izbeidzams (patvaļīga būvniecība nav konstatējama).
Attiecībā par Adresātu tiesībām tikt uzklausītam, jāņem vērā, ka Lēmuma
apstrīdēšanas ietvaros lieta pēc būtības tiek izskatīta vēlreiz un šī lēmuma izdošanas brīdī
Domei ir zināmi iepriekšējo gadu sarakstēs saņemtajos Iesniegumos sniegtā informācija un
argumenti, kā arī Adresātes ar apstrīdēšanas iesniegumu darījis zināmu savus apsvērumus,

argumentus un nav pamata uzskatīt, ka Adresāti konkrētās lietas izskatīšanas gaitā nav
uzklausīti.
Ievērojot iepriekš minēto un saskaņā ar APL 81.panta pirmo daļu, otrās daļas
2.punktu un piekto daļu, kā arī saskaņā ar Attīstības komitejas 20.02.2017. atzinumu
(protokols Nr. 2, 4.§), atklāti balsojot „par” 11 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1.

2.

Atcelt 08.01.2018. Plānošanas un būvniecības daļas lēmumu (sēdes protokola
izraksts Nr.3; 1.§) par patvaļīgo būvniecību nekustamajā īpašumā Meža ielā 35,
Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā (kadastra apzīmējums 8048 004 0108),
uzdodot Meža ielas, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā (kadastra apzīmējums
8048 004 0694) teritorijas robežās demontēt žogu līdz 30.04.2018.
Administratīvā procesa lietu par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu izbeigt.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām.

5.§
Par 19.12.2017. Atzinuma Nr.191217-01/9a par būves pārbaudi un 08.01.2018.
Plānošanas un būvniecības daļas lēmuma (sēdes protokola izraksts Nr.4; 1.§)
apstrīdēšanu
Ziņo I.Orbidāne
25.01.2018. Babītes novada pašvaldības administrācijā saņemta V.P. “dzēsts”,
personas kods “dzēsts”, pilnvarotās personas Zvērinātu advokātu biroja “Žuravļovs un
Bramanis” zvērināta advokāta Jāņa Bramaņa un 30.01.2018. V.P. “dzēsts”, “dzēsts”,
(turpmāk tekstā – Adresāts) sūdzība (reģistrēta Babītes novada pašvaldības administrācijā
ar Nr.344-S un 416-S) par 19.12.2017. Atzinuma Nr.191217-01/9a par būves pārbaudi
(turpmāk tekstā – Atzinums) un 08.01.2018. Plānošanas un būvniecības daļas lēmuma
(sēdes protokola izraksts Nr.4; 1.§) (turpmāk tekstā - Lēmums) apstrīdēšanu.
Adresāts nepiekrīt Atzinumam un Lēmumam, tai skaitā, Lēmumā ietvertajam
brīdinājumam par administratīvā akta piespiedu izpildi un uzskata, ka Lēmums nav tiesisks
un būtu atceļams šādu iemeslu dēļ:
1. Lēmuma izdošanas procesā nav uzklausīts Adresāta viedoklis;
2. Žoga izbūve ir vēsturiska un tā būvniecības tiesiskums nav pārvērtējams;
3. Žoga būvniecībai nav attiecināms normatīvais regulējums par būvatļaujas
saņemšanu un Būvniecības likuma 18. panta piektās daļas 1. punkta piemērošanu;
4. Nepastāv aizlieguma normas atrasties žogam un saimniecības ēkai tajās robežās,
kādās minētie objekti faktiski atrodas.
Ņemot vērā minēto, Adresāts lūdz:
1. Pieņemt sūdzību un atzīt to par pamatotu;
2. Atcelt Atzinumu;
3. Atcelt Lēmumu līdz 30.04.2018. demontēt saimniecības ēku un žogu;

4.

Izdot labvēlīgu administratīvo aktu par Meža ielas 37, Babītē, Babītes pagastā,
Babītes novadā (kadastra apzīmējums 8048 004 0109) žoga un saimniecības ēkas
būvniecības dokumentācijas izstrādi un tās saskaņošanu.

Izskatot Adresāta sūdzību par Atzinuma un Lēmuma apstrīdēšanu, Babītes novada
pašvaldības dome (turpmāk tekstā – Dome) kā augstākā iestāde Administratīvā procesa
likuma (turpmāk – APL) izpratnē, kas tiesīga izskatīt apstrīdēšanas iesniegumu, saskaņā ar
Babītes novada pašvaldības administrācijas arhīvā pieejamo dokumentāciju konstatē šādus
lietas būtiskos faktiskos apstākļus.
14.10.1991. Rīgas rajona arhitekts ar Nr.440 ir saskaņojis Projektu saimniecības
ēkas rekonstrukcijai un dzīvojamajai ēkai Rīgas rajona Babītes pagasta Meža ielā 37.
Atbilstoši akceptētajam ģenplānam žoga un saimniecības ēkas būvniecība Meža ielas
pieguļošajā teritorijā nav paredzēta.
Adresāta iesniegtā 09.01.1980. LPSR Rīgas rajona arhitekta ar Nr.3 saskaņotā
Tehniskās dokumentācijas kopija individuālās dzīvojamās mājas būvniecībai Rīgas rajona
Babītes ciema Rīgas – Jūrmalas MRS apbūves gabala Nr.16 II sektorā ir zemes gabala
Meža ielā 27, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā apbūvei, un uz Adresāta piederošo
zemes gabalu nav attiecināms.
Babītes novada pašvaldības administrācijas rīcībā nav datu par ēku pieņemšanu
ekspluatācijā.
Babītes novada pašvaldības administrācijas rīcībā ir kolektīvie iesniegumi, kuros
tai skaitā Adresāts sniedz informāciju par žogu būvniecības faktiskiem apstākļiem un
zemes gabalu robežu neievērošanas apstākļiem, kā arī lūdz rast iespēju Meža ielas sarkanās
līnijas noteikt atbilstoši esošajai žogu līnijai un nodot nomā Meža ielai pieguļošās teritorijas
attiecīgiem zemes gabalu īpašniekiem (11.11.2011. iesniegums - reģistrēts 14.11.2011.
Babītes novada pašvaldības administrācijas lietvedībā ar Nr.4431; 23.01.2012. iesniegums
- reģistrēts 24.01.2012. Babītes novada pašvaldības administrācijas lietvedībā ar Nr.322;
23.03.2012. iesniegums - reģistrēts 26.03.2012. Babītes novada pašvaldības administrācijas
lietvedībā ar Nr.1216; 12.09.2012. – reģistrēts 12.09.2012. Babītes novada pašvaldības
administrācijā ar Nr.3930; 17.12.2012. - reģistrēts 18.12.2012. Babītes novada pašvaldības
administrācijas lietvedībā ar Nr.5389) (turpmāk tekstā visi kopā – Iesniegumi).
19.12.2017. Babītes novada pašvaldības būvinspektors apsekoja nekustamo
īpašumu Meža ielā 37, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā (kadastra apzīmējums 8048
004 0109) un saskaņā ar Atzinumu konstatēja, ka objektā būvniecības darbi pabeigti, žogs
izbūvēts Babītes novada pašvaldības zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0694
un atrodas Meža ielas robežās. Žoga izbūve nav saskaņota ar zemesgabala īpašnieku
Babītes novada pašvaldību. Babītes novada pašvaldības būvinspektors lēmuma
pieņemšanai Atzinumu nodeva Plānošanas un būvniecības daļai.
08.01.2018. Plānošanas un būvniecības daļa pieņēma Lēmumu (Sēdes protokols
Nr.4; 1.§) ar kuru, izvērtējot konkrēto situāciju tika konstatēts, ka esošais žogs un
saimniecības ēka ir izbūvēti, neievērojot Meža ielas zemes vienības robežu un pamatojoties
uz Būvniecības likuma 18.panta piektās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2014. gada
19. augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 148. punktu, tika nolemts uzdot
Adresātam Meža ielas, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 8048 004 0694 robežās demontēt žogu un saimniecības ēku līdz 30.04.2018.
Izvērtējusi Adresāta apstrīdēšanas iesniegumā norādītos apsvērumus kopsakarībā
ar Domes rīcībā esošo informāciju, lietas faktiskajiem apstākļiem un tiesisko regulējumu,
Dome sniedz šādu atbildi.

Atbilstoši APL 81.panta pirmajai daļai augstāka iestāde izskata lietu vēlreiz pēc
būtības kopumā vai tajā daļā, uz kuru attiecas iesniedzēja iebildumi, turklāt augstāka
iestāde, pieņemot lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu, citastarp ievēro Valsts
pārvaldes iekārtas likumā noteikto formu, kādā tiek īstenota padotība pār zemāku iestādi,
kā arī apstrīdētā administratīvā akta veidu (65. pants). APL otrā daļa noteic, ka augstāka
iestāde ar savu lēmumu var: 1) atstāt administratīvo aktu negrozītu; 2) atcelt administratīvo
aktu; 3) atcelt administratīvo aktu daļā; 4) izdot satura ziņā citādu administratīvo aktu; 5)
konstatēt, vai administratīvais akts , kurš zaudējis spēku (82.pants), ir bijis tiesisks vai
prettiesisks.
Attiecībā par Atzinuma apstrīdēšanu jāņem vērā, ka Būvniecības likuma 18. pantā
paredzētais būvinspektora atzinums var ietvert gan patvaļīgās būvniecības konstatējumu,
gan arī lēmumu par rīcību (normā – aizliegumu turpināt būvniecību) līdz iestādes lēmuma
par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu vai būvniecības turpināšanas atļauju pieņemšanai. Šajā
gadījumā Babītes novada pašvaldības būvinspektors ir konstatējis faktiskos apstākļus par
to, ka žoga izbūve Babītes novada pašvaldības zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 8048
004 0694 nav saskaņota ar Babītes novada pašvaldību un tālāku jautājuma izskatīšanu
nodevis Plānošanas un būvniecības daļai Lēmuma pieņemšanai. Ņemot vērā minēto un to,
ka lietā galīgo lēmumu administratīvajā lietā pieņēma Plānošanas un būvniecības daļa,
Dome vēlreiz pēc būtības izskata lietu par pieņemto gala Lēmumu.
1995. gadā spēkā stājās tiesiskais regulējums Ministru kabineta 07.01.1995.
noteikumi Nr.17 “Būvniecības noteikumi”, kuri zaudēja spēku 13.09.1995., kad stājās
spēkā pirmais Būvniecības likums (zaudēja spēku 30.09.2014.), kurā kā priekšnoteikums
būvdarbu veikšanai bija paredzēta būvatļaujas saņemšana. Tas, ka ar šī normatīvā akta
spēkā stāšanos tika ieviestas izmaiņas būvniecības uzsākšanai nepieciešamajos
priekšnoteikumos, nenozīmē, ka atbilstoši iepriekš (pirms 1995.gada) spēkā esošajam
regulējumam saņemtie būvniecību atļaujošie dokumenti līdz ar jaunā regulējuma spēkā
stāšanos kļūtu nederīgi. Ja persona bija iepriekš saņēmusi atļauju būvēt, tad persona bija
ieguvusi no tā izrietošas tiesības.
Proti, apstāklis, ka būve nav kadastrāli uzmērīta un īpašuma tiesības uz būvi nav
nostiprinātas zemesgrāmatā, nav pamats, lai tagad, pēc vairāk kā divdesmit gadiem,
secinātu, ka būves izbūve ir bijusi patvaļīga. Arī gadījumā, ja konstatētu, ka būve izbūvēta
neatbilstoši projekta dokumentācijai, iestādei nebūtu pamata lemt par būves nojaukšanu
saskaņā ar Būvniecības likuma 18.panta piektās daļas 1.punktu. Būvniecības
dokumentācijas pieprasīšana un lēmuma pieņemšana, kas sevī ietver vairāk nekā divdesmit
gadus vecas būves tiesiskuma pārvērtēšanu, pārkāpj tiesiskās stabilitātes principu. Vairākos
normatīvajos aktos likumdevējs ir norādījis, ka Latvijas PSR laikos veiktās būvniecības
tiesiskuma pārvērtēšana nav veicama, bet ir jāaprobežojas ar faktu konstatēšanu par būves
esamību dabā. Tātad padomju laikā izbūvētas būves esamība nav jāsaskaņo būvvaldē, jo
tai nav tiesības pārvērtēt minētā laika būvniecības normatīvos aktus. (Skat. Administratīvās
apgabaltiesas 19.06.2012. spriedumu lietā Nr.A42885009, Administratīvās rajona tiesas
2011.gada spriedums lietā Nr.A421006909, Administratīvās apgabaltiesas 15.05.2012.
spriedums lietā Nr.A421006909, Administratīvās rajona tiesas 05.11.2013. spriedums lietā
Nr.A420570512, Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 14.09.2009. lēmumu lietā
Nr.PAC-1770).
Dome secina, ka ar lietas materiāliem ir pierādīts fakts, ka dzīvojamā māja un
iekšpagalmā esošā saimniecības ēka ir uzbūvēta vai vismaz uzsāktas būvēt līdz 1995.
gadam. Dati par Babītes novada pašvaldības zemes gabalā Meža ielā izbūvētā žoga un
saimniecības ēkas būvniecības laiku nav, un tas ar lietā esošiem dokumentiem nav
nosakāms.

Attiecībā par Adresāta tiesībām tikt uzklausītam, jāņem vērā, ka Lēmuma
apstrīdēšanas ietvaros lieta pēc būtības tiek izskatīta vēlreiz un šī lēmuma izdošanas brīdī
Domei ir zināmi iepriekšējo gadu sarakstēs saņemtajos Iesniegumos sniegtā informācija un
argumenti, kā arī Adresāts ar apstrīdēšanas iesniegumu darījis zināmus savus apsvērumus,
argumentus un nav pamata uzskatīt, ka Adresāts konkrētās lietas izskatīšanas gaitā nav ticis
uzklausīts.
Dome, atbilstoši lietas faktiskajiem apstākļiem un šajā administratīvajā aktā
konstatētā, secina, ka ierosinātais administratīvais process lietā ir izbeidzams faktu trūkuma
dēļ.
Saskaņā ar Būvniecības likumu Domes kompetencē nav lēmuma pieņemšana par
būvniecības iecerēm un dokumentāciju saskaņošanu.
Ievērojot iepriekš minēto un saskaņā ar APL 81.panta pirmo daļu, otrās daļas
2.punktu un piekto daļu, kā arī saskaņā ar Attīstības komitejas 20.02.2017. atzinumu
(protokols Nr. 2, 5.§), atklāti balsojot „par” 11 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1.

2.

Atcelt 08.01.2018. Plānošanas un būvniecības daļas lēmumu (sēdes protokola
izraksts Nr.4; 1.§) par patvaļīgo būvniecību nekustamajā īpašumā Meža ielā 37,
Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā (kadastra apzīmējums 8048 004 0109),
uzdodot Meža ielas, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā (kadastra apzīmējums
8048 004 0694) teritorijas robežās demontēt žogu un saimniecības ēku līdz
30.04.2018.
Administratīvā procesa lietu par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu izbeigt.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām.
6.§
Par adrešu piešķiršanu esošajiem dzīvokļiem divu dzīvokļu dzīvojamā mājā Meža
ielā 11, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo A.Valaine
Babītes novada pašvaldības dome izskata D.C. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
31.01.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr.445-S, ar lūgumu piešķirt adreses diviem
dzīvokļiem, kas atrodas divu dzīvokļu dzīvojamā mājā Meža ielā 11, Babītē, Babītes
pagastā, Babītes novadā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0091 001.
Atbilstoši iepriekš minētajam, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015.
noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.10., 22., 23.punktu, Attīstības komitejas
20.02.2017. atzinumam (protokols Nr. 2, 6.§), atklāti balsojot „par” 11 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko,
K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt adresi Meža iela 11 - 1, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads, telpu
grupai 122,3 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0091 001 003.

2. Piešķirt adresi Meža iela 11 - 2, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads, telpu
grupai 85,2 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0091 001 004.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
7.§
Par adrešu precizēšanu nekustamajā īpašumā “Elingi”, kadastra Nr. 80880060088,
ietilpstošajām zemes vienībām un būvēm uz tām
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata Valsts adrešu reģistra sniegto informāciju
ar lūgumu precizēt adresi “Eliasi”, Salas pagasts, Babītes novads, kas piešķirts divām
nekustamajā īpašumā “Elingi”, kadastra Nr. 80880060088, ietilpstošajām zemes vienībām
un būvēm uz tām.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
„Adresācijas noteikumi” 8.1., 8.2., apakšpunktiem un 9.punktu un Attīstības komitejas
20.02.2017. atzinumam (protokols Nr. 2, 8.§), atklāti balsojot „par” 11 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko,
K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
Mainīt nekustamā īpašuma “Elingi”, kadastra Nr. 80880060088, zemes vienībai
0.4020 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 80880060088 un būvei uz tās ar kadastra
apzīmējumu 80880060088002, adresi no “Eliasi”, Salas pagasts, Babītes novads uz
“Elingi”, Salas pagasts, Babītes novads.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
8.§
Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
projektētajām zemes vienībām detālplānojuma “Gundegas” un “Indriņas”,
Mežāres, Babītes pagastā, Babītes novadā, teritorijā
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata G.K. “dzēsts”, I.F. “dzēsts” un T.K.
“dzēsts” pilnvarotās personas V.Š. “dzēsts” 11.07.2017. iesniegumu (Nr.2800-S) ar
lūgumu piešķirt adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķus trim zemes vienībām,
atbilstoši nekustamo īpašumu “Indriņas”, kadastra Nr. 80480010591, un “Gundegas”,
kadastra Nr. 80480010200, detālplānojuma risinājumiem un administratīva līguma Nr.37.1/16.12.2015.-16.5 nosacījumiem.
Atbilstoši Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 2.9., 10., 11., 14., 17.1., punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7., 25., 14. punktu, Attīstības komitejas
20.02.2017. atzinumam (protokols Nr. 2, 7.§), atklāti balsojot „par” 11 balsis (A.Ence,

J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko,
K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma Indriņas iela 2 zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 80480010938, Mežāres, Babītes pagasta, Babītes novadā, atbilstoši
ar Babītes novada pašvaldības domes 16.12.2015. lēmumu „Par detālplānojuma
projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Indriņas”, kadastra
apzīmējums 80480010159, un “Gundegas”, kadastra apzīmējums
80480010200, Mežāres, Babītes pagastā, Babītes novadā” (protokols
Nr.16,5.§), apstiprināto detālplānojuma grafisko daļu, izdalot un reģistrējot
plānotās zemes vienības Nr.7, Nr.8., Nr. 9., kā atsevišķus kadastra objektus:
Parcele
atbilstoši
grafiskajam
Pielikumam

Platība
(ha)

Piešķirtā adrese
vai nosaukums

Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis

7

0,1572

Indriņas iela 2, Mežāres,
Babītes pagasts, Babītes
novads

Individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme
(NĪLMK – 0601)

8

0,1512

Indriņas iela 4, Mežāres,
Babītes pagasts, Babītes
novads

Individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme
(NĪLMK – 0601)

0,1692

Indriņas iela 6, Mežāres,
Babītes pagasts, Babītes
novads

Individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme (0601)

9

2. Noteikt, ka veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, platības var tikt
precizētas.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz četrām lapām.
9.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašumā “Cederi”,
Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā detālplānojuma teritorijā ietilpstošajām
zemes vienībām
Ziņo D.Cvetkova
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “BAKI”, reģ. Nr. 40103388142,
iesniegumu, kas reģistrēts 02.02.2018. Nr.473-S, ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi uzņēmumam piederošajiem nekustamajiem īpašumiem, kas atrodas
nekustamā īpašuma “Cederi” detālplānojuma teritorijā, Varkaļos, Salas pagastā, Babītes
novadā no individuālo dzīvojamo māju apbūves (0601) uz neapgūtu individuālo dzīvojamo
māju apbūves zemi (0600).
Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1., 17.7., 23.2.2. punktu un Attīstības komitejas

20.02.2017. atzinumam (protokols Nr. 2, 9.§), atklāti balsojot „par” 11 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko,
K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Mainīt nekustamā īpašuma Cederu iela 5, kadastra Nr. 80880070213, zemes
vienībai 0.3123 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 80880070213 noteikto
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)
uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi (0600).
2. Mainīt nekustamā īpašuma Cederu iela 3, kadastra Nr. 80880070214, zemes
vienībai 0.3123 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 80480070214 noteikto
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)
uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi (0600).
3. Mainīt nekustamā īpašuma Cederu iela 1, kadastra Nr. 80880070215, zemes
vienībai 0.2813 ha platība ar kadastra apzīmējumu 80880070215 noteikto
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)
uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi (0600).
4. Mainīt nekustamā īpašuma Alņu salas iela 16, kadastra Nr. 80880070218, zemes
vienībai 0.3041 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 80880070218 noteikto
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)
uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi (0600).
5. Mainīt nekustamā īpašuma Alņu salas iela 14, kadastra Nr. 80880070217, zemes
vienībai 0.2960 ha platība ar kadastra apzīmējumu 80880070217 noteikto
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)
uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi (0600).
6. Mainīt nekustamā īpašuma Alņu salas iela 12, kadastra Nr. 80880070216, zemes
vienībai 0.2498 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 80880070216 noteikto
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)
uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi (0600).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trijām lapām.
10.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā Jaunā iela 8
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 003 0649,
ietilpstošajai zemes vienībai
Ziņo D.Cvetkova
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības
administrācijas ierosinājumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamajā
īpašumā Jaunā iela 8, kadastra Nr. 8048 003 0649, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 1175.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1., 17.3. punktu un Attīstības komitejas 20.02.2017.
atzinumu (protokols Nr. 2, 10.§), atklāti balsojot „par” 11 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš,

J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
Mainīt zemes vienībai 1.9447 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1175
noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no Komercdarbības objektu apbūves
(NĪLMK- 0801), uz Izglītības un zinātnes iestāžu apbūvi (NĪLMK- 0901).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
11.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā Turaidas
iela 1, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 003 1174,
ietilpstošajai zemes vienībai
Ziņo D.Cvetkova
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības
administrācijas ierosinājumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamajā
īpašumā Turaidas iela 1, kadastra Nr. 8048 003 1174, ietilpstošajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8048 003 1147.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1., 17.3. punktu un Attīstības komitejas 20.02.2017.
atzinumam (protokols Nr. 2, 11.§), atklāti balsojot „par” 11 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
Mainīt zemes vienībai 3.8490 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1147
noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no Neapgūta sabiedriskas nozīmes objektu
apbūves zeme (0900) uz Izglītības un zinātnes iestāžu apbūvi (NĪLMK- 0901).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
12.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam
Sīļukalna iela 10, kadastra Nr.80480080114, Sēbruciems, Babītes pagastā, Babītes
novadā
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata A.M. “dzēsts” 20.02.2018. iesniegumu
Nr. 2800-S, ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus nekustamajam
īpašumam Sīļukalna iela 10, kadastra Nr. 80480080114, atbilstoši detālplānojuma
“Sīļukalni” risinājumiem un esošai teritorijas izmantošanai.
Atbilstoši Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 17.7., 25., 14. punktu, atklāti balsojot „par” 11 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,

I.Bērziņa, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
Mainīt nekustamā īpašuma Sīļukalna iela 10, kadastra Nr.80480080114, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 80480080114 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLMK – 0601) uz ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko
produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apbūve (NĪLMK – 1201);
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
13.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu zemes vienības daļām, kas
plānotas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0609
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome iepazinās ar pašvaldības administrācijas
ierosinājumu piešķirt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus plānotajām zemes vienības
daļām zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0609, nekustamajā īpašumā “Vēja
ziedi” Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 003 0609.
Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 17.punktam, Attīstības komitejas 20.02.2017.
atzinumam (protokols Nr. 2, 12.§), atklāti balsojot „par” 11 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1.

2.

Noteikt plānotajai zemes vienības daļai Nr. 1, aptuvenā platība – 0,013 ha, kas
plānota zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0609, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju
apbūve (1201);
Noteikt plānotajai zemes vienības daļai Nr. 2, aptuvenā platība – 0,57 ha, kas
plānota zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0609, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – neapgūta komercdarbības objektu apbūves zeme (NĪLM kods
0800).

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trijām lapām.

14.§
Par zemes vienību nodalīšanu un nekustamā īpašuma mērķa noteikšanu
nekustamajam īpašumam “Babītes ezers”, kadastra Nr.80480050001
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas
reģionālās administrācijas direktora Andra Širova 01.02.2018. iesniegumu
Nr.7.14/510/2018-N-E, reģistrācijas Nr.491-S, ar lūgumu nodalīt divas zemes vienības no
nekustamā īpašuma “Babītes ezers”, kadastra Nr.80480050001 ar aptuveno platību 1000
m2 katram un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.
Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11. panta 2. apakšpunktam,
15. pantam, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 2.1, 17.5.punktam, Attīstības komitejas 20.02.2017. atzinumam (protokols
Nr. 2, 13.§), atklāti balsojot „par” 11 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča,
D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.

Izdalīt divas zemes vienības no nekustamā īpašuma “Babītes ezers”, kadastra
Nr.80480050001 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480050001, aptuveni
0,16 ha platībā, atbilstoši pielikumā attēlotajam. Abām nodalāmajām zemes
vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Pārējo sabiedriskās
nozīmes objektu apbūve (NĪLMK – 9008), atlikušajai zemes vienībai saglabāt
esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Publiskie ūdeņi (0301).
Babītes novada pašvaldībai apmaksāt no pašvaldības nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas budžeta visus izdevumus, kas saistīti ar zemes vienību kadastrālo
uzmērīšanu un kadastra datu reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trijām lapām.
15.§
Par atļauju atdalīt no nekustamā īpašuma “Cielavas”, kadastra Nr. 8048 014 0031
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 014 0051, Cielavās, Babītes pagastā,
Babītes novadā
Ziņo D.Cvetkova
Babītes novada pašvaldības dome izskata Valsts meža dienesta, iesniegumu, kas
reģistrēts 29.01.2018. Nr.378-S, ar lūgumu atļaut no nekustamā īpašuma “Cielavas”,
kadastra Nr. 8048 014 0031, atdalīt un reģistrēt kā atsevišķu nekustamo īpašumu zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 014 0051, piešķirot tam nosaukumu “Babītes
ugunsnovērošanas tornis”, kā arī šī paša nekustamā īpašuma zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80480140031 mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.panta trešajai daļai, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 53.panta 1. punkta “b” apakšpunktu, Ministru kabineta 20.06.2006.
noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7., 23.3. punktam, Attīstības

komitejas 20.02.2017. atzinumam (protokols Nr. 2, 14.§), atklāti balsojot „par” 11 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Cielavas”, kadastra Nr. 8048 014 0031, un
reģistrēt kā atsevišķu nekustamo īpašumu zemes vienību 0.9108 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 8048 014 0051, visā platībā saglabājot nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi- Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas,
ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve
(0906), un piešķirt tai nosaukumu “Babītes ugunsnovērošanas tornis”.
Mainīt nekustamā īpašuma “Cielavas”, kadastra Nr. 8048 014 0031, zemes vienībai
1.0500 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 80480140031 noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi no Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves (1001) uz
Zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101).

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
16.§
Par darba uzdevuma pagarināšanu nekustamā īpašuma “Drapes” detālplānojuma izstrādei
nekustamā īpašuma “Drapes”, Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 80480080054 teritorijai

Ziņo D.Cvetkova
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “ZMF Īpašumi”, reģistrācijas
Nr.40103932445, pilnvarotās personas Sintijas Batkovskas 09.02.2018. iesniegumu,
reģistrācijas Nr. 568-S, ar lūgumu pagarināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei
nekustamā īpašuma “Drapes”, Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 80480080054, teritorijai.
Atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 103. punktam, Attīstības
komitejas 20.02.2017. atzinumam (protokols Nr. 2, 15.§), atklāti balsojot „par” 11 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Pagarināt līdz 2020. gada 28. februārim ar Babītes novada pašvaldības domes 2016.
gada 27. aprīļa lēmumu, protokols Nr. 6,16.§ apstiprināto darba uzdevumu Nr.03-2016
detālplānojuma izstrādei nekustamā īpašuma “Drapes”, kadastra Nr. 80480080054, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 80480080054 teritorijā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.

17.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Jumīši”,
kadastra numurs 8048 009 0322, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 009 0347, Sēbruciema, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo D.Cvetkova
Babītes novada pašvaldības dome izskata zemes ierīcībā sertificētas personas
Saivas Sokolovas, sertifikāta Nr.AA000000018, 15.02.2018. iesniegumu, reģistrācijas
Nr.637-S, ar lūgumu apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā
“Jumīši”, kadastra numurs 8048 009 0322, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 009 0347, Sēbruciemā, Babītes 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.,
24.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53.panta 1.punkta b. apakšpunktu,
Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.9.,
8.2.apakšpunktu, 11., 14.punktu un Attīstības komitejas 20.02.2017. atzinumu (protokols
Nr. 2, 16.§) atklāti balsojot „par” 11 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča,
D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.

3.

4.

Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Saivas Sokolovas, sertifikāta
Nr.AA000000018, izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 18.01.2018.
23:12:20) nekustamā īpašuma “Jumīši”, Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes
novadā, kadastra numurs 8048 009 0322, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8048 009 0347 sadalīšanai.
Plānotajai zemes vienībai Nr.1, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8048 009 0350,
platība – 7,3297 ha, saglabāt nosaukumu “Jumīši”, Sēbruciems, Babītes pagasts,
Babītes novads un 3,4672 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
un 4.6625 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
Plānotajai zemes vienībai Nr.2, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8048 009 0351,
platība – 0,8 ha, piešķirt nosaukumu “Mazie Jumīši”, Sēbruciems, Babītes pagasts,
Babītes novads un 0,5 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
un 0.3 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā
norādītie apgrūtinājumi un zemes vienību platības var tikt precizētas.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trijām lapām.

18.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Tetteri”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80880050481 sadalīšanai , Salas pagastā,
Babītes novadā
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata zemes ierīcībā sertificētas personas Reiņa
Anģēna, sertifikāta Nr.BA-127, 21.02.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 714-S, ar lūgumu
apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā “Tetteri” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 80880050481, Spuņciemā 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.,
24.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53.panta 1.punkta b. apakšpunktu,
Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.9.,
8.2.apakšpunktu, 11., 14.punktu, atklāti balsojot „par” 11 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotāja Reiņa Anģēna, sertifikāta Nr. BA-127,
izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 21.02.2018. 07:40:55) nekustamā
īpašuma “Tetteri”, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs
8088 005 0481, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0481
sadalīšanai.
2. Plānotajai zemes vienībai Nr.1, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8088 005 0691,
platība – 0,76 ha, piešķirt nosaukumu “Megņi”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes
novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101);
3. Plānotajai zemes vienībai Nr.2, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8088 005 0692,
platība – 1,44 ha, saglabāt nosaukumu “Tetteri”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes
novads un 0,74 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101); 0,5 ha
platībā noteikt - Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir
aizliegta ar normatīvo aktu (NĪLM kods 0202), 0,2 ha platībā noteikt - Upju un
kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju
apbūve (NĪLM kods 1202);
4. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā
norādītie apgrūtinājumi un zemes vienību platības var tikt precizētas.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trijām lapām.
19.§
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Mazās Ceļtakas”,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480030865, Babītes pagastā, Babītes
novadā
Ziņo D.Cvetkova

Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “Baltic Resort Group”, reģistrācijas
Nr.40103408716 25.01.2018. iesniegumu, reģistrēts 26.01.2018., Nr. 358-S, ar lūgumu
atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajā īpašumā “Mazās Ceļtakas”, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480030865, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28. panta pirmajai un ceturtajai
daļai, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.2., 96., 98., 99., 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 20.02.2017. atzinumam (protokols Nr. 2, 17.§),
atklāti balsojot „par” 11 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, D.Cvetkova,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašumā “Mazās Ceļtakas”, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480030865, Babītes pagastā, Babītes novadā.
2. Apstiprināt darba uzdevumu Nr. 2-2018 detālplānojuma izstrādei.
3. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas vadītāju
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 administratīvais akts uz septiņām lapām.
20.§
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Mazie Graudi”,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480030863, un “Mazie Stari”, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480030867, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā
Ziņo D.Cvetkova
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “Baltic Resort Group”, reģistrācijas
Nr.40103408716 25.01.2018. iesniegumu, reģistrēts 26.01.2018., Nr. 359-S, ar lūgumu
atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajā īpašumā “Mazie Graudi”, zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 80480030863, un “Mazie Stari”, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80480030867, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28. panta pirmajai un ceturtajai
daļai, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.2., 96., 98., 99., 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 20.02.2017. atzinumam (protokols Nr. 2, 18.§),
atklāti balsojot „par” 11 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, D.Cvetkova,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:

1.

2.
3.
4.

Atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamo īpašumu “Mazie Graudi”, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480030863, un “Mazie Stari”, zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 80480030867, Piņķi, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Apstiprināt darba uzdevumu Nr. 1-2018 detālplānojuma izstrādei.
Apstiprināt Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas vadītāju
par detālplānojuma izstrādes vadītāju.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam četru nedēļu laikā slēgt administratīvo
līgumu par detālplānojuma izstrādi ar Babītes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāju.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz septiņām lapām.
21.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienības daļai, kas
plānota zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0610
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome iepazinās ar pašvaldības administrācijas
ierosinājumu piešķirt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi plānotajai zemes vienības daļai
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0610, nekustamajā īpašumā “Loki”
Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 003 0610.
Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 17.punktam un Attīstības komitejas 20.02.2017.
atzinumam (protokols Nr. 2, 19.§), atklāti balsojot „par” 11 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
Noteikt plānotajai zemes vienības daļai ar aptuveno platību 0,1 ha, kas plānota
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0610, nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – komercdarbības objektu apbūve (kods 0801).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trijām lapām.
22.§
Par zemes iegūšanu īpašumā
Ziņo A.Ence
1.
Babītes novada pašvaldības dome izskata G.Č. “dzēsts” (G.Č. “dzēsts”) personas
kods “dzēsts”, Latvijas nepilsone, personas apliecība Nr. “dzēsts”, dzīvesvietas adrese:
“dzēsts”, 31.01.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 442-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Loka iela 1”, kadastra Nr. 8048 008 0198, Vīkuļi, 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” 11 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu G.Č. “dzēsts” (G.Č. “dzēsts”) personas kods “dzēsts”, Latvijas
nepilsone, personas apliecība Nr. “dzēsts”, dzīvesvietas adrese: “dzēsts”, par piekrišanu
iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Loka iela 1”, kadastra Nr. 8048 008 0198, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes novads.
2.
Babītes novada pašvaldības dome izskata V.A. “dzēsts” (V.A. “dzēsts”) personas
kods “dzēsts”, Latvijas nepilsonis, personas apliecība Nr. “dzēsts”, dzīvesvietas adrese:
“dzēsts”, 15.02.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 636-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Graudu iela 2”, kadastra Nr. 8048 007 0265, Dzilnuciems, Babītes
pagasts, Babītes novads, kas iegūts pirkuma rezultātā.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 11 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu V.A. “dzēsts” (V.A. “dzēsts”) personas kods “dzēsts”, Latvijas
nepilsonis, personas apliecība Nr. “dzēsts”, dzīvesvietas adrese: “dzēsts”, par piekrišanu
iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Graudu iela 2”, kadastra Nr. 8048 007 0265,
Dzilnuciems, Babītes pagasts, Babītes novads.
3.
Babītes novada pašvaldības dome izskata A.K. “dzēsts” (A.K. “dzēsts”) dzimšanas
datums “dzēsts”, Krievijas federācijas pilsoņa pase Nr. “dzēsts”, dzīvesvietas adrese:
“dzēsts”, 21.02.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 718-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Spāru iela 30”, kadastra Nr. 8048 003 0734, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads, kas iegūts dāvinājuma rezultātā.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 11 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu A.K. “dzēsts” (A.K. “dzēsts”) dzimšanas datums “dzēsts”,
Krievijas federācijas pilsoņa pase Nr. “dzēsts”, dzīvesvietas adrese: “dzēsts”, par
piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Spāru iela 30”, kadastra
Nr. 8048 003 0734, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.

4.
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “DF Investments”, reģistrācijas
Nr. 40203080674, juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, 20.02.2018. iesniegumu,
reģistrācijas Nr. 690-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Jūrmalas
iela 13C”, kadastra Nr. 8048 003 0165, 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” 11 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu SIA “DF Investments”, reģistrācijas Nr. 40203080674, juridiskā
adrese: Skanstes iela 50, Rīga, par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
“Jūrmalas iela 13C”, kadastra Nr. 8048 003 0165, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.
5.
Babītes novada pašvaldības dome izskata V.G. “dzēsts” (V.G. “dzēsts”) personas
kods “dzēsts”, Latvijas nepilsoņa pase Nr. “dzēsts”, dzīvesvietas adrese: “dzēsts”,
26.02.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 769-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Kūdra-52”, kadastra Nr. 8088 001 0114, Kūdra, Salas pagasts,
Babītes novads, kas iegūts dāvinājuma rezultātā.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 11 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu V.G. “dzēsts” (V.G. “dzēsts”) personas kods “dzēsts”, Latvijas
nepilsoņa pase Nr. “dzēsts”, dzīvesvietas adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Kūdra-52”, kadastra Nr. 8088 001 0114, Kūdra, Salas pagasts,
Babītes novads.
6.
Babītes novada pašvaldības dome izskata S.F. “dzēsts” (S.F. “dzēsts”) personas
kods “dzēsts”, Latvijas nepilsoņa pase Nr. “dzēsts”, dzīvesvietas adrese: “dzēsts”,
26.02.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 790-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Alejas iela 3”, kadastra Nr. 8084 004 0918, Spilve, 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” 11 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu S.F. “dzēsts” (S.F. “dzēsts”) personas kods “dzēsts”, Latvijas
nepilsoņa pase Nr. “dzēsts”, dzīvesvietas adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā

nekustamo īpašumu “Alejas iela 3”, kadastra Nr. 8084 004 0918, Spilve, Babītes pagasts,
Babītes novads.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām.
Sēdes vadītājs izsludina sēdes pārtraukumu no 15.40 līdz 16.00
23.§
Par sociālā dzīvokļa statusa anulēšanu
Ziņo R.Bērziņa
Izskatot A.Š. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, (turpmāk tekstā – Iesniedzējs)
05.02.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr.509-S par lūgumu atcelt sociālā dzīvokļa statusu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Sociālo lietu komitejas 20.02.2018.
atzinumu (protokols Nr.2, 2.§), atklāti balsojot „par” 11 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Anulēt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Celtnieku ielā 1-7, Babīte, Babītes
pagastā, Babītes novadā;
2. Izbeigt sociālā dzīvokļa Celtnieku iela 1-7 īres līgumu ar Iesniedzēju;
3. Ar 01.03.2018. noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar Iesniedzēju par pašvaldības
īpašumā esošo dzīvokli Celtnieku iela 1-7, atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu
īri” nosacījumiem;
4. Uzdot SIA „Babītes siltums” noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar Iesniedzēju;
5. Uzlikt par pienākumu Iesniedzējam, viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas
brīža parakstīt jauno dzīvojamās telpas īres līgumu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
24.§
Par pabalsta piešķiršanu
Ziņo R.Bērziņa
Izskatot J.J. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, (turpmāk tekstā – Iesniedzējs)
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 448, ar lūgumu piešķirt pabalstu sociālās rehabilitācijas
mērķu sasniegšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Sociālo lietu komitejas 20.02.2018. atzinumu
(protokols Nr.2, 3.§) un saskaņā ar Babītes novada pašvaldības 25.10.2017. saistošo
noteikumu Nr.16 „Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem ar materiālā stāvokļa
izvērtēšanu” X. nodaļu, atklāti balsojot „par” 11 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:

Piešķirt pabalstu 500.00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) apmērā J.J. “dzēsts”,
personas kods “dzēsts”, sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai. Pabalsts izmaksājams
laika periodā līdz 31.12.2018., apmaksu veicot pēc izdevumus attaisnojošu dokumentu
iesniegšanas Babītes novada pašvaldības Sociālajā dienestā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
25.§
Par medību tiesību nomu
Ziņo E.Sloceniece
Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu
darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, Nikolajs Antipenko paziņo, ka
nepiedalās lēmuma izskatīšanā, pieņemšanā un balsošanā.
Babītes novada pašvaldības dome izskata biedrības „Mednieku kluba ”Tīreļi””
(turpmāk tekstā - biedrība), reģistrācijas Nr.40008067699, juridiskā adrese: „Strazdi”,
Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads, valdes priekšsēdētāja Nikolaja Antipenko
16.02.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr.656-s, ar lūgumu iznomāt medību tiesības
pašvaldībai piederošajos nekustamos īpašumos “Āriņi”, kadastra Nr.80480130059,
“Evelīnas”, kadastra Nr. 808880100089 un nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.
80880100046.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktam, Noteikumu 13.,14.
un16.punkta nosacījumiem, atklāti balsojot „par” 10 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot biedrībai „Mednieku klubs „Tīreļi””, reģistrācijas Nr.40008067699, medību
tiesības Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Āriņi”, Babītes pagastā,
zemes vienībā 1,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 8048 013 0059, nekustamā
īpašuma „Evelīnas”, Salas pagastā, zemes vienībā 1,99 ha platībā, kadastra
apzīmējums 8088 010 0089, un nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 80880100046,
zemes vienībā 5,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 80880100046.
2. Līguma termiņu noteikt no 01.03.2018. līdz 28.02.2023.
3. Uzdot juriskonsultam sagatavot medību tiesību nomas līgumu.
4. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un reģistrēšanas Valsts meža
dienestā.
5. Lēmumu nosūtīt iesnieguma iesniedzējiem.
6. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste Dz.Paņko.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
26.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8088
009 0002 Salas pagastā, Babītes novadā, neapbūvētas zemes vienības 403 m2 platībā
ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0101 izsoles ar pretendentu atlasi rezultātu
apstiprināšanu

Ziņo A.Iklāva
1. Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 25.10.2017. lēmumu „Par Babītes
novada pašvaldībai piederoša neapbūvēta nekustamā īpašuma atsavināšanu” (protokols
Nr.14, 14.§) un pašvaldības domes ar 20.12.2017. lēmumu “Par Babītes novada pašvaldībai
piederoša nekustamā īpašuma – zemes gabala ar kadastra Nr.8088 009 0002, Salas pagastā,
Babītes novadā, neapbūvētas zemes vienības 403 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 8088
007 0101, izsoles ar pretendentu atlasi noteikumu (turpmāk tekstā – Izsoles noteikumi)
apstiprināšanu” (protokols Nr.18, 30.§), Babītes novada pašvaldības īpašuma izsoles
komisija, apzināja pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8088 009 0002
Salas pagastā, Babītes novadā, neapbūvētas zemes vienības 403 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 8088 007 0101 (turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums) pierobežniekus,
kuriem saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta astotās daļas
1.punktu ir Nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības. Konstatēja, ka tie ir: 1) “Spāres”,
Salas pagasts, Babītes novads, kadastra Nr.8088 007 0035, kopīpašnieki A.D. “dzēsts” un
A.D. “dzēsts”, 2) Rīgas pilsētas mežu fonds, adrese “Rīgas pilsētas mežu fonds”, Salas
pagasts, Babītes novads, nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8088 007 0119 8.zemes gabals
ar kadastra Nr.8088 007 0126, īpašnieks sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži”,
kuriem nosūtīja reģistrētus pasta sūtījumus – paziņojumus (uzaicinājumus) par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu, piedaloties Nekustamā īpašuma izsolē ar pretendentu
atlasi.
Līdz noteiktajam termiņam - 26.01.2018. plkst. 10:00 izsolei piereģistrējās divi
izsoles dalībnieki – A.D. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta “dzēsts”
(turpmāk tekstā – Nosolītājs), reģistrācijas Nr.1, un A.D. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
deklarētā dzīvesvieta: “dzēsts”, reģistrācijas Nr.2.
Pirms izsoles dalībnieku reģistrācijas izsolei, A.D. “dzēsts”, 30.01.2018.
plkst.09:30 izsoles komisijai iesniedza atteikumu piedalīties izsolē.
Saskaņā ar Izsoles noteikumu 1.5.punktu, 30.01.2018. plkst. 10:00 notika
Nekustamā īpašuma izsole (turpmāk tekstā – Izsole). Izsolei reģistrējās A.D. “dzēsts”,
personas kods “dzēsts”.
Atbilstoši Izsoles noteikumu 4.19.punktam, ja uz izsoli pieteicies tikai viens no
Izsoles noteikumu 2.5. punktā minētajiem pretendentiem vai ieradies viens izsoles
dalībnieks no Izsoles noteikumu 2.5.punktā minēto personu loka, tas nekustamo īpašumu
iegūst par apstiprināto Nekustamā īpašuma nosacīto cenu.
2. Saskaņā ar Izsoles noteikumu 7.1., 7.2. un 7.3.punktiem, izskatot Izsoles komisijas
iesniegto 12.02.2018. Izsoles komisijas protokolu Nr. 1.-1.14/11/2 (Pielikums Nr.1 –
Izsoles protokols Nr.1 uz 1.lp. (kopija) ar 3 pielikumiem: Nr. 1 - izsoles dalībnieku
reģistrācijas saraksts (kopija); Pielikums Nr.2 - Izsoles dalībnieku reģistrācijas lapa
(kopija); Pielikums Nr.3 - Nosolītāja parakstīti izsoles noteikumi (kopija)), ar kuru Izsoles
komisija vienbalsīgi nolemj apstiprināt 30.01.2018. Izsoles protokolu Nr.1, par to, ka
vienīgais izsoles dalībnieks – A.D. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, ieguvis Nekustamo
īpašumu ar kadastra Nr.8088 009 0002 Salas pagastā, Babītes novadā, neapbūvētu zemes
vienību 403 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0101 par Izsoles noteikumu 1.6.
punktā norādīto Nekustamā īpašuma nosacīto cenu 620,00 EUR (seši simti divdesmit euro,
00 centi). Ievērojot, ka A.D.“dzēsts” ir samaksājis nodrošinājuma naudu 62,00 EUR
(sešdesmit divi euro, 00 centi), un atlikušās summas 558,00 EUR (pieci simti piecdesmit
astoņi euro, 00 centi) samaksa pierādīta ar 30.01.2018. maksājuma uzdevumu Nr.40302,
atklāti balsojot „par” 11 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, D.Cvetkova,

J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
2.1. Apstiprināt:
2.1.1.Babītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8088
009 0002 Salas pagastā, Babītes novadā, neapbūvētas zemes vienības 403 m2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 8088 007 0101 izsoles ar pretendentu atlasi rezultātus;
2.1.2. saskaņā ar Izsoles komisijas 12.02.2018. protokolu Nr.1-1.14/11/2 par
nekustamā īpašuma ieguvēju (Izsoles uzvarētāju) – A.D. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
deklarētā dzīvesvieta “dzēsts”.
2.2. Septiņu dienu laikā slēgt līgumu par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8088
009 0002 Salas pagastā, Babītes novadā, neapbūvētas zemes vienības 403 m2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 8088 007 0101 pārdošanu A.D. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
deklarētā dzīvesvieta “dzēsts”, par pirkuma maksu 620,00 EUR (seši simti divdesmit euro,
00 centi).
3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
27.§
Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes saskaņošanu nekustamajā
īpašumā „Bejas”
Ziņo A.Iklāva
Babītes novada pašvaldības dome (turpmāk tekstā – Dome) ir izskatījusi sabiedrības
ar ierobežotu atbildību „ZT BENING”, reģistrācijas Nr.40103692757, valdes locekles I.B.
“dzēsts” (turpmāk tekstā – Iesniedzējs) iesniegumu, reģistrētu Babītes novada pašvaldības
Administrācijas lietvedības reģistrā 16.02.2018. ar Nr. 658-S, kurā lūgts saskaņot
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietni – vasaras kafejnīcu nekustamajā
īpašumā „Bejas”, Babītes pagastā, Babītes novadā laika periodam no 15.05.2018. līdz
15.09.2018. Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti (kopijas):
- starp A.B. “dzēsts” kā Iznomātāju un SIA “ZT Bening” kā Nomnieku 08.02.2018.
noslēgts Zemes nomas līgums par 30 m2 zemes no nekustamā īpašuma - zemes gabala ar
nosaukumu „Bejas”, Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra Nr.8048 007 0151, 11,9 ha
platībā (Turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums) nomu;
- Iesniedzēja un A.B. “dzēsts” 08.02.2018. Vienošanās, ar kuru A.B. “dzēsts”
atļauj Iesniedzējam nodarboties ar sezonālo tirdzniecību Nekustamajā īpašumā;
- Teritorijas plāns ar norādītu Babītes novada pašvaldības Būvvaldē saskaņotu
kafejnīcas novietojumu;
- Kafejnīcas-nojumes skice un aerofoto ar nojumes novietojumu dabā;
- Speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, sērija MT
Nr.00000011071 ar pielikumu.
Informācija par SIA „ZT BENING”, reģistrācijas Nr.40103692757, komersanta
reģistrāciju uzņēmumu reģistrā, pārbaudīta www.lursoft.lv 19.02.2018.
Iesniegumu parakstījusi I.B. “dzēsts”, kura saskaņā ar 19.02.2018. pārbaudītu
informāciju ir „ZT BENING”, reģistrācijas Nr. 40103692757, valdes locekle ar tiesībām
komersantu pārstāvēt atsevišķi.
Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļas elektroniskās datu bāzes informācija, kas
apliecina A.B. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu

- zemes gabalu ar nosaukumu „Bejas”, Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra Nr.8048
007 0151, 11,9 ha platībā pārbaudīta 19.02.2018.
Babītes novada pašvaldības 2010.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr.19 „Par
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Babītes novadā” 4.punkts nosaka, ka,
lai saņemtu saskaņojumu atļautai alkoholisko dzērienu tirdzniecībai mazumtirdzniecības
novietnē, personai Babītes novada pašvaldības domē jāiesniedz: pieteikums
mazumtirdzniecības
novietnes
vietas
saskaņošanai;
alkoholisko
dzērienu
mazumtirdzniecības licences, kuru izsniegusi Valsts ieņēmumu dienesta licencēšanas
komisija, kopija; kā arī īpašuma (valdījuma) vai lietojuma tiesības apliecinošu dokumentu
kopijas; kā arī skici (shēmu), kurā attēlota novietnes atrašanās vieta, atbilstoši tās
novietojumam dabā. Izskatot Iesniedzēja iesniegtos dokumentus kopsakarā ar minēto
normu, Dome secina, ka Iesniedzējs ir iesniedzis visus norādītos alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecības novietnes saskaņošanu pamatojošos dokumentus.
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3.panta trešā prim daļa nosaka, ka, ja papildus
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai
pastāvīgajai tirdzniecības vietai tiek pieteikta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība
novietnē, attiecīgajā licencē minētā darbība norādītajā vietā tiek atļauta, ja vietējā
pašvaldība izdevusi saistošos noteikumus par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību
novietnēs un ir saskaņojusi alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību pieteiktajā darbības
vietā.
Dome, izvērtējot augstāk izklāstītos apstākļus un ievērojot Latvijas Republikas
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3.panta 3.1 daļu, Babītes novada pašvaldības
26.05.2010. saistošo noteikumu Nr. 19 „Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību
novietnēs Babītes novadā” 3. punktu un Latvijas Republikas Administratīvā procesa
likuma 4.pantā, 66.pantā un 70.pantā noteikto, atklāti balsojot „par” 11 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko,
K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
Saskaņot SIA „ZT BENING”, reģistrācijas Nr.40103692757, alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecību vasaras kafejnīcā nekustamajā īpašumā „Bejas” Babītes pagastā,
Babītes novadā, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai laika periodā no 15.05.2018. līdz
15.09.2018.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
28.§
Par A.P. iesniegumu
Ziņo A.Iklāva
Babītes novada pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā 30.01.2018. ar
Nr.418-S reģistrēts A.P. “dzēsts”, turpmāk arī Iesniedzējs, iesniegums (turpmāk tekstā –
Iesniegums), kurā lūgts izbeigt administratīvā pārkāpuma lietvedību, kas uzsākta saistībā
ar A.P. “dzēsts” izdarīto ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu – automašīnas novietošanu
stāvēšanai neatļautā vietā, par ko sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums
Nr.120026647 un automašīnas vadītājs administratīvā kārtībā sodīts ar naudas sodu 40,00
EUR (četrdesmit euro, 00 centi) apmērā.

Babītes novada pašvaldības dome, izskatot Iesniegumu, 12.01.2018. administratīvā
pārkāpuma protokolā-lēmumā Nr. 120026647 un Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās
kārtības daļas un pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un strīdus situācijas
fotofiksācijas materiālus, konstatēja sekojošo:
1. Automašīna VOLVO V70, valsts reģistrācijas Nr.KC1084, reģistrācijas
apliecības Nr.AF2111002 (īpašnieks – A.P. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, deklarētā
dzīves vieta – “dzēsts”), 12.01.2018. plkst. 21:38 atradās neatļauti novietota stāvēšanai
Babītes novada Piņķos, Rīgas ielā 15, 326. ceļa zīmes „Apstāties aizliegts” darbības zonā.
Par automašīnas vadītāja rīcību 12.01.2018. Babītes novada pašvaldības domes pilnvarota
persona - Babītes novada pašvaldības Administrācijas Sabiedriskās kārtības daļas
sabiedriskās kārtības sargs saskaņā ar MK 29.06 2004. noteikumu Nr.571 „Ceļu satiksmes
noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 121.11. punkta normas pārkāpumu (aizliegts
apstāties un stāvēt 326. ceļa zīmes darbības zonā) un, pamatojoties uz Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk tekstā – LAPK) 149.10 panta piektās daļas
11. punktu (Par stāvēšanu 326. ceļa zīmes darbības zonā uzliek naudas sodu transporta
līdzekļa vadītājam transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā), sastādījusi
administratīvā pārkāpuma protokolu-Lēmumu Nr.120026647 un piemērots naudas sods
40,00 EUR apmērā. Iesniegums nesatur informāciju, ka transporta līdzekli 12.01.2018.
vadīja un minēto ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu neizdarīja A.P. “dzēsts”.
2. Sekojoši izriet, ka pie augstāk norādītajiem apstākļiem administratīvā pārkāpuma
protokols – lēmums Nr.120026647, par esošajā situācijā automašīnas VOLVO V70, valsts
reģistrācijas Nr.KC1084 neatļautu novietošanu stāvēšanai, sastādīts atbilstoši Noteikumu
121.11. punkta normas pārkāpumam un par šo nodarījumu automašīnas vadītājam
piemērots LAPK 149.10 panta piektās daļas 11. punktam atbilstošs administratīvais sods.
Babītes novada pašvaldības domes rīcībā esošie dokumentārie materiāli liecina, ka nav un
nevar būt nekādu šaubu par to, ka minētais protokols sastādīts atbilstoši situācijai, tiesiski
pareizi un likumiski pamatoti.
3. Ir konstatēts, ka, novietojot automašīnu stāvēšanai neatļautā vietā, ir izdarīts
administratīvais pārkāpums, par kuru sodāmā persona ir automašīnas vadītājs – A.P.
“dzēsts” Lietas materiālu pārbaude liecina, ka par automašīnas nepareizas novietošanas
faktu, laiku un apstākļiem strīda nav.
4. Nav konstatēti pretrunīgi fakti vai apstākļi, kas nepieļauj lietvedību
administratīvā pārkāpuma lietā.
5. Iesniegumā norādīts, ka protokols – lēmums Nr.120026647 sastādīts pārkāpjot
LAPK 248.panta prasības, tādēļ ir atceļams.
Babītes novada pašvaldības dome Iesniedzējam paskaidro, ka tiesību norma, kura
viņa ieskatā pārkāpta, neattiecas uz gadījumiem, kad pārkāpti autotransporta apstāšanās vai
stāvēšanas noteikumi. Gadījumos, kad pārkāpti apstāšanās vai stāvēšanas noteikumi, bet
transporta līdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, administratīvā
pārkāpuma protokols-lēmums sastādāms atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 43.2 panta
ceturtās daļas nosacījumiem, kur otrajā punktā noteikts, ka protokolā-lēmumā jānorāda
protokola-lēmuma sastādītāja amats, vārds un uzvārds, trešajā punktā noteikts, ka jānorāda
pārkāpuma konstatēšanas datums un laiks; sestajā punktā noteikts, ka protokolā-lēmumā
jābūt norādei uz pārkāptajām tiesību normām (normatīvā akta pants, tā daļa, punkts vai
apakšpunkts).
Sastādot administratīvā pārkāpuma protokolu par naudas soda piemērošanu ar
administratīvo aktu Iesniedzējam radītas nelabvēlīgas sekas. Savukārt, Ievērojot to, ka
administratīvajā procesā, it īpaši pieņemot lēmumu pēc būtības, piemērojamo tiesību
normu ietvaros veicināma privātpersonas tiesību un tiesisko interešu aizsardzība.

Dome atzīst, ka protokols – lēmums Nr.120026647 sastādīts pārkāpjot atsevišķus
Ceļu satiksmes likuma 43.2 panta ceturtās daļas nosacījumus, konkrēti protokolā-lēmumā
Nr.120026647 nav norādīts protokola sastādītāja pilns amata nosaukums; nav norādīts
protokola sastādītāja vārds un uzvārds; protokolā-lēmumā pārkāpuma konstatēšanas
datums norādīts neatbilstoši latviešu valodā sagatavotu juridisko dokumentu noformēšanas
prasībām (diena, mēnesis, gads,). Protokolā-lēmumā norādītais ceļu satiksmes noteikumu
pārkāpšanas konstatēšanas datums, atbilstoši lietvedības noteikumiem lasāms, kā
2018.gada 1.decembris (kas vēl nemaz nav iestājies), bet pārkāpuma izdarīšanas faktiskais
datums ir 2018.gada 12.janvāris (12.01.2018.). Minētais konstatējums rada neizpratni par
pārkāpuma izdarīšanas fakta reālo datumu, jo protokola-lēmuma sastādīšanas datums
norādīts 12.01.2018. Apstājoties 326. Ceļa zīmes darbības zonā faktiski pārkāpta
Noteikumu 121.11. punkta norma (aizliegts apstāties un stāvēt 326. ceļa zīmes darbības
zonā), tomēr protokolā – lēmumā Nr.120026647 tas nav norādīts.
Ievērojot augstāk minēto, secināms, ka 12.01.2018. administratīvā pārkāpuma
protokols-lēmums Nr.120026647 sastādīts kļūdaini un neatbilstoši Ceļu satiksmes likuma
43.2 panta ceturtās daļas nosacījumiem, ir atceļams un administratīvais sods 40,00 EUR
apmērā nav piemērojams.
Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 19.panta pirmo daļu, MK 02.06 2015. noteikumu
Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi” 121.11. punktu, Ceļu satiksmes likuma 43.2 panta
ceturtās daļas 1.,2.,6. punktu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.10 panta
piektās daļas 11. punktu, 286.pantu, 287.panta pirmās daļas 2.punktu, un likuma
„Administratīvā procesa likums” 2., 7., 11., 12., 66., 70.pantu, atklāti balsojot „par” 11
balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
12.01.2018. Administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr.120026647 atcelt.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums trijām lapām.
29.§
Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā
Ziņo A.Iklāva
1.
Babītes novada pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā 01.02.2018. ar
Nr.56-IE reģistrēts Babītes novada pašvaldības Administratīvās komisijas (turpmāk tekstā
– Administratīvā komisija) locekles, Sociālā dienesta sociālās darbinieces R.P. “dzēsts”
iesniegums ar lūgumu viņu atbrīvot no Administratīvās komisijas locekļa amata pienākumu
izpildes sākot ar 20.02.2018.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24. punktam, atklāti
balsojot „par” 11 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, D.Cvetkova,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:

1.

2.
3.

Ar 28.02.2018. atbrīvot no Administratīvās komisijas locekļa amata pienākumu
veikšanas Babītes novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālo darbinieci R.P.
“dzēsts” (personas kods “dzēsts”).
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Ar Lēmumu iepazīstināt R.P. “dzēsts”, Lēmumu nosūtot uz R.P. “dzēsts” norādīto
dzīvesvietu: “dzēsts”.

2.
Babītes novada pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā 06.02.2018. ar
Nr.62-IE reģistrēts Babītes novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālās darbinieces D.L.
“dzēsts” iesniegums, kurā lūgts viņu iekļaut Babītes novada pašvaldības Administratīvās
komisijas sastāvā.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24. punktam, atklāti
balsojot „par” 11 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, D.Cvetkova,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.
3.

Iekļaut Administratīvās komisijas sastāvā ar 28.02.2018. Babītes novada
pašvaldības Sociālā dienesta sociālo darbinieci D.L. “dzēsts” (personas kods
“dzēsts”).
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Ar Lēmumu iepazīstināt D.L. “dzēsts”.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
30.§
Par iepirkumu veikšanu un Babītes novada pašvaldības un SIA “Babītes siltums”
Iepirkumu komisijas izveidi
Ziņo D.Valters
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 24.panta, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 24.punkta un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma
29.panta nosacījumiem, atklāti balsojot „par” 11 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1.

2.

Uzdot Babītes novada pašvaldības Iepirkumu komisijai sadarbībā ar SIA “Babītes
siltums” veikt iepirkumus “Spuņciema ielas un kanalizācijas tīklu pārbūve
Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā” un “Būvuzraudzība Spuņciema ielas un
kanalizācijas tīklu pārbūvei Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā”.
Iepirkumu veikšanai izveidot Babītes novada pašvaldības un SIA “Babītes siltums”
Iepirkumu komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs – Jānis Bērziņš, Babītes novada pašvaldības
domes deputāts;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Jevgēniju Jemeļjanovs, Babītes novada
pašvaldības domes deputāts;
Komisijas locekļi:

Valdis Kalniņš, SIA “Babītes siltums” valdes loceklis;
Ieva Orbidāne, Būvniecības kontroles daļas vadītāja;
Dāvids Valters, Babītes novada pašvaldības juriskonsults;
Inga Ķemere, Babītes novada pašvaldības iepirkumu speciāliste;
Linda Klāva, Babītes novada pašvaldības iepirkumu speciāliste;
Antra Parisa, Babītes novada pašvaldības ceļu būvinženiere.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
31.§
Par Babītes novada pašvaldības 2018.gada projektu konkursa „ Ģimenei. Videi.
Izaugsmei Babītes novadā” nolikuma apstiprināšanu
Ziņo A.Ence
Izskatot Babītes novada pašvaldības 2018.gada projektu konkursa „Ģimenei. Videi.
Izaugsmei Babītes novadā” nolikuma projektu un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 5.punktu un likuma “Par sabiedriskajām organizācijām un to
apvienībām” 20.panta otro daļu, saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas
21.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2, 6.§) un Finanšu komitejas 22.02.2018. atzinumu
(protokols Nr.2, 9.§) atklāti balsojot „par” 11 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības 2018.gada projektu konkursa „Ģimenei.
Videi. Izaugsmei Babītes novadā” nolikumu (Nolikums - pielikumā).
2. Nolikumā minēto dotāciju projektu konkursam finansēt no 2018.gada pašvaldības
budžeta izdevumu programmas „Dotācijas kultūrai”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz septiņām lapām.
32.§
Par Olaines sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva
apstiprināšanu
Ziņo A.Ence
Ar Ministru kabineta 2017.gad 26.septembra noteikumiem Nr.582 “Noteikumi par
pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” noteikts, ka Babītes,
Mārupes un Olaines novados jāizveido Olaines sadarbības teritorijas civilās aizsardzības
komisija.
Atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 11.panta 9.daļai
komisijas priekšsēdētājs un komisijas priekšsēdētāja vietnieki ir sadarbības teritorijas
pašvaldību domju priekšsēdētāji un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
amatpersona.

Atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 11.panta 4.daļas
2.punktam, atklāti balsojot „par” 11 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča,
D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprinā Olaines sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju šādā sastāvā:
1. Komisijas priekšsēdētājs – Andrejs Ence, Babītes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs.
2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:
 Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs;
 Andris Bergs, Olaines novada pašvaldības domes priekšsēdētājs;
 Andrejs Kotovs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Olaines daļas
komandieris.
3. Komisijas locekļi:
 Andris Veidemanis, Babītes mežniecības Babītes nodaļas Zaķu apgaitas
vecākais mežzinis;
 Gints Dozbergs, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Olaines iecirkņa
kārtības policijas nodaļas priekšnieks;
 Gunta Šmitiņa, Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes piesārņojumu kontroles
daļas vecākā inspektore;
 Jānis Rutkovskis, Zemessardzes 17.kaujas atbalsta bataljona komandieris.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.

33.§
Par Babītes novada pašvaldības dalību biedrībā “Latvijas sporta veterānu – senioru
savienība ”
Ziņo A.Ence
Lai Babītes novada sporta veterāniem būtu iespēja piedalīties biedrības ,,Latvijas
sporta veterānu – senioru savienības” sporta spēlēs un saskaņā ar likuma ,,Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu un Biedrību
un nodibinājumu likuma 23. panta pirmo daļu, atklāti balsojot „par” 11 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko,
K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Iestāties juridiskas personas statusā biedrībā ,,Latvijas sporta veterānu – senioru
savienība”, reģistrācijas numurs 50008025521, juridiskā adrese: Grostonas iela 24
- 44, Rīga, LV-1013.
2. Pilnvarot Babītes sporta kompleksa vadītāju Guntaru Reiku sagatavot un iesniegt
visus nepieciešamos dokumentus, lai nodrošinātu Babītes novada pašvaldības
iestāšanos ,,Latvijas sporta veterānu – senioru savienībā”, pārstāvēt pašvaldību
sapulcēs, veikt citus pienākumus un īstenot tiesības, kas paredzētas pašvaldībai kā
biedrības biedram.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.

34.§
Par Babītes novada pašvaldības dalību biedrībā “Latvijas Peldēšanas federācija”
Ziņo A.Ence
Lai Babītes sporta kompleksa interešu izglītības peldēšanas apmācības sporta
treneriem būtu iespēja saņemt Latvijas Peldēšanas federācijas atzinumu sporta speciālista
sertifikācijas eksāmena kārtošanai un saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu un Biedrību un nodibinājumu
likuma 23. panta pirmo daļu, atklāti balsojot „par” 11 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
3. Iestāties juridiskas personas statusā biedrībā ,,Latvijas Peldēšanas federācijā”,
reģistrācijas numurs 40008029004 juridiskā adrese: Ķīpsalas iela 5, Rīga, LV-1048.
4. Pilnvarot Babītes sporta kompleksa vadītāju Guntaru Reiku sagatavot un iesniegt
visus nepieciešamos dokumentus, lai nodrošinātu Babītes novada pašvaldības
iestāšanos ,,Latvijas sporta veterānu – senioru savienībā”, pārstāvēt pašvaldību
sapulcēs, veikt citus pienākumus un īstenot tiesības, kas paredzētas pašvaldībai kā
biedrības biedram.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
Deputāte Darja Cvetkova pamet sēžu zāli 16.26

35.§
Par Babītes novada pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanas klašu saraksta
aktualizēšanu un apstiprināšanu
Ziņo A.Parisa
Saskaņā ar Ministru kabineta 29.05.2005. noteikumiem Nr.209 “Autotransporta
gada nobraukuma uzskaites kārtība” 2017. gadā ir veikta vizuāla satiksmes uzskaite uz
pašvaldības ielām un autoceļiem. Izmantojot iegūtos datus, ir aprēķināta vidējā transporta
līdzekļu satiksmes intensitāte (automašīnu skaits diennaktī) uz Babītes novada pašvaldības
ielām un autoceļiem.
Atbilstoši iegūtajiem datiem, ir nepieciešams aktualizēt 2015. gada 25. novembra
Babītes novada pašvaldības domes sēdē (protokols Nr.15, 25.§) apstiprināto uzturēšanas
klašu sarakstu, precizējot pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanas klases ziemas un
vasaras sezonai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 09.03.2010. noteikumu Nr.224 „Noteikumi par valsts
un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, 4.2.
apakšpunktu, autoceļu vai to posmu sarakstus, kuros norādītas autoceļu uzturēšanas klases,
pašvaldību autoceļiem apstiprina attiecīgā pašvaldība.

Atklāti balsojot „par” 10 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.

Apstiprināt Babītes novada pašvaldības autoceļu un ielu sarakstu ar aktualizētām
uzturēšanas klasēm ziemas sezonai (no 1. novembra līdz 31. martam), vasaras
sezonai (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim), pielikums Nr.1.
Informāciju par pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanas klasēm publicēt Babītes
novada pašvaldības mājas lapā www.babite.lv.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz piecām lapām.
36.§
Par Babītes novada pašvaldības ceļu uzturēšanas darbu tehniskajām specifikācijām
Ziņo A.Parisa
Atbilstoši 09.03.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.224 “Noteikumi par valsts
un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 16. punkta
16.1. apakšpunktam, autoceļu uzturēšanas darbu veikšanai nepieciešamas uzturēšanas
darbu tehniskās specifikācijas. 2016. gada 28. oktobrī VAS “Latvijas valsts ceļi”
Tehniskajā komisijā apstiprinātas “Ceļu specifikācijas 2017”, kur ietvertas Autoceļu
uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas, kuras izmantojamas arī darbiem pašvaldību
ceļos.
Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar 09.03.2016. Ministru kabineta noteikumu
Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to
izpildes kontroli” 16. punkta 16.1. apakšpunktu, atklāti balsojot „par” 10 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
Babītes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbus veikt atbilstoši “Ceļu
specifikācijām 2017” (apstiprinātas 28.10.2016. VAS “Latvijas valsts ceļi” Tehniskajā
komisijā, pieejamas www.lvceli.lv un www.babite.lv ).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
37.§
Par ielu apgaismojuma pārņemšanu
Ziņo E.Sloceniece
Izskata SIA „Level 2000”, reģistrācijas Nr.40003468189, juridiskā adrese:
Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, LV-1046, valdes priekšsēdētāja V.Taurēna 07.09.2017.
iesniegumu (reģistrēts pašvaldības administrācijas kancelejā 13.09.2016. ar Nr.3761-s) ar
lūgumu pārņemt Babītes novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) bilancē ciemata
Viestura ielas (iesniegumā - Dzilnuciema ceļa (C28)) un Strautmaļu ielas apgaismojumu
(Akta par ekspluatācijā pieņemšanu kopija – pielikumā Nr.1, apgaismojuma tīkla vienlīniju

shēma – pielikumā Nr.2), kura uzskaite ir nodalīta ar atsevišķu skaitītāju (turpmāk tekstā –
Apgaismojuma līnija).
Apgaismojuma līnija izbūvēta uz sekojošiem īpašumiem:
Zemes vienības
kadastra
apzīmējums
8048 007 0826
8048 007 0829
8048 007 0182
8048 007 0573
8048 007 0207
8048 007 0261
8048 007 0905
8048 007 0916
8048 007 0278

Īpašuma
nosaukums

Īpašnieks, reģ.Nr./personas kods

Strautmaļu iela
Viestura iela
Ezera iela
Viestura iela 2
Parka aleja
Graudiņi
Viestura iela
Meža vēji
Viestura iela

SIA „Level 2000”, reģ.Nr. 40003468189
SIA „Level 2000”, reģ.Nr. 40003468189
SIA „Level 2000”, reģ.Nr. 40003468189
SIA „Level 2000”, reģ.Nr. 40003468189
SIA „Level 2000”, reģ.Nr. 40003468189
I.M. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”
S.I.Development, reģ.Nr.50103548641
SIA ”Rīgas meži”, reģ.Nr.40003982628
Babītes novada pašvaldība,
reģ.Nr.90000028870

Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) 26.09.2017.
vēstuli, SIA „Level 2000” ir iesniedzis iztrūkstošo papildinformāciju, izņemot precizēto
apgaismošanas kabeļu līniju izolācijas mērījumu protokolu atbilstoši apgaismojuma balstu
numerācijai principiālajā elektrības shēmā (turpmāk tekstā – Protokols), kā arī nav
nomainījis Apgaismojuma līnijas izdegušās Na lampas.
Ievērojot iepriekš minēto un saskaņā ar Finanšu komitejas 22.02.2018. atzinumu
(protokols Nr.2, 7.§), atklāti balsojot „par” 10 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piekrist noslēgt pirkuma līgumu ar SIA „Level 2000”, reģistrācijas
Nr.40003468189, juridiskā adrese: Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, LV-1046, par
Viestura ielas un Strautmaļu ielas apgaismojuma līniju iegādi Pašvaldības īpašumā
par 1.00 EUR (viens euro un 00 centi), plus PVN 21%, pie nosacījuma, ka ir
iesniegts Protokols un nomainītas izdegušās Na lampas.
2. Uzdot juriskonsultam D.Valteram sagatavot pirkuma līgumu par lēmuma 1.punktā
minētā Apgaismojuma iegādi Pašvaldības īpašumā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.

38.§
Par pamatlīdzekļu norakstīšanu
Ziņo A.Kravals
Babītes novada pašvaldības dome izskata materiālo vērtību ekspluatācijā
pieņemšanas (nodošanas), novērtēšanas, lietderīgās lietošanas laika noteikšanas,
norakstīšanas un vērtības maiņas komisijas priekšsēdētāja Aināra Kravaļa iesniegto
Pamatlīdzekļu norakstīšanas sarakstu (pielikumā).

Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 2015. gada 16. decembra “Materiālo
vērtību ekspluatācijā pieņemšanas (nodošanas), novērtēšanas, lietderīgās lietošanas laika
noteikšanas, norakstīšanas un vērtības maiņas komisijas nolikuma” 6.4.2. punktu un ņemot
vērā Finanšu komitejas 22.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2, 10.§)par pamatlīdzekļu
norakstīšanu, atklāti balsojot „par” 10 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. apstiprināt Pamatlīdzekļu norakstīšanas sarakstu;
2. Finanšu un grāmatvedības daļai izslēgt no pašvaldības bilances uzskaites minēto
pamatlīdzekļu vērtības.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
39.§
Par izmaiņām pašvaldības 24.01.2018. noteikumos Nr.1
„Par amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2018.gadā”
(protokols Nr.1, 37.§)
Ziņo E.Sloceniece
Izskatot Babītes novada pašvaldības Babītes vidusskolas direktores Ilzes
Rozenbergas 19.02.2018. iesniegumu Nr.1-23/18/47-N „Par amata vietas likvidēšanu”,
iesniegums – pielikumā Nr.1, ar lūgumu ar 28.02.2018. likvidēt amata vienību - sētnieks
iestādes darbinieku amatu sarakstā, saskaņā ar Finanšu komitejas 22.02.2018. atzinumu
(protokols Nr.2, 8.§), atklāti balsojot „par” 10 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Ar 01.03.2018. veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības 24.01.2018. noteikumos
Nr.1 „Par amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2018.gadā”
(protokols Nr.1, 37.§), izsakot pielikumu Nr.3 jaunā redakcijā (skat. pielikumus Nr.2).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trijām lapām.
40.§
Par izmaiņām pašvaldības 26.03.2014. noteikumos Nr.11 „Par piemaksu piešķiršanu
un materiālās stimulēšanas kārtību Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolā”
(protokols Nr.4, 31.§)
Ziņo E.Sloceniece
Izskatot Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas direktores N.Priedītes
15.02.2018. iesniegumu Nr.7, iesniegums – pielikumā, ar lūgumu atļaut piemaksāt 15% pie
mēnešalgas pedagogiem, kuri strādā ar klasēm, kurās īsteno speciālās pamatizglītības
programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības un mācīšanās traucējumiem, izglītības
programmu kodi – 11015811 un 11015611, un ievērojot pašvaldības 26.03.2014.
noteikumus Nr.11 „Par piemaksu piešķiršanu un materiālās stimulēšanas kārtību Babītes
novada pašvaldības Salas sākumskolā”, protokols Nr.4, 31.§, atklāti balsojot „par” 10 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko,

K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
Veikt izmaiņas pašvaldības 26.03.2014. noteikumos Nr.11 „Par piemaksu
piešķiršanu un materiālās stimulēšanas kārtību Babītes novada pašvaldības Salas
sākumskolā” (protokols Nr.4, 31.§), izsakot noteikumu 7.5.2.punktu jaunā redakcijā:
„7.5.2. 15% apmērā no Darbinieka mēnešalgas, ja:

7.5.2.1. tiek veikts papildus darbs ar augstu sarežģītības pakāpi, kura izpildei
nepieciešams apgūt jaunas prasmes vai tehnoloģijas,
7.5.2.2. īsteno speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās
attīstības un mācīšanās traucējumiem, izglītības programmu kodi – 11015811 un
11015611;”
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
41.§
Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības domes 22.04.2015. lēmumā „Par mobilo
tālruņu izmantošanas limitu noteikšanu” (protokols Nr.6, 22.§)
Ziņo E.Sloceniece
Izskatot Babītes novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) Babītes
vidusskolas direktores I.Rozenbergas 08.02.2018. iesniegumu Nr.1-23/18/42-N (skat.
pielikumu) ar lūgumu papildināt to amatu sarakstu, kuri amatu pienākumu izpildei izmanto
pašvaldības mobilo tālruni, ar jauniem amatiem „skolotājs pagarinātajā dienas grupā” un
„direktora vietnieks izglītības jautājumos” un noteikt pašvaldības apmaksāto mobilā
tālruņa izmantošanas limitu mēnesī, saskaņā ar Finanšu komitejas 22.02.2018. atzinumu
(protokols Nr.2, 6.§), atklāti balsojot „par” 10 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Ar 01.03.2018. Babītes novada pašvaldības domes 22.04.2015. lēmumu „Par
mobilo tālruņu izmantošanas limitu noteikšanu” (protokols Nr.6, 22.§) papildināt ar
pozīciju Nr.1.43. un 1.44. sekojošā redakcijā:

Nr.

Amata nosaukums

1.43.
1.44.

Babītes vidusskolas skolotājs pagarinātajā dienas grupā
Babītes vidusskolas direktora vietnieks izglītības jautājumos

Mobilā tālruņa
izmantošanas
limits, EUR
10.00
10.00

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
42.§
Par finansējuma piešķiršanu Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski-luteriskai draudzei
Piņķu sv. Jāņa baznīcas teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādei

Ziņo E.Sloceniece
Izskata Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski-luteriskās draudzes, turpmāk tekstā – Draudze,
priekšnieka Ritvara Heniņa 16.01.2018. iesniegumu, pielikums Nr.1, un 21.02.2018.
iesniegto papildinformāciju, pielikums Nr.2, ar lūgumu Babītes novada pašvaldībai,
turpmāk tekstā – Pašvaldība, piešķirt budžeta līdzekļus 8349,00 EUR (astoņi tūkstoši trīs
simti četrdesmit deviņi euro, 00 centi), t.sk. PVN 21%, Piņķu sv. Jāņa baznīcas teritorijas
labiekārtojuma būvprojekta, turpmāk tekstā – Būvprojekts, izstrādei.
Būvprojekta ietvaros paredzēts labiekārtot teritoriju ap baznīcas ēku un
stāvlaukumu pie Piņķu kapsētas.
Piņķu sv. Jāņa baznīca, Piņķos, Babītes novadā ir valsts nozīmes arhitektūras
piemineklis un sakrālais mantojums.
Ar 01.01.2018. stājies spēkā Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likums,
turpmāk tekstā – Likums, kura mērķis ir nodrošināt valsts nozīmes aizsargājamo kultūras
pieminekļu statusā esošu kulta celtņu, t.sk., Latvijas dievnamu, ..., turpmāk tekstā –
sakrālais mantojums, saglabāšanu. Saskaņā ar Likuma 2.panta otro daļu pašvaldības var
piedalīties sakrālā mantojuma uzturēšanā un tām ir tiesības no pašvaldību budžetu
līdzekļiem piešķirt finansējumu, turpmāk tekstā – Dotāciju, sakrālā mantojuma izpētei,
konservācijai, restaurācijai, atjaunošanai, pārbūvei, remontu darbu veikšanai un
labiekārtošanai.
Ievērojot iepriekš minēto un to, ka iesniegtais Dotācijas pieprasījums sagatavots,
ievērojot Likuma 3.panta prasības kā arī saskaņā ar Finanšu komitejas 22.02.2018.
atzinumu (protokols Nr. 2, 5.§), atklāti balsojot „par” 10 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Piešķirt Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski-luteriskai draudzei, reģistrācijas Nr. 90000660517,
juridiskā adrese „Piņķu Jāņa baznīca”, Skolas iela 17, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes
novads, LV–2107, Dotāciju Būvprojekta „Piņķu sv. Jāņa baznīcas teritorijas
labiekārtošana” izstrādei 2018.gadā 8349,00 EUR (astoņi tūkstoši trīs simti četrdesmit
deviņi euro, 00 centi) apmērā.
2. Noteikt, ka Dotāciju no Pašvaldības budžeta sadaļas „Dotācijas kultūrai” pārskaitīt uz
Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski-luteriskās draudzes norādīto kontu un Draudzei atskaiti par
Dotācijas izlietojumu Būvprojekta izstrādei atbilstoši Likuma prasībām iesniegt
Pašvaldībai, sekojošā kārtībā:
2.1.līdz 15.03.2018. pārskaitīt 30% no Dotācijas summas, t.i., 2504,70 EUR (divi tūkstoši
pieci simti četri euro, 70 centi);
2.2.līdz 31.05.2018. Draudzei jāiesniedz Pašvaldībā atskaite par izlietotajiem 30% no
piešķirtās Dotācijas summas;
2.3.līdz 05.06.2018. pārskaitīt 70% no Dotācijas summas, t.i., 5844,30 EUR (pieci tūkstoši
astoņi simti četrdesmit četri euro, 30 centi) pie noteikuma, ja līdz 31.05.2018. Draudze
ir iesniegusi Pašvaldībai atskaiti par 2.1.punktā minētās Dotācijas summas izlietojumu;
2.4.atskaiti par saņemtās 70% no Dotācijas summas (skat.2.3.punktā) izlietojumu
2018.gadā iesniegt līdz 31.07.2018.
3. Draudzei 2.4.punktā minētā atskaite par Dotācijas izlietojumu jāsagatavo atbilstoši
Likuma 4.panta piektajā daļā noteiktajām prasībām.
4. Draudze ir atbildīga par Dotācijas tiesisku un ekonomisku izlietojumu atbilstoši
prasītajam mērķim, pretējā gadījumā tā jāatmaksā Pašvaldībai atpakaļ.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
43.§
Par finansiāla atbalsta piešķiršanu, deju kolektīva "Dārta" atbalsta biedrībai
Ziņo A.Ence/I.Bērziņa
Izskata deju kolektīva „Dārta” atbalsta biedrības reģ.Nr.LV50008118681 valdes
priekšsēdētāja un vidējās paaudzes deju kolektīva vadītāja Laura Siliņa 25.09.2017.
iesniegumu, Babītes novada pašvaldībā reģistrēts Nr. 427-S ar lūgumu piešķirt finansējumu
vidējās paaudzes deju koletīva “Dārta” dalībai festivālā Spānijā.
Ņemot vērā, ka kolektīvs piedalās XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētkos, līdz ar ko nepieciešams būtisks pašvaldības budžeta finansējums kolektīva
dalībnieku tērpu iegādei un transporta nodrošinājumam un saskaņā ar Izglītības, kultūras
un sporta lietu komitejas 21.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2, 2.§) un Finanšu komitejas
22.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2, 1.§), atklāti balsojot „par” 10 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
Atteikt finansiāla atbalsta piešķiršanu deju kolektīva “Dārta” atbalsta biedrībai.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
44.§
Par finansiāla atbalsta piešķiršanu, jauktā kora "Atskaņa" atbalsta biedrībai
Ziņo A.Ence/I.Bērziņa
Izskata jauktā kora „Atskaņa” atbalsta fonda, reģistrācijas Nr. LV40008105327
prezidentes Ināras Dubras 19.02.2018. iesniegumu, Babītes novada pašvaldībā reģistrēts
Nr. 669-S ar lūgumu piešķirt finansējumu Babītes jauktā kora “Atskaņa” dalībai
koncertbraucienā uz Vīni, laika posmā no 2018.gada 19.jūnija līdz 26.jūnijam.
Ņemot vērā, ka kolektīvs piedalās XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētkos, līdz ar ko nepieciešams būtisks pašvaldības budžeta finansējums kolektīva
dalībnieku tērpu iegādei un transporta nodrošinājumam un saskaņā ar Izglītības, kultūras
un sporta lietu komitejas 21.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2, 3.§) un Finanšu komitejas
22.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2, 2.§), atklāti balsojot „par” 10 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
Atteikt finansiāla atbalsta piešķiršanu jauktā kora "Atskaņa" atbalsta biedrībai.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.

45.§
Par finanšu iedalīšanu nodibinājumam “Zinātnes un inovācijas parks”
Ziņo A.Ence/I.Bērziņa
Izskatot nodibinājuma “Zinātnes un inovācijas parks” reģ.Nr.LV40008191808
valdes priekšsēdētāja Jāņa Letinska 12.01.2018. gada 29.01.2018. iesniegumu, Babītes
novada pašvaldībā reģistrēts Nr. 380-S, ar lūgumu piešķirt finansējumu Latvijas valsts
simtgadei veltītam sadarbības projektam “Mana zeme skaistā”.
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, un likuma
“Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” 20. panta 2. daļu , Izglītības, kultūras
un sporta lietu komitejas 21.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2, 1.§) un Finanšu komitejas
22.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2, 3.§), atklāti balsojot „par” 10 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Piešķirt finansējumu 187.00 EUR (viens simts astoņdesmit septiņi euro, 00 centi),
apmērā nodibinājumam „Zinātnes un inovāciju parks”
reģistrācijas Nr.
LV40008191808, adrese: Peldu iela 32/34, Liepāja,, LV - 3401, projekta interneta
risinājuma izveidei.
2. Minēto dotāciju 187.00 EUR (viens simts astoņdesmit septiņi euro, 00 centi),
apmērā pārskaitīt no „Dotācijas kultūrai” Babītes novada pašvaldības budžeta
sadaļas 3000 EKK “Subsīdijas un dotācijas” paredzētajiem finanšu līdzekļiem uz
nodibinājuma „Zinātnes un inovācijas parks” Konts:LV19HABA0551032996262,
AS „Swedbank” , Bankas kods: HABALV22
3. Mēneša laikā pēc finansējuma izlietošanas iesniegt pašvaldības administrācijā
atskaiti par dotācijas izlietojumu, pievienojot attaisnojuma dokumentu kopijas:
rēķins vai pavadzīme, apmaksu apstiprināts maksājuma uzdevums, kases čeks vai
stingrās uzskaites kvītis, kur maksājuma mērķis atbilst lēmumā piešķirtajam
finansējuma mērķim un maksājuma veicējs ir nodibinājums “Zinātnes un inovāciju
parks”
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
46.§
Par dotācijas piešķiršanu „Babītes novada pensionāru un politiski represēto personu
labdarības biedrībai”
Ziņo A.Ence/I.Bērziņa
Izskatot „Babītes novada pensionāru un politiski represēto personu labdarības
biedrības”, turpmāk tekstā – Biedrība, priekšsēdētājas Zigrīdas Krīgeres 26.10.2017. un
18.01.2018. iesniegumus, iesniegumi – pielikumā Nr.1 un Nr.2, reģistrēti Babītes novada
pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) administrācijas kancelejā attiecīgi 26.10.2017.
ar Nr.4369-S un 25.01.2018. ar Nr.342_S, ar lūgumu no Pašvaldības budžeta piešķirt
finanšu līdzekļus 3700,00 EUR (trīs tūkstoši setpiņi simti euro, 00 centi) apmērā Biedrības
2018.gada darbības plāna realizācijai un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta lietu

komitejas 21.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2, 4.§) un Finanšu komitejas 22.02.2018.
atzinumu (protokols Nr.2, 4.§).
Atklāti balsojot „par” 10 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.

Piešķirt Dotāciju 3700,00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti euro 00 centi) apmērā.
„Babītes pagasta pensionāru un politiski represēto personu labdarības biedrībai”
(reģistrācijas Nr.40008102570, juridiskā adrese Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads) 2018.gada darbības plāna īstenošanai.
Noteikt, ka Dotāciju no Pašvaldības budžeta sadaļas „Dotācijas kultūrai” 3000 kodā
„Subsīdijas un dotācijas” paredzētajiem finanšu līdzekļiem pārskaitīt uz Biedrības
norādīto kontu un Biedrībai atskaiti par Dotācijas izlietojumu iesniegt Pašvaldībai,
atbilstoši Noteikumu prasībām un iesniegtam 2018.gada darbības plānam, sekojošā
kārtībā:
2.1. līdz 16.04.2018. pārskaitīt 70% no Dotācijas summas, t.i., 2590,00 EUR (divi
tūkstoši pieci simti deviņdesmit euro un 00 centi);
2.2. līdz 31.08.2018. Biedrībai jāiesniedz Pašvaldībā atskaite par izlietotajiem 70% no
piešķirtās dotācijas summas.
2.3. līdz 01.10.2018. pārskaitīt 30% no Dotācijas summas, t.i., 1110,00 EUR (viens
tūkstotis viens simts desmit euro un 00 centi) pie noteikuma, ja līdz 31.08.2018.
Biedrība ir iesniegusi Pašvaldībai atskaiti par 2.1. punktā minētās Dotācijas
summas izlietojumu;
2.4. atskaiti par saņemtās 30% no Dotācijas summas (skat.2.3.punktā) izlietojumu
2018.gadā iesniegt līdz 31.01.2019.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
47.§
Par dotācijas piešķiršanu Biedrībai "Retro auto muzejs"
Ziņo A.Ence
Izskata Biedrības „Retro auto muzejs” reģistrācijas Nr. LV40008169205, valdes
priekšsēdētāja Normunda Orleāna 27.10.2017. iesniegumu, Babītes novada pašvaldībā
reģistrēts Nr. 4402-S ar lūgumu piešķirt finansējumu seno spēkratu salidojumam, kurš
plānots 2018.gada 19.maijā Babītes un Mārupes novadā.
Saskaņā ar Finanšu komitejas 22.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2, 13.§), atklāti
balsojot „par” 10 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs,
G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt dotāciju 1200.00 EUR (viens tūkstotis divi simti euro, 00 centi) apmērā,
seno spēkratu salidojumam 2018.gada 19.maijā.
2. Minēto dotāciju pārskaitīt no „Dotācijas kultūrai” Babītes novada pašvaldības
budžeta sadaļas EKK 3263 “Valsts pašvaldības dotācijas biedrībam un
nodibinājumiem” paredzētajiem finanšu līdzekļiem uz Biedrības „Retro auto

muzejs” reģistrācijas Nr. LV40008169205, norēķinu kontu AS „DNB BANKA” ,
bankas kods: RIKOLV2X, LV96RIKO0002013186817.
3. Mēneša laikā pēc finansējuma izlietošanas iesniegt pašvaldības administrācijā
atskaiti par dotācijas izlietojumu, pievienojot attaisnojuma dokumentu kopijas:
rēķins vai pavadzīme, apmaksu apstiprināts maksājuma uzdevums, kases čeks vai
stingrās uzskaites kvītis, kur maksājuma mērķis atbilst lēmumā piešķirtajam
finansējuma mērķim un maksājuma veicējs ir Biedrības „Retro auto muzejs”
reģistrācijas Nr. LV40008169205.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
48.§
Par finanšu iedalīšanu sporta atbalstam
Ziņo A.Ence
1.
Babītes novada pašvaldības dome izskata biedrības „Oskara Bārtuļa hokeja klubs
“BHC 37”” 22.02.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 738-S, par finansiāla atbalsta
piešķiršanu hokeja komandas dalībai sporta sacensībās Latvijā un Šveicē, un ledus nomas
apmaksai, kā arī rast iespēju izmantot Babītes sporta kompleksa mazo sporta zāli un
peldbaseinu hokeja komandas treniņprocesam.
Ņemot vērā Finanšu komitejas 22.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2, 12.§), atklāti
balsojot „par” 10 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs,
G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut biedrības „Oskara Bārtuļa hokeja klubs “BHC 37”” hokeja komandai
izmantot bez samaksas Babītes sporta kompleksa mazo sporta zāli un peldbaseinu,
pēc saskaņota grafika.
2. Iedalīt 6600.00 EUR (seši tūkstoši seši simti euro, 00 centi) biedrībai „Jaunie
censoņi”, reģistrācijas Nr.40008178068, lai finansētu hokeja komandas ledus nomu
un dalību sporta sacensībās.
3. Minēto summu iedalīt no 2018.gada pašvaldības budžeta sadaļas “Dotācijas
sportam” paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt biedrībai
„Jaunie censoņi”, reģistrācijas Nr.40008178068, AS Swedbank kontā, konta
Nr. LV74HABA0551001645939, pēc attiecīga iesnieguma un izdevumu
attaisnojuma dokumentu kopiju (rēķins vai pavadzīme) un apmaksu apstiprinošu
dokumentu: kases čeki vai stingrās uzskaites kvītis, vai bankas apstiprināta konta
izdruka, kur maksājuma mērķis atbilst šai lēmumā piešķirtajam finansējuma
mērķim un maksājuma veicējs attiecīgā biedrība vai gadījumā, ja maksājuma
veicējs ir cita persona, tad biedrības apliecinājums uz maksājuma apliecinājuma
dokumenta, ka tajā uzrādītā izdevumu apmaksa ir attiecināma un atbilstoša šai
lēmumā piešķirtajam finansējuma mērķim, reģistrēšanas Babītes novada
pašvaldības administrācijā.
2.
Izskata biedrības “Sporta Klubs Babīte” reģistrācijas Nr. 40008062780,
dalībnieces, Babītes novada iedzīvotājas, K.L.Z. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,

likumiskās pārstāves I.Z. “dzēsts” 31.01.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 440-S, par
finansiāla atbalsta sniegšanu K.L.Z. “dzēsts” dalībai Latvijas Republikas čempionātā U18
grupā, Pieaugušo grupā, International Tennis Federation (ITF) Junior grupā, sacensībās
2018.gadā.
Ņemot vērā Finanšu komitejas 22.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2, 12.§), atklāti
balsojot „par” 10 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs,
G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Iedalīt 1000.00 EUR (viens tūkstotis euro, 00 centi) biedrībai "Sporta Klubs
Babīte", reģistrācijas Nr. 40008062780, Babītes novada iedzīvotājas K.L.Z.
“dzēsts”, personas kods “dzēsts”, dalībai Latvijas Republikas čempionātā U18
grupā, Pieaugušo grupā, International Tennis Federation (ITF) Junior grupā,
sacensībās 2018.gadā.
Minēto summu iedalīt no 2018.gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt biedrībai "Sporta Klubs
Babīte",
reģistrācijas
Nr. 40008062780,
A/S
Swedbank
kontā
Nr. LV74HABA0551001645939, 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.

1.

2.

3.
Izskata biedrības Jūrmalas ūdensslēpošnas un veikborda parks “Smilgas”,
reģistrācijas Nr. 40008245034, dalībnieces, Babītes novada iedzīvotājas, A.L.R. “dzēsts”,
personas kods “dzēsts”, likumiskā pārstāvja G.R. “dzēsts” 10.11.2017. iesniegumu,
reģistrācijas Nr. 4613-S par finansiāla atbalsta sniegšanu A.L.R. “dzēsts”, dalībai
ūdensslēpošanas sacensībās 2018. gadā.
Ņemot vērā Finanšu komitejas 22.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2, 12.§), atklāti
balsojot „par” 10 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs,
G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Iedalīt 800.00 EUR (astoņi simti euro, 00 centi) biedrības Jūrmalas
ūdensslēpošnas un veikborda parks “Smilgas”, reģistrācijas Nr. 40008245034,
dalībnieces, Babītes novada iedzīvotājas, A.L.R. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
dalībai ūdensslēpošanas sacensībās 2018. gadā.
2. Minēto summu iedalīt no 2018.gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt biedrībai Jūrmalas
ūdensslēpošnas un veikborda parks “Smilgas”, reģistrācijas Nr. 40008245034, AS
Swedbank kontā Nr. LV84HABA0551043714077, pēc attiecīga iesnieguma un
izdevumu attaisnojuma dokumentu kopiju (rēķins vai pavadzīme) un apmaksu
apstiprinošu dokumentu: kases čeki, vai stingrās uzskaites kvītis, vai bankas

apstiprināta konta izdruka, kur maksājuma mērķis atbilst šai lēmumā piešķirtajam
finansējuma mērķim un maksājuma veicējs attiecīgā biedrība vai gadījumā, ja
maksājuma veicējs ir cita persona, tad biedrības apliecinājums uz maksājuma
apliecinājuma dokumenta, ka tajā uzrādītā izdevumu apmaksa ir attiecināma un
atbilstoša šai lēmumā piešķirtajam finansējuma mērķim, reģistrēšanas Babītes
novada pašvaldībā.
4.
Izskata Babītes novada iedzīvotāja, indivividuālā sportista R.D. “dzēsts”, personas
kods “dzēsts”, 12.02.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 583-S, par finansiāla atbalsta
sniegšanu dalībai motokrosa sacensībās 2018.gada sezonā.
Ņemot vērā Finanšu komitejas 22.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2, 12.§), atklāti
balsojot „par” 10 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs,
G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Iedalīt 300.00 EUR (trīs simti euro, 00 centi) indivividuālā sportista, R.D. “dzēsts”,
personas kods “dzēsts”, dalībai motokrosa sacensībās 2018.gada sezonā.
2. Minēto summu iedalīt no 2018.gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt R.D. “dzēsts”, personas
kods “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.
5.
Izskata biedrības “BMX Riga”, reģistrācijas Nr. 40008270760, dalībnieka, Babītes
novada iedzīvotāja, M.O. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, likumiskā pārstāvja E.O.
“dzēsts” 30.11.2017. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 4860-S, par finansiāla atbalsta
sniegšanu M.O. “dzēsts”, dalībai BMX riteņbraukšanas sacensībās 2018. gadā.
Ņemot vērā Finanšu komitejas 22.02.2018. atzinumu (protokols Nr.2, 12.§), atklāti
balsojot „par” 10 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs,
G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.

Iedalīt 300.00 EUR (trīs simti euro, 00 centi) indivividuālā sportista, M.O.
“dzēsts”, personas kods “dzēsts”, dalībai BMX riteņbraukšanas sacensībās 2018.
gadā.
Minēto summu iedalīt no 2018.gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt Biedrības “BMX Riga”,
reģistrācijas
Nr. 40008270760,
AS
“Swedbank”
kontā
Nr. LV30HABA0551007156040, 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.
6.
Izskata biedrības „Latvijas nedzirdīgo sporta federācija” dalībnieka M.G. “dzēsts”,
personas kods “dzēsts”, 19.12.2017. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 5098-S, par finansiāla
atbalsta piešķiršanu, dalībai vieglatlētikas sacensībās Gomeļā, Baltkrievijā (norises laiks
22.03.2018.-24.03.2018.)
Atklāti balsojot „par” 10 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.

Iedalīt 600.00 EUR (seši simti euro, 00 centi) biedrībai „Latvijas nedzirdīgo sporta
federācija” par Babītes novada iedzīvotāja M.G. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
dalību vieglatlētikas sacensībās Gomeļā, Baltkrievijā.
Minēto summu iedalīt no 2018.gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt biedrības „ Latvijas
nedzirdīgo sporta federācija”, reģistrācijas Nr.40008022970, A/S DNB Bank kontā
Nr. LV02RIKO0002010021265 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 piecām lapām.
49.§
Par izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības
padomes nolikumā
Ziņo A.Ence
Izskatījusi Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes ierosinājumu veikt
grozījumus tās Uzraudzības padomes nolikumā.
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 991.panta ceturtajai daļai, atklāti balsojot
„par” 10 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:

Apstiprināt sekojošus grozījumus Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
Uzraudzības padomes nolikumā:
1. Papildināt 2. sadaļas 1. punktu ar teikumu šādā redakcijā:
„Līdz ar jaunu domes sasaukumu lēmums par Uzraudzības padomes locekļa
izvirzīšanu tiek pieņemts atkārtoti, ne vēlāk kā līdz 01.oktobrim.”
2. Grozīt nolikuma 2. sadaļas 3. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„ 3. Uzraudzības padomes priekšsēdētāju ar balsu vairākumu atklātā balsojumā ievēl
uz domes sasaukuma termiņa pilnvaru laiku.”
3. Grozīt nolikuma 3. sadaļas 2.3.. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„2.3. izskata Pārvaldes priekšnieka lūgumu slēgt līgumu par pakalpojuma saņemšanu,
ja noslēdzamā līguma summa pārsniedz - 4500.0 EURO ( četri tūkstoši pieci simti EURO,
00 centi ) ( bez PVN).”
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
50.§
Par pārstāvniecību Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības
padomē
Ziņo A.Ence
Izskatījusi Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes ierosinājumu izvirzīt
Babītes novada pašvaldības domes pārstāvi darbam Pierīgas izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes Uzraudzības padomes sastāvā.
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 99.1.pantam, atklāti balsojot „par” 10 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko,
K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
Deleģēt darbam Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomē
Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Andreju Enci.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
Domes sēdes darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti izskatīti.
Nakamā domes sēde 2018.gada 28.martā, plkst. 14:00
Sēdi slēdz: 17.22
Pašvaldības domes priekšsēdētājs

Andrejs Ence

Protokolētājs

Lāsma Kallisa

