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Lāsma Kallisa

Sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Aizsila ziņo par aktualitātēm un notikumiem
Babītes novadā 2018. gada martā (ziņojums pielikumā).
Izpilddirektore Elfa Sloceniece ziņo par veiktajiem un plānotajiem
saimnieciskajiem darbiem 2018. gada martā (ziņojums pielikumā).
Sabiedriskās kārtības daļas inspektore Dana Lomakina informē par sastādītajiem
pārkāpumu protokoliem, saņemtajiem iedzīvotāju iesniegumiem, veiktajiem
izbraukumiem.
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Domes priekšsēdētājs
lēmumprojektiem:

lūdz

papildināt

sēdes

darba

kārtību

ar

trijiem

1. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 10. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā
īpašumā „Atmodas”, kadastra numurs 8048 003 0001, ietilpstošajai zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 80848 003 0001”;
2. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 34. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par Babītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3 „Par
sociālo dzīvokļu un sociālo māju izīrēšanas kārtību Babītes novadā”
apstiprināšanu”;
3. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 35. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par Babītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4
„Teritoriju kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi Babītes novadā”
apstiprināšanu”.
Atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret”
nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt darba kārtību.
Darba kārtība.

1.

2.
3.

4.

5.

Par adreses piešķiršanu dzīvojamās mājas telpu grupām nekustamā īpašuma
Sebru ielā 15, kadastra Nr.80480080096, Sēbruciems, Babītes pagastā, Babītes
novadā.
Par adrešu precizēšanu nekustamajā īpašumā “Mētras-2”, kadastra Nr. 8088
005 0120, ietilpstošajām zemes vienībām un būvēm uz tām.
Par adreses maiņu būvei ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0170 008, kas
atrodas nekustamā īpašuma Rūpnieku iela 1, zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0904, Piņķos, Babītes pagasta, Babītes novadā.
Par adreses maiņu nekustamā īpašuma “Ābeles” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0170 un būvēm, kas atrodas zemes vienības daļās ar
kadastra apzīmējumiem 8048 003 0170 8004 un 8048 003 0170 8006, Piņķos,
Babītes pagasta, Babītes novadā.
Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
projektētajām zemes vienībām detālplānojuma “Mežrozes”, Skārduciemā,
Babītes pagastā, Babītes novadā, teritorijā.
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Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā “Meža
rūķi”, kadastra numurs 8048 007 0995, ietilpstošajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8048 007 0915.
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 “Meža
vēji”, kadastra numurs 8048 007 0996, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 007 0916.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā “Meža
zvani”, kadastra numurs 8048 007 0997, ietilpstošajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8048 007 0917.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā
„Atmodas”, kadastra numurs 8048 003 0001, ietilpstošajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 80848 003 0001
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80880010010 atdalīšanu no
nekustamā īpašuma “Kūdra – 12-”, Kūdra, Salas pagastā, Babītes novadā.
Par atļauju atdalīt no nekustamā īpašuma “Ineses”, kadastra Nr. 8088 005
0169 zemes vienības Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā
“Austrumi”, kadastra numurs 8048 007 0055, ietilpstošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8048 007 0055, Babītes pagastā, Babītes novadā,
sadalīšanai
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamājā īpašumā
“Dāboliņi”, kadastra numurs 8048 008 0013, ietilpstošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8048 008 0013, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes
novadā, sadalīšanai trīs zemes vienībās.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Aveņu
iela 31”, kadastra numurs 8048 003 0204, ietilpstošajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8048 003 0204, Piņķi, Babītes pagasta, Babītes novads.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā
“Lazdiņas”, kadastra numurs 8048 004 0989, ietilpstošajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8048 004 0989, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Birutas”,
kadastra numurs 8048 004 0298, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 004 0300, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Birutas”,
kadastra numurs 8048 004 0298, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 010 0131, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā
“Papardes”, kadastra numurs 8048 003 1005, ietilpstošajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8048 003 0271, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Ziediņi”, kadastra
Nr. 80880070027, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880070027,
Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā.
Par Babītes novada Attīstības programmas 2015.-2020. gadiem Rīcības un
investīciju plānā aktualizēšanu 2018.-2020. gadiem.
Par nekustamā īpašuma „Dārzi”, Babītē, Babītes pagastā iznomāšanu ģimenes
dārzu ierīkošanai un uzturēšanai
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Par pašvaldībai piederošu neapbūvētu zemes vienību daļu iekļaušanu
Iznomājamo neapbūvēto zemes gabalu sarakstā
Par 6.dzīvoklim piekrītošo zemes vienības daļu Rīgas iela 2A, Piņķos, Babītes
pagastā atsavināšanu
Par nekustamā īpašuma Liepu aleja 21-5, Babītē, Babītes pagastā, Babītes
novadā, atsavināšanu
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša neapbūvēta nekustamā īpašuma
atsavināšanu
Par grozījumiem 2007.gada 22.maija nomas līgumā par nekustamā īpašuma
“Kapsēta”, kadastra Nr. 8088 005 0614, zemes vienības daļas nomu
Par apbūvēta zemesgabala „Mežmaļi”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes
novads, atsavināšanu.
Par zemes iegūšanu īpašumā
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Starpgabals
Nr.8”, kadastra Nr.8088 005 0675, Salas pagastā, Babītes novadā, neapbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0367 izsoles ar pretendentu
atlasi rezultātu apstiprināšanu.
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.
Par saistošo noteikumu Nr.2 “Kārtība, kādā Babītes novada pašvaldība
nodrošina
līdzfinansējumu
bērnu
uzraudzības
pakalpojumam”
apstiprināšanu.
Par noteikumu Nr.2 “Par bērnu reģistrēšanas un uzņemšanas kārtību 1.klasē
Salas sākumskolā” apstiprināšanu.
Par Babītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3 „Par sociālo dzīvokļu
un sociālo māju izīrēšanas kārtību Babītes novadā” apstiprināšanu.
Par Babītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4 „Teritoriju kopšanas
un būvju uzturēšanas noteikumi Babītes novadā” apstiprināšanu.
Par maksas noteikšanu bērnu uzturēšanai pašvaldības organizētajā atpūtas un
sporta nometnē
Par raidījuma “Ceļojums pagātnē” finansiālu atbalstu Babītes novada
vēstures atspoguļošanai videofilmā
Par finanšu piešķiršanu nodibinājumam „Fonds Sibīrijas bērni”
Par finanšu iedalīšanu A.D.
Par finanšu iedalīšana sporta atbalstam.
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam.

1.§
Par adreses piešķiršanu dzīvojamās mājas telpu grupām nekustamā īpašuma Sebru
ielā 15, kadastra Nr.80480080096, Sēbruciems, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata A.Ķ. “dzēsts” 28.02.2018. iesniegumu,
reģistrācijas Nr.825-S, ar lūgumu piešķirt adreses telpu grupām dzīvojamā mājā Sebru ielā
15, kadastra Nr. 80480080096, atbilstoši ēkas kadastrālās inventarizācijas lietai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 2.8., 2.10., 12.1., 9., 14., 22. punktu un Attīstības komitejas 20.03.2018.
atzinumam (protokols Nr. 3, 1.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņs,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Piešķirt adreses ēkā esošām telpu grupām (dzīvokļu īpašumjiem):
a. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 80480080096 001 001 15 - 1, Sēbruciems, Babītes pagasts, Babītes novads;
b. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 80480080096 001 002 15 - 2, Sēbruciems, Babītes pagasts, Babītes novads;
c. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 80480080096 001 005 15 - 3, Sēbruciems, Babītes pagasts, Babītes novads;
d. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 80480080096 001 006 15 - 4, Sēbruciems, Babītes pagasts, Babītes novads.

Sebru iela
Sebru iela
Sebru iela
Sebru iela

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
2.§
Par adrešu precizēšanu nekustamajā īpašumā “Mētras-2”, kadastra Nr. 8088 005
0120, ietilpstošajām zemes vienībām un būvēm uz tām
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata Valsts adrešu reģistra sniegto informāciju
ar lūgumu precizēt adresi “Mētras 2”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, kas
piešķirts divām nekustamajā īpašumā “Mētras-2”, kadastra Nr. 8088 005 0120,
ietilpstošajām zemes vienībām un būvēm uz tām.
Saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 8.1., 8.2., apakšpunktiem un 9.punktu un Attīstības komitejas 20.03.2018.
atzinumu (protokols Nr.3, 2.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņs,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
Mainīt nekustamā īpašuma “Mētras-2”, kadastra Nr. 8088 005 0120, zemes vienībai
0.2600 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0121 un būvei uz tās ar kadastra
apzīmējumu 8088 005 0121 001, adresi no “Mētras 2”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes
novads uz “Vītolmētras”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
3.§
Par adreses maiņu būvei ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0170 008, kas atrodas
nekustamā īpašuma Rūpnieku iela 1, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048
003 0904, Piņķos, Babītes pagasta, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne

Babītes novada pašvaldības administrācijas speciālisti ierosina mainīt adresi būvei
ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0170 008, kas atrodas nekustamā īpašuma Rūpnieku iela
1, kadastra Nr. 8048 003 0904 zemes vienībā, no “Ābeles”, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes
novads uz Rūpnieku iela 1, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.
Atbilstoši Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 14., 8.1., 8.2., 9., punktam un Attīstības komitejas 20.03.2018. atzinumam
(protokols Nr.3, 3.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
Mainīt adresi “Ābeles”, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, būvei ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0170 008 nosakot tai adresi Rūpnieku iela 1, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
4.§
Par adreses maiņu nekustamā īpašuma “Ābeles” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0170 un būvēm, kas atrodas zemes vienības daļās ar kadastra
apzīmējumiem 8048 003 0170 8004 un 8048 003 0170 8006, Piņķos, Babītes pagasta,
Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības administrācijas speciālisti ierosina mainīt adresi
nekustamā īpašuma “Ābeles” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480030170 un
būvēm, kas atrodas zemes vienību daļās ar kadastra apzīmējumiem 8048 003 0170 8004 un
8048 003 0170 8006, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Atbilstoši Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 14., 8.1., 8.2., 9., punktam un Attīstības komitejas 20.03.2018. atzinumam
(protokols Nr.3, 4.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Mainīt adresi nekustamā īpašuma “Ābeles”, kadastra Nr. 8048 003 0170, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0170 un zemes vienības daļā ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0170 8004 esošajām būvēm no “Ābeles”, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads, nosakot adresi Meistaru iela 4, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads.
2. Mainīt adresi būvei ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0170 012, kas atrodas
nekustamā īpašuma “Ābeles”, kadastra Nr. 8048 003 0170, zemes vienības daļā ar
kadastra apzīmējumu 8048 003 0170 8006 no “Ābeles”, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads, nosakot adresi Priedaines iela 11, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes
novads.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trijām lapām.

5.§
Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
projektētajām zemes vienībām detālplānojuma “Mežrozes”, Skārduciemā, Babītes
pagastā, Babītes novadā, teritorijā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata N.K. “dzēsts” 08.03.2018. iesniegumu,
reģistrācijas Nr. 932-S, ar lūgumu atdalīt projektētās zemes vienības no nekustamā īpašuma
“Mežrozes”, Skārduciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā atbilstoši nekustamā īpašuma
“Mežrozes”, detālplānojuma risinājumiem un piešķirt tām adreses un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķus:
Atbilstoši Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 2.9., 11., 14., 17.1., punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.4., 23.1., 14.1 2. punktu un Attīstības komitejas
20.03.2018. atzinumam (protokols Nr. 3, 5.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence,
J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš,
V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Mežrozes”, kadastra Nr. 8048 007 0009, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1017, Skārduciemā, Babītes pagastā,
Babītes novadā, desmit zemes vienības un reģistrēt tās kā atsevišķus kadastra
objektus, atdalītajām zemes vienībām piešķirt adreses un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķus:
Parcele
atbilstoši
grafiskajam
Pielikumam

Platība
(ha)

1

0,2471

4

0,1634

5

0,1660

6

0,1800

7

0,1789

Piešķirtā adrese
vai nosaukums

Mežrožu iela 15,
Sēbruciems,
Babītes pagasts,
Babītes novads
Mežrožu iela 9,
Sēbruciems,
Babītes pagasts,
Babītes novads
Mežrožu iela 7,
Sēbruciems,
Babītes pagasts,
Babītes novads
Mežrožu iela 5,
Sēbruciems,
Babītes pagasts,
Babītes novads
Mežrožu iela 5A,
Sēbruciems,

Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis

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

8

0,1348

9

0,1413

13

0,1239

Babītes pagasts,
Babītes novads
Mežrožu iela 3,
Sēbruciems,
Babītes pagasts,
Babītes novads
Mežrožu iela 1,
Sēbruciems,
Babītes pagasts,
Babītes novads
Mežrožu iela 8,
Sēbruciems,
Babītes pagasts,
Babītes novads

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

2. Piešķirt nosaukumu un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi detālplānojuma
“Mežrozes” teritorijā projektētajai zemes vienībai:
Projektētās
zemes
Piešķirtais
Nekustamā īpašuma lietošanas
vienības
Platība
īpašuma
mērķis
Nr.
(ha)
nosaukums
(atbilstoši
Pielikuma)
Zeme dzelzceļa infrastruktūras
15
zemes nodalījuma joslā un ceļu
0,0662
Ļutu ceļš
zemes nodalījuma joslā (kods
1101)
3. Noteikt, ka veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, platības var tikt precizētas.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz četrām lapām.
6.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā “Meža
rūķi”, kadastra numurs 8048 007 0995, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 007 0915
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības
administrācijas ierosinājumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamajā
īpašumā “Meža rūķi”, kadastra Nr. 8048 007 0995, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 007 0915.
Saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumi Nr. 496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtības” 18., 17.7., 23.3. punktu un Attīstības komitejas 20.03.2018. atzinumu
(protokols Nr.3, 6.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:

Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamajā īpašumā “Meža rūķi”,
kadastra Nr. 8048 007 0995, ietilpstošai zemes vienībai 72.67 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 8048 007 0915 no Publiskie ūdeņi (0301) 26.67 ha platībā un Zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201) 46 ha platībā, uz Fizisko un
juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (0302) 26.67 ha platībā un
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201) 46 ha platībā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
7.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašumā “Cederi”,
Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā detālplānojuma teritorijā ietilpstošajām
zemes vienībām
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības
administrācijas lūgumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 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
20.03.2018. atzinumu (protokols Nr.3, 7.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence,
J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš,
V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemāk uzskaitītajos nekustamajos
īpašumos ietilpstošajām zemes vienībām:
Nekustamā
īpašuma
kadastra Nr.
Zemes
vienības
kadastra
apzīmējums
80880070212
80880070212
80880070211
80880070211
80880070210
80880070210
80880070229

Adrese

Zemes
vienības
platība (ha)

Cederu iela 7, Varkaļi,
Salas pag., Babītes
nov.

0.3123

Cederu iela 9, Varkaļi,
Salas pag., Babītes
nov.

0.3123

Cederu iela 11,
Varkaļi, Salas pag.,
Babītes nov.

0.2703
0.4695

Esošais
nekustamā
īpašuma
lietošanas
mērķis
Individuālo
dzīvojamo
māju apbūve
(0601)
Individuālo
dzīvojamo
māju apbūve
(0601)
Individuālo
dzīvojamo
māju apbūve
(0601)

Ar šo lēmumu
piešķirtais nekustamā
īpašuma lietošanas
mērķis

Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves
zeme (0600)
Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves
zeme (0600)
Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves
zeme (0600)

80880070229
80880070228
80880070228
80880070227
80880070227
80880070219
80880070219
80880070220
80880070220
80880070222
80880070222
80880070226
80880070226
80880070225
80880070225
80880070224
80880070224
80880070223
80880070223

Aļņu salas iela 15,
Varkaļi, Salas pag.,
Babītes nov.
Aļņu salas iela 17,
Varkaļi, Salas pag.,
Babītes nov.

0.4896

Aļņu salas iela 19,
Varkaļi, Salas pag.,
Babītes nov.

0.4896

Aļņu salas iela 18,
Varkaļi, Salas pag.,
Babītes nov.

0.3122

Aļņu salas iela 20,
Varkaļi, Salas pag.,
Babītes nov.

0.2964

Aļņu salas iela 29,
Varkaļi, Salas pag.,
Babītes nov.

0.2745

Aļņu salas iela 21,
Varkaļi, Salas pag.,
Babītes nov.

0.4896

Aļņu salas iela 23,
Varkaļi, Salas pag.,
Babītes nov.

0.4883

Aļņu salas iela 25,
Varkaļi, Salas pag.,
Babītes nov.

0.5419

Aļņu salas iela 27,
Varkaļi, Salas pag.,
Babītes nov.

0.6178

Individuālo
dzīvojamo
māju apbūve
(0601)
Individuālo
dzīvojamo
māju apbūve
(0601)
Individuālo
dzīvojamo
māju apbūve
(0601)
Individuālo
dzīvojamo
māju apbūve
(0601)
Individuālo
dzīvojamo
māju apbūve
(0601)
Individuālo
dzīvojamo
māju apbūve
(0601)
Individuālo
dzīvojamo
māju apbūve
(0601)
Individuālo
dzīvojamo
māju apbūve
(0601)
Individuālo
dzīvojamo
māju apbūve
(0601)
Individuālo
dzīvojamo
māju apbūve
(0601)

Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves
zeme (0600)
Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves
zeme (0600)
Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves
zeme (0600)
Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves
zeme (0600)
Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves
zeme (0600)
Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves
zeme (0600)
Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves
zeme (0600)
Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves
zeme (0600)
Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves
zeme (0600)
Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves
zeme (0600)

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz četrām lapām.
8.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā “Meža vēji”,
kadastra numurs 8048 007 0996, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 007 0916
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības
administrācijas ierosinājumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamajā
īpašumā “Meža vēji”, kadastra Nr. 8048 007 0996, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 007 0916.
Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumi
Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtības” 18., 17.7., 23.3. punktu un Attīstības
komitejas 20.03.2018. atzinumu (protokols Nr.3, 8.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis
(A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko,
K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamajā īpašumā “Meža vēji”,
kadastra Nr. 8048 007 0996, ietilpstošai zemes vienībai 25.79 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 8048 007 0916 no Publiskie ūdeņi (0301) 21.3 ha platībā un Dabas pamatnes,
parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
(0501) 4.49 ha platībā, uz Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu
teritorijas (0302) 21.3 ha platībā un Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas
nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda
cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (0501) 4.49 ha platībā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
9.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā “Meža
zvani”, kadastra numurs 8048 007 0997, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 007 0917
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības
administrācijas ierosinājumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamajā
īpašumā “Meža zvani”, kadastra Nr. 8048 007 0997, ietilpstošajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8048 007 0917.
Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumi
Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtības” 18., 17.7., 23.3. punktu, Attīstības
komitejas 20.03.2018. atzinumam (protokols Nr.3, 9.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis
(A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko,
K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamajā īpašumā “Meža zvani”,
kadastra Nr. 8048 007 0997, ietilpstošai zemes vienībai 8.35 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 8048 007 0917 no Publiskie ūdeņi (0301) 3 ha platībā un Dabas pamatnes,
parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
(0501) 5,35 ha platībā, uz Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu
teritorijas (0302) 3 ha platībā un Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas
nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda
cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (0501) 5,35 ha platībā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.

10.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā „Atmodas”,
kadastra numurs 8048 003 0001, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80848 003 0001
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “Barona 20”, reģistrācijas Nr.
40103990119, 22.03.2018. iesniegumu, registrācijas Nr. 1139-S, ar lūgumu mainīt
nekustamajā īpašumā “Atmodas”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra
numurs 8048 003 0001, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003
0001 noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un mainīt to uz komercdarbības objektu
apbūvi.
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., 17.6., 18., 23.2.2., punktu, atklāti balsojot „par” 12
balsis (A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Mainīt nekustamajā īpašumā „ Atmodas”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,
ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0001, noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi no Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM- 0101) uz Komercdarbības objektu apbūvi (NĪLM-0801) 3.05 ha
platībā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
11.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80880010010 atdalīšanu no nekustamā
īpašuma “Kūdra – 12-12”, Kūdra, Salas pagastā, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata R.V. “dzēsts” 12.03.2018. iesniegumu,
reģistrācijas Nr. 959-S, ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Kūdra-12-12”,
Kūdra, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 8088 001 0009, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8088 001 0010 un reģistrēt to kā atsevišķu zemes vienību.
Zemes ierīcības likuma 8.panta trešā daļa nosaka, ka zemes ierīcības projekts nav
izstrādājams, ja atkārtoti veic kadastrālo uzmērīšanu zemes vienībai vai zemes vienības
daļai vai kadastrāli uzmēra zemes vienības daļu.
Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 1.apakšpunktam, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 53.panta 1.punkta b. apakšpunktam, 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 20.03.2018. atzinumam (protokols Nr.3, 10.§), atklāti balsojot „par”
12 balsis (A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele,

N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.

3.

Atļaut no nekustamā īpašuma “Kūdra-12-12”, kadastra numurs 8088 001 0009,
atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8088 001 0010 un reģistrēt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu;
Abām zemes vienībām saglabāt esošās zemes vienību adreses un noteiktos
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus – individuālo dzīvojamo māju apbūve
(NĪLMK – 0601).
Likvidēt nekustamā īpašuma nosaukumu “Kūdra-12-12”.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
12.§
Par atļauju atdalīt no nekustamā īpašuma “Ineses”, kadastra Nr. 8088 005 0169 trīs
zemes vienības Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata A.V. “dzēsts” 14.03.2018. iesniegumu,
reģistrācijas Nr. 985-S, ar lūgumu atļaut no nekustamā īpašuma “Ineses”, kadastra Nr.
8088 005 0169, atdalīt un reģistrēt kā atsevišķus nekustamos īpašumus zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 8088 005 0329, 8088 005 0361 un 8088 005 0364.
Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.panta trešajai daļai, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 53.panta 1. punkta “b” apakšpunktu un Attīstības komitejas 20.03.2018.
atzinumama (protokols Nr.3, 11.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņs,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1.

2.

Atļaut no nekustamā īpašuma “Ineses”, kadastra Nr. 8088 005 0169, atdalīt un
reģistrēt jaunā nekustamajā īpašumā zemes vienību 0.0474 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 8088 005 0329, visā platībā saglabājot nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK0101), piešķirot tai nosaukumu “Ineses 1”.
Atļaut no nekustamā īpašuma “Ineses”, kadastra Nr. 8088 005 0169, atdalīt un
reģistrēt jaunā nekustamajā īpašumā zemes vienību 0.0104 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 8088 005 0364, visā platībā saglabājot nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK0101), piešķirot tai nosaukumu “Ineses 2”.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trijām lapām.
13.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā
“Austrumi”, kadastra numurs 8048 007 0055, ietilpstošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8048 007 0055, Babītes pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai
Ziņo I.Griezne

Babītes novada pašvaldības dome izskata zemes ierīcībā sertificētas personas M.S.
“dzēsts”, sertifikāta Nr. BA-217, 26.02.2012. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 761-S, ar
lūgumu apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā “Austrumi”,
kadastra Nr. 8048 007 0055, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007
0055, Babītes pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 41. punktu, 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., 23.2.2., 14.11. punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 53.panta 1.punkta b. apakšpunktu, Ministru kabineta
08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.6., 2.9., 14. punktu, Attīstības
komitejas 20.03.2018. atzinumu (protokols Nr.3, 12.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis
(A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko,
K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Māra Seržana, sertifikāta Nr. BA-217,
izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 15.03.2018. 09:34:04) nekustamajā
īpašumā “Austrumi”, kadastra Nr. 8048 007 0055, ietilpstošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8048 007 0055, Salas pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai.
2. Piešķirt nosaukumus un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķu zemes
vienībām ar pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu:
Zemes
vienības Nr.
(Pielikumā)

Pirmsreģistrētais
kadastra
apzīmējums

Platība
(ha)

0.42

Nosaukums

Priedes ceļš

11

80480071049

1

80480071039

0.24

Priedes ceļš 1

2

80480071040

0.24

Priedes ceļš 3

3

80480071041

0.68

Priedes ceļš 5

4

80480071042

0.37

Priedes ceļš 7

5

80480071043

0.33

Priedes ceļš 9

6

80480071044

0.32

Priedes ceļš
11

7

80480071045

0.32

Priedes ceļš
13

NĪLM
Zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā
(1101)
Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves
zeme (NĪLMK 0600)
Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves
zeme (NĪLMK 0600)
Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves
zeme (NĪLMK 0600)
Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves
zeme (NĪLMK 0600)
Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves
zeme (NĪLMK 0600)
Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves
zeme (NĪLMK 0600)
Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves
zeme (NĪLMK 0600)

8

80480071046

0.30

Priedes ceļš 6

9

80480071047

0.28

Priedes ceļš 4

10

80480071048

0.27

Priedes ceļš 2

Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves
zeme (NĪLMK 0600)
Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves
zeme (NĪLMK 0600)
Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves
zeme (NĪLMK 0600)

3. Atļaut plānotās zemes vienības reģistrēt kā atsevišķus kadastra objektus.
4. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā
norādītie apgrūtinājumi var tikt precizēti.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz piecām lapām.
14.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamājā īpašumā
“Dāboliņi”, kadastra numurs 8048 008 0013, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8048 008 0013, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai
trīs zemes vienībās
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata zemes ierīcībā sertificētas personas
Mārča Mistra, sertifikāta Nr. AA000000087, 05.03.2018. iesniegumu, reģistrācijas
Nr. 875-S, ar lūgumu apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā
“Dāboliņi”, kadastra Nr. 8048 008 0013, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8048 008 0013, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai trīs
zemes vienībās.
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.,
23.2.2., 14.11. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas
noteikumi” 2.9., 14. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53.panta 1.punkta
b. apakšpunktu, Attīstības komitejas 20.03.2018. atzinumu (protokols Nr.3, 13.§), atklāti
balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Mārča Mistra, sertifikāta Nr.
AA000000087, izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 15.03.2018.
11:31:05) nekustamajā īpašumā “Dāboliņi”, kadastra Nr. 8048 008 0013,
ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0013, Vīkuļos,
Babītes pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai.
2. Piešķirt adreses un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus zemes vienībām
ar pirmsreģistrētiem kadastra apzīmējumiem:
Zemes
vienības Nr.
(Pielikumā)

Pirmsreģistrētais
kadastra
apzīmējums

Platība
(ha)

Adrese

NĪLM

1

80480080506

0.14

Kārkliņi, Vīkuļi, Babītes
pagasts, Babītes novads

2

80480080507

0.18

Zīlītes, Vīkuļi, Babītes
pagasts, Babītes novads

3

80480080505

1.62

Dāboliņi, Vīkuļi, Babītes
pagasts, Babītes novads

Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves
zeme (NĪLMK 0600)
Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves
zeme (NĪLMK 0600)
Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība
(NĪLMK 0101)

3. Atļaut plānotās zemes vienības reģistrēt kā atsevišķus kadastra objektus.
4. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā
norādītie apgrūtinājumi var tikt precizēti.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz četrām lapām.
Sēžu zāle ierodas deputāte Darja Cvetkova (15.00)
15.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Aveņu iela 31”,
kadastra numurs 8048 003 0204, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0204, Piņķi, Babītes pagasta, Babītes novads
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “NP TOPO”, 20.03.2018.
iesniegumu, reģistrācijas Nr.1085-S, ar lūgumu apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamajā īpašumā “Aveņu iela 31”, kadastra numurs 8048 003 0204,
ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0204, Piņķos, Babītes
pagastā, Babītes novadā. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši VAS “Latvijas valsts
ceļu” pasūtītajam un AS “Ceļuprojekts” izstrādātajam Valsts galvenā autoceļa A-10 Rīga
– Ventspils posma km 13.41 – 19.25 pārbūves projektam.
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 20.03.2017. atzinumu (protokols
Nr. 3, 14.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs,
A.Osītis, D.Cvetkova, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1.

Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Martas Puriņas, sertifikāta Nr.BA344,
izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 18.03.2018. 22:52:17) nekustamā
īpašuma “Aveņu iela 31”, kadastra numurs 8048 003 0204, ietilpstošajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0204, Piņķi, Babītes pagastā, Babītes
novadā sadalīšanai.

2.

3.

4.

Plānotajai zemes vienībai Nr.1, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8048 003 1424,
platība – 0,3256 ha, saglabāt esošo adresi Aveņu iela 31, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads un saglabāt esošos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus –
individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) 0,25 ha platībā un Zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0601)
0,0756 ha platībā.
Plānotajai zemes vienībai Nr.2, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8048 003 1425,
platība – 0,0014 ha, piešķirt nosaukumu “Aveņu iela A” un visā platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101). Zemes vienību
reģistrēt kā atsevišķu nekustamo īpašumu.
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.
16.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā
“Lazdiņas”, kadastra numurs 8048 004 0989, ietilpstošajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8048 004 0989, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo D.Cvetkova
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “NP TOPO”, 20.03.2018.
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 1077-S, ar lūgumu apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamajā īpašumā “Lazdiņas”, kadastra numurs 8048 004 0989, ietilpstošajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0989, Babītē, Babītes pagastā, Babītes
novadā. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši VAS “Latvijas valsts ceļu”
pasūtītajam un AS “Ceļuprojekts” izstrādātajam Valsts galvenā autoceļa A-10 Rīga –
Ventspils posma km 13.41 – 19.25 pārbūves projektam.
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 20.03.2017. atzinumu (protokols
Nr. 3, 15.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs,
A.Osītis, D.Cvetkova, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Martas Puriņas, sertifikāta Nr.BA344,
izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 18.03.2018. 23:19:06) nekustamā
īpašuma “Lazdiņas”, kadastra numurs 8048 004 0989, ietilpstošajai zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0989, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā
sadalīšanai.
2. Plānotajai zemes vienībai Nr.1, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8048 004 1393,
platība – 0,26 ha, piešķirt adresi Liepu aleja 50, Babīte, Babītes pagasts, Babītes

novads un saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo
dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601).
3. Plānotajai zemes vienībai Nr.2, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8048 004 1394,
platība – 0,02 ha, saglabāt esošo nosaukumu “Lazdiņas” un visā platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101).
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.
17.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Birutas”,
kadastra numurs 8048 004 0298, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 004 0300, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo D.Cvetkova
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “NP TOPO”, 20.03.2018.
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 1075-S, ar lūgumu apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamajā īpašumā “Birutas”, kadastra numurs 8048 004 0298, ietilpstošajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0300, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši VAS “Latvijas valsts ceļu” pasūtītajam un AS
“Ceļuprojekts” izstrādātajam Valsts galvenā autoceļa A-10 Rīga – Ventspils posma km
13.41 – 19.25 pārbūves projektam.
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 20.03.2017. atzinumu (protokols
Nr. 3, 16.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs,
A.Osītis, D.Cvetkova, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Martas Puriņas, sertifikāta Nr.BA344,
izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 18.03.2018. 23:02:47) nekustamā
īpašuma “Birutas”, kadastra numurs 8048 004 0298, ietilpstošajai zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0300, Babītes pagastā, Babītes novadā
sadalīšanai.
2. Plānoto zemes vienību Nr.1, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8048 004 1389,
platība – 3,19 ha, saglabāt nekustamā īpašuma “Birutas” sastāvā un saglabāt esošo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101).
3. Plānotajai zemes vienībai Nr.2, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8048 004 1390,
platība – 0,01 ha, piešķirt nosaukumu “Birutas B” un visā platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā

un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101). Zemes vienību reģistrēt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu.
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.
18.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Birutas”,
kadastra numurs 8048 004 0298, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 010 0131, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo D.Cvetkova
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “NP TOPO”, 20.03.2018.
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 1075-S, ar lūgumu apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamajā īpašumā “Birutas”, kadastra numurs 8048 004 0298, ietilpstošajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 010 0131, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši VAS “Latvijas valsts ceļu” pasūtītajam un AS
“Ceļuprojekts” izstrādātajam Valsts galvenā autoceļa A-10 Rīga – Ventspils posma km
13.41 – 19.25 pārbūves projektam.
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 20.03.2017. atzinumu (protokols
Nr. 3, 17.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs,
A.Osītis, D.Cvetkova, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Martas Puriņas, sertifikāta Nr.BA344,
izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 18.03.2018. 23:15:09) nekustamā
īpašuma “Birutas”, kadastra numurs 8048 004 0298, ietilpstošajai zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8048 010 0131, Babītes pagastā, Babītes novadā
sadalīšanai.
2. Plānoto zemes vienību Nr.1, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8048 010 0533,
platība – 2.34 ha, saglabāt nekustamā īpašuma “Birutas” sastāvā un saglabāt esošo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101).
3. Plānotajai zemes vienībai Nr.2, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8048 010 0534,
platība – 0,06 ha, piešķirt nosaukumu “Birutas A” un visā platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101). Zemes vienību reģistrēt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu.
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 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Papardes”,
kadastra numurs 8048 003 1005, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0271, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo D.Cvetkova
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “NP TOPO”, 20.03.2018.
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 1076-S, ar lūgumu apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamajā īpašumā “Papardes”, kadastra numurs 8048 003 1005, ietilpstošajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0271, Babītē, Babītes pagastā, Babītes
novadā. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši VAS “Latvijas valsts ceļu”
pasūtītajam un AS “Ceļuprojekts” izstrādātajam Valsts galvenā autoceļa A-10 Rīga –
Ventspils posma km 13.41 – 19.25 pārbūves projektam.
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 20.03.2017. atzinumu (protokols
Nr. 3, 18.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs,
A.Osītis, D.Cvetkova, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Martas Puriņas, sertifikāta Nr.BA344,
izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 18.03.2018. 23:23:51) nekustamā īpašuma
“Papardes”, kadastra numurs 8048 003 1005, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0271, Babītes pagastā, Babītes novadā sadalīšanai.
1. Plānotajai zemes vienībai Nr.1, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8048 003 1426,
platība – 5,198 ha, saglabāt adresi un nosaukumu “Papardes”, Babīte, Babītes
pagasts, Babītes novads un saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods
0201). Zemes vienību saglabāt esošā nekustamā īpašuma sastāvā.
2. Plānotajai zemes vienībai Nr.2, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8048 003 1427,
platība – 0,002 ha, piešķirt nosaukumu “Papardes A”, Babītes pagasts, Babītes
novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
(NĪLM kods 1101). Zemes vienību reģistrēt kā atsevišķu nekustamo īpašumu.
3. Zemes vienības reģistrēt kā atsevišķus nekustamos īpašumus.
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.

20.§
Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Ziediņi”, kadastra Nr.
80880070027, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880070027, Varkaļos, Salas
pagastā, Babītes novadā
Ziņo D.Cvetkova
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “EbonyTower” valdes locekļa A.S.
“dzēsts” pilnvarotās personas U.M. “dzēsts”, kurš darbojas saskaņā ar 05.08.2016.
Pilnvaru Nr. 10204, 01.03.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 845-S, ar lūgumu izskatīt un
lemt par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Ziediņi” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 80880070027, Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā.
Atbilstoši iepriekš minētajam un saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 15.panta
pirmās daļas 13.apakšpunktu, 47.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu,
Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 119.1. apakšpunktu, 124., 125. punktu, un Attīstības
komitejas 20.03.2018. atzinumam (protokols Nr.3, 19.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, D.Cvetkova, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.

3.
4.

Apstiprināt detālplānojumu nekustamā īpašuma “Ziediņi”, kadastra Nr.
80880070027, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880070027, Varkaļos,
Salas pagastā, Babītes novadā.
Uzdot nekustamā īpašuma “Ziediņi”, kadastra Nr. 80880070027 īpašniekam SIA
“EbonyTower”, sešu nedēļu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā noslēgt ar Babītes
novada pašvaldības domes priekšsēdētāju administratīvo līgumu par
detālplānojuma īstenošanu.
Detālplānojuma grozījumu izstrādātājam publicēt paziņojumu par detālplānojuma
apstiprināšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Detālplānojuma izstrādes vadītājai nodrošināt paziņojuma par detālplānojuma
apstiprināšanu publicēšanu informatīvajā izdevumā „Babītes Ziņas” un ievietot
paziņojumu un detālplānojuma dokumentāciju Babītes novada pašvaldības
mājaslapā interneta vietnē www.babite.lv, kā arī Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā (TAPIS).

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trijām lapām.
21.§
Par Babītes novada Attīstības programmas 2015.-2020. gadiem Rīcības un
investīciju plānā aktualizēšanu 2018.-2020. gadiem
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības
administrācijas lūgumu aktualizēt Babītes novada Attīstības programmas 2015.2020.gadiem, Rīcības un investīciju plānu 2018.-2020. gadiem, kas izstrādāts saskaņā ar
Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumiem Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 16. punktu, kas nosaka, ka rīcības un

investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam
gadam.
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 61.1 pantam, Ministru kabineta 2014. gada 14.
oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 73. pantam un Attīstības komitejas 20.03.2018. atzinumu (protokols Nr.3,
20.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
D.Cvetkova, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
Atlikt lēmuma pieņemšanu informācijas precizēšanai.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz desmit lapām.
22.§
Par nekustamā īpašuma „Dārzi”, Babītē, Babītes pagastā iznomāšanu ģimenes
dārzu ierīkošanai un uzturēšanai
Ziņo Dz.Paņko
Babītes novada pašvaldības dome izskata fizisku personu iesniegumus ar lūgumu
iznomāt zemi ģimenes dārzam. Iepazīstoties ar iesniegtajiem dokumentiem Dome
pārliecinājās, ka:
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2. punkta nosacījumiem, kā arī
saskaņā ar Finanšu komitejas 22.03.2018. atzinumu (protokols Nr.3, 1.§), atklāti balsojot
„par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, D.Cvetkova, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt zemes nomas līgumus par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Dārzi”
zemes vienības, kadastra apzīmējums 8048 003 0167, ar nosacīto nosaukumu „Piņķi”
daļas iznomāšanu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām ģimenes dārza ierīkošanai un uzturēšanai:

Dārza
Nr.

Iznomātā
platība
(ha)

Nomnieka vārds
uzvārds

142

0,02

A.Dž. “dzēsts”

“dzēsts”

“dzēsts”

184

0,02

V.K. “dzēsts”

“dzēsts”

“dzēsts”

Personas
kods

Adrese

2. Nomas maksu gadā noteikt 5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības,
papildus nomas maksai maksājami visi ar normatīvajiem aktiem noteiktie nodokļi.
3. Zemes nomas termiņš no 2018.gada 1.maija līdz 2019.gada 31.decembrim.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.

23.§
Par pašvaldībai piederošu neapbūvētu zemes vienību daļu iekļaušanu Iznomājamo
neapbūvēto zemes gabalu sarakstā
Ziņo Dz.Paņko
Babītes novada pašvaldības dome izskata priekšlikumu par Babītes novada
pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Ābeles -2” Babītes pagastā, neapbūvētas zemes
vienības daļas 0,063 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0162, iekļaušanu
iznomājamo neapbūvēto zemes gabalu sarakstā.
Atbilstoši likuma par pašvaldībām 14.panta 2.punktam, MK 30.10.2007. noteikumu
Nr.375 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15.punkta prasībām un saskaņā
ar Finanšu komitejas 22.03.2016. atzinumu (protokols Nr.3, 2.§), atklāti balsojot „par” 13
balsis (A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, D.Cvetkova, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.Iekļaut Babītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Ābeles 2”
Babītes pagastā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu kadastra Nr.8048 003
0162, daļu 0,63 ha platībā Iznomājamo neapbūvēto zemes gabalu sarakstā
(pielikumā iznomājamā zemes gabala grafiskais pielikums).
1.1.Noteikt, ka zeme izmantojama bez apbūves tiesībām, teritorijas
sakopšanai, atpūtas zonas ierīkošanai un uzturēšanai.
1.2. Nomas līguma termiņš - 31.12.2024.
2.Informāciju par iznomājamajiem īpašumā esošajiem zemes gabaliem izvietot
informācijas stendā Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
24.§
Par 6.dzīvoklim piekrītošo zemes vienības daļu Rīgas iela 2A, Piņķos, Babītes
pagastā atsavināšanu
Ziņo Dz.Paņko
Babītes novada pašvaldības dome izskata J.A. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
turpmāk tekstā – Iesniedzējs, 05.02.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 497-S, kurā
Iesniedzējs ierosina atsavināt apbūvētas zemes vienības 530/67152 domājamās daļas Rīgas
ielā 2A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 80480030131,
6.dzīvokļa uzturēšanai.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto un saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo daļu un 8.panta trešo
daļu un Finanšu komitejas 22.03.2018. atzinumu (protokols Nr.3, 3.§), atklāti balsojot
„par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, D.Cvetkova, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:

Atsavināt J.A. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, dzīvojamās ēkas Rīgas ielā 2A
sestā dzīvokļa, kadastra Nr. 8048 900 0127, uzturēšanai piekrītošās apbūvētās zemes
vienības, 530/ 67152 domājamās daļas, kas sastāda 88,3 m² no zemes vienības Rīgas ielā
2a, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra Nr. 8048 003 0131, par nosacīto cenu
597,79 EUR (pieci simti deviņdesmit septiņi euro un 79 eurocenti).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
25.§
Par nekustamā īpašuma Liepu aleja 21-5, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā,
atsavināšanu
Ziņo Dz.Paņko
Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Andreja Ences
ierosinājumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Liepu eleja 21-5, Babīte,
Babītes pagasts, Babītes novads atsavināšanu, Babītes novada pašvaldības dome (turpmāk
tekstā –dome) konstatē, ka:
Ņemot vērā visu iepriekš minēto un Finanšu komitejas 22.03.2018. atzinumu,
(protokols Nr.3, 4.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, D.Cvetkova, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš,
V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu Liepu aleja 21-5, Babīte, Babītes pagasts, Babītes
novads, kadastra Nr. 8048 900 0699, sastāvošu no nedzīvojamas telpas Nr.5 ar
kopējo platību 16,9m², kopīpašuma 169/ 3011 domājamās daļas no būves ar
kadastra apzīmējumu 8048 004 0415 001, 169/ 3011 domājamās daļas no būves ar
kadastra apzīmējumu 8048 004 0415 002 un 169/ 3011 domājamās daļas no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0415.
2. Uzdot nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai veikt Īpašuma novērtēšanu un
iesniegt Domei apstiprināšanai Īpašuma nosacīto cenu līdz 25.04.2018.
3. Uzdot nekustamā īpašuma izsoles komisjai izstrādāt un iesniegt Domei
apstiprināšanai Īpašuma izsoles noteikumus līdz 25.04.2018. un organizēt Īpašuma
izsoli.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
26.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša neapbūvēta nekustamā īpašuma
atsavināšanu
Ziņo Dz.Paņko
Babītes novada pašvaldības dome izskata E.K. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
16.01.2017. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 220-S, ar lūgumu atļaut nopirkt pašvaldībai
piederoša nekustamā īpašuma zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 009 0309.
Saskaņā ar Finanšu komitejas 22.03.2018. atzinumu (protokols Nr.3, 5.§), atklāti
balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, D.Cvetkova,

G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret”
nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.

Atsavināt E.K. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, pašvaldībai piederošu nekustamo
īpašumu, kadastra Nr. 8048 009 0341, kura sastāvā ir zemes vienība 0,0137 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 009 0309.
Uzdot pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijai līdz 25.04.2018. iesniegt
Babītes novada pašvaldības domē apstiprināšanai nekustamā īpašuma, kadastra Nr.
8048 009 0341, zemes vienības 0,0137 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 009
0309 nosacīto cenu.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
27.§
Par grozījumiem 2007.gada 22.maija nomas līgumā par nekustamā īpašuma
“Kapsēta”, kadastra Nr. 8088 005 0614, zemes vienības daļas nomu
Ziņo Dz.Paņko
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “TeleTower” pilnvarotās personas
J.P. “dzēsts” 22.02.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 742-S, ar lūgumu pagarināt zemes
nomas līguma darbības laiku vēl vismaz līdz 2028.gadam.
Saskaņā ar augstāk minēto un Finanšu komitejas 22.03.2018. atzinumu (protokols
Nr.3, 6.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs,
A.Osītis, D.Cvetkova, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Slēgt ar 01.05.2018. vienošanos ar SIA “Tele Tower”, reģ. Nr. 40103257495, par
grozījumiem 22.05.2007. noslēgtajā „Nomas līgumā Nr. 22/05/2007” par nekustamā
īpašuma “Kapsēta”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, kadastra Nr.8088 005
0281, sastāvā esošas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8088 005 0614, daļas 103 m²
platībā nomu mobilā telefona bāzes stacijas izveidošanai un sakaru torņa celtniecībai,
uzturēšanai un apsaimniekošanai, izsakot 1.1. punktu un 2.1. punktu jaunā redakcijā:
1.1. “1.1. Iznomātājs nodod un nomnieks pieņem nomas lietošanā nekustamā īpašuma
“Kapsēta”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8088 005 0614 daļu 103m² platībā mobilā telefona bāzes
stacijas izveidošanai un sakaru torņa celtniecībai, uzturēšanai un
apsaimniekošanai. 26.11.2007. zemes vienības daļas, kadastra apzīmējums 8088
005 0281 8001, uzmērīšanas plāns ir līguma neatņemama sastāvdaļa.”
1.2. “2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tiek noslēgts līdz
2037.gada 21.maijam.”
2. Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistei organizēt vienošanās par
izmaiņām Līgumā sagatavošanu un noslēgšanu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.

28.§
Par apbūvēta zemesgabala „Mežmaļi 1”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads,
atsavināšanu
Ziņo Dz.Paņko
Izskatot K.B. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, turpmāk tekstā- Iesniedzējs,
iesniegumu, reģistrēts Babītes novada pašvaldībā 22.03.2018. ar Nr.1207-S, kurā
Iesniedzējs ierosina apbūvētas zemes vienības 0,0317 ha platībā „Mežmaļi1”, Spuņciemā,
Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 8088 005 0477 (turpmāk tekstānekustamais īpašums), atsavināšanu.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto un Finanšu komitejas 22.03.2018. atzinumu
(protokols Nr.3, 7.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, D.Cvetkova, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš,
V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1.
2.

Atsavināt K.B. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, nekustamo īpašumu „Mežmaļi
1”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, kadastra Nr. 8088 005 0477.
Uzdot pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijai līdz 25.04.2018. iesniegt
Babītes novada pašvaldības Domē apstiprināšanai nekustamā īpašuma „Mežmaļi
1”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, kadastra Nr. 8088 005 0477, nosacīto
cenu.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
29.§
Par zemes iegūšanu un saglabāšanu īpašumā
Ziņo A.Ence
1.
Babītes novada pašvaldības dome izskata J.S. “dzēsts” (E.S. “dzēsts”) personas
kods “dzēsts”, Krievijas federācijas pilsoņa pase Nr. “dzēsts”, dzīvesvietas adrese:
“dzēsts”, 20.03.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 1091-S, ar lūgumu, atļaut iegūt
īpašumā nekustamo īpašumu “Māras iela 1”, kadastra Nr. 8048 001 0317, Mežāres,
Babītes pagasts, Babītes novads, kas iegūts pirkuma rezultātā.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, D.Cvetkova, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu J.S. “dzēsts” (E.S. “dzēsts”) personas kods “dzēsts”, Krievijas
federācijas pilsoņa pase Nr. “dzēsts”, dzīvesvietas adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt
īpašumā nekustamo īpašumu “Māras iela 1”, kadastra Nr. 8048 001 0317, Mežāres,
Babītes pagasts, Babītes novads.

2.
Babītes novada pašvaldības dome izskata I.I. “dzēsts” (I.I. “dzēsts”) personas kods
“dzēsts”, Latvijas nepilsoņa pase Nr. “dzēsts”, dzīvesvietas adrese: “dzēsts”, 21.03.2018.
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 1096-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
“Zvaigžņu iela 19”, kadastra Nr. 8088 004 0259, Straupciems, Salas pagasts, Babītes
novads, kas iegūts pirkuma rezultātā.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, D.Cvetkova, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu I.I. “dzēsts” (I.I. “dzēsts”) personas kods “dzēsts”, Latvijas
nepilsoņa pase Nr. “dzēsts”, dzīvesvietas adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Zvaigžņu iela 19”, kadastra Nr. 8088 004 0259, Straupciems, Salas
pagasts, Babītes novads.
3.
Babītes novada pašvaldības dome izskata V.S. “dzēsts” (V.S. “dzēsts”) personas
kods “dzēsts”, Latvijas nepilsoņa pase Nr. “dzēsts”, dzīvesvietas adrese: “dzēsts”,
21.03.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 1106-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā
nekustamos īpašumus:
1. “Stīgu iela 9”, kadastra Nr. 8048 001 0155, Mežāres, Babītes pagasts,
Babītes novads,
2. “Skaņu iela 10”, kadastra Nr. 8048 001 0174, Mežāres, Babītes pagasts,
Babītes novads, kuri iegūti pirkuma rezultātā.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, D.Cvetkova, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu V.S. “dzēsts” (V.S. “dzēsts”) personas kods “dzēsts”,
nepilsoņa pase Nr. “dzēsts”, dzīvesvietas adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt
nekustamos īpašumus:
1. “Stīgu iela 9”, kadastra Nr. 8048 001 0155, Mežāres, Babītes
Babītes novads,
2. “Skaņu iela 10”, kadastra Nr. 8048 001 0174, Mežāres, Babītes
Babītes novads.

Latvijas
īpašumā
pagasts,
pagasts,

4.
Babītes novada pašvaldības dome izskata N.K. “dzēsts” (N.K. “dzēsts”) dzimusi
“dzēsts”, Krievijas federācijas pilsoņa pase Nr. “dzēsts”, dzīvesvietas adrese: “dzēsts”,
23.03.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 1153-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Garā iela 15”, kadastra Nr. 8048 001 0505, Mežāres, Babītes
pagasts, Babītes novads, kas iegūts pirkuma rezultātā.

Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, D.Cvetkova, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu N.K. “dzēsts” (N.K. “dzēsts”) dzimusi “dzēsts”, Krievijas
federācijas pilsoņa pase Nr. “dzēsts”, dzīvesvietas adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt
īpašumā nekustamo īpašumu “Garā iela 15”, kadastra Nr. 8048 001 0505, Mežāres,
Babītes pagasts, Babītes novads.
5.
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “Meldres”, reģistrācijas
Nr. 40103276335, juridiskā adrese: Baznīcas iela 20/22-2, Rīga, LV-1010, 27.12.2017.
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 5172-S, ar lūgumu, atļaut saglabāt īpašumā nekustamo
īpašumu “Briežu iela 23”, kadastra Nr. 8048 007 0716, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes
novads.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, D.Cvetkova, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Atlikt lēmuma pieņemšanu, informācijas precizēšanai.
6.
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “Meldres”, reģistrācijas
Nr. 40103276335, juridiskā adrese: Baznīcas iela 20/22-2, Rīga, LV-1010, 27.12.2017.
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 5173-S, ar lūgumu, atļaut saglabāt īpašumā nekustamo
īpašumu “Briežu iela 98”, kadastra Nr. 8048 007 0709, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes
novads.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, D.Cvetkova, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Atlikt lēmuma pieņemšanu, informācijas precizēšanai.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām

Sēdes vadītājs izsludina pārtraukumu no 15.43 līdz 16.11

30.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Starpgabals Nr.8”,
kadastra Nr.8088 005 0675, Salas pagastā, Babītes novadā, neapbūvētas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0367 izsoles ar pretendentu atlasi
rezultātu apstiprināšanu
Ziņo A.Iklāva
Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 22.11.2017. lēmumu „Par Babītes
novada pašvaldībai piederoša neapbūvēta nekustamā īpašuma atsavināšanu” (protokols
Nr.16, 12.§) un Pašvaldības domes ar 24.01.2018. lēmumu “Par Babītes novada pašvaldībai
piederoša nekustamā īpašuma “Starpgabals Nr.8”, kadastra Nr.8088 005 0675, Salas
pagastā, Babītes novadā, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005
0367 (Turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums), izsoles ar pretendentu atlasi noteikumu
(turpmāk tekstā – Izsoles noteikumi) apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 27.§), Babītes
novada pašvaldības īpašuma izsoles komisija, apzināja Nekustamā īpašuma
pierobežniekus, kuriem saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
44.panta astotās daļas 1.punktu ir Nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības. Konstatēja,
ka tie ir: 1) Aleksandri, adrese: “Aleksandri”, Salas pagasts, Babītes novads, kadastra
Nr.80880050399, īpašnieks L.Š. “dzēsts”, 2) Ķirši – 310, adrese: “Ķirši 310”, Salas
pagasts, Babītes novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 80880050416 un zemes
vienības kadastra apzīmējums 80880050417, īpašnieks S.L. “dzēsts”, 3) Ķirši – 280,
adrese: “Ķirši 280”, Salas pagasts, Babītes novads, kadastra apzīmējums 80880050317,
īpašniece M.P. “dzēsts”, 4) Ķirši-259, adrese: “Ķirši 259”, Salas pagasts, Babītes novads,
kadastra apzīmējums 80880050142, kopīpašnieki Dz.S. “dzēsts” (1/3), I.E. “dzēsts” (1/3)
un A.E. “dzēsts” (1/3), 5) Ķirši-270, adrese “Kirši-270”, Salas pagasts, Babītes novads,
kadastra apzīmējums 80880050356, īpašniece Dz.M. “dzēsts”, 6) Ķirši-255, adrese: “Ķirši
255”, Salas pagasts, Babītes novads, kadastra apzīmējums 80880050140, īpašniece
Valentīna Blāķe, 7) Ķirši-284, adrese: “Ķirši 284”, Salas pagasts, Babītes novads, kadastra
apzīmējums 80880050378, īpašniece I.T. “dzēsts”, 8) Ķirši-257, adrese “Kirši-257, Salas
pagasts, Babītes novads, zemes gabala ar kadastra Nr.80880050141 zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 80880050374, īpašnieks M.Š. “dzēsts”, 9) Babītes novada
pašvaldībai piekrītoša zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80880050346, kuriem
nosūtīja reģistrētus pasta sūtījumus – paziņojumus (uzaicinājumus) par pirmpirkuma
tiesību izmantošanu, piedaloties Nekustamā īpašuma izsolē ar pretendentu atlasi.
Līdz noteiktajam termiņam - 28.02.2018. plkst. 10:00 izsolei piereģistrējās divi
izsoles dalībnieki – S.L. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta “dzēsts”,
reģistrācijas Nr.1, un M.P. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta:
“dzēsts”, faktiskā dzīvesvieta “dzēsts”, reģistrācijas Nr.2 (turpmāk tekstā – Nosolītāja).
Abi izsolei pieteikušies dalībnieki izsoles dienā reģistrējās Izsoles dalībnieku
reģistrācijas lapā un saņēma izsoles dalībnieka Karti ar kārtas Nr., atbilstošu Reģistrācijas
apliecības kārtas Nr..
Saskaņā ar Izsoles noteikumu 1.5.punktu, 30.01.2018. plkst. 10:00 notika
Nekustamā īpašuma izsole (turpmāk tekstā – Izsole).
Izsoles procesā, veicot solīšanu izsoles dalībnieks ar kārtas Nr. 1 solīšanu pārtrauca
ar solīto cenu 1930,00 EUR , līdz ar to Izsolei ar kārtas Nr.2 reģistrētais pretendents,
piedāvājot visaugstāko cenu par izsolāmo Nekustamo īpašumu, atbilstoši Izsoles
noteikumu 4.17. punktam, ieguvis Nekustamo īpašumu - Babītes novada pašvaldībai
piederoša nekustamā īpašuma “Starpgabals Nr.8”, kadastra Nr.8088 005 0675, Salas
pagastā, Babītes novadā, neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0367
par solīto cenu 1980,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti astoņdesmit euro, 00 centi).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 4.17. punktam, dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko
cenu, ar savu parakstu to apliecina Izsoles protokolā un atzīstams par Izsoles uzvarētāju.
Saskaņā ar Izsoles noteikumu 7.1., 7.2. un 7.3.punktiem, izskatot Izsoles komisijas
iesniegto 22.03.2018. Izsoles komisijas protokolu Nr. 1.-1.14/1/2 (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 15.03.2018. Izsoles protokolu Nr.1, par to, ka Izsoles dalībniece – M.P.
“dzēsts”, personas kods “dzēsts”, ieguvusi nekustamā īpašuma “Starpgabals Nr.8” ar
kadastra Nr.8088 005 0675 Salas pagastā, Babītes novadā, neapbūvētu zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8088 005 0367 par nosolīto cenu 1980,00 EUR (viens tūkstotis
deviņi simti astoņdesmit euro, 00 centi). Ievērojot, ka M.P. “dzēsts” ir samaksājusi
nodrošinājuma naudu 133,00 EUR (viens simts trīsdesmit trīs euro, 00 centi), un atlikušās
summas 1847,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti četrdesmit septiņi euro, 00 centi)
samaksa pierādīta ar 19.03.2018. maksājuma uzdevumu Nr.2018031900550475INB un
20.03.2018. maksājuma uzdevumu Nr.2018032001320946INB, atklāti balsojot „par” 13
balsis (A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, D.Cvetkova, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
2.1. Apstiprināt:
2.1.1.Babītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Starpgabals Nr.8”,
kadastra Nr.8088 005 0675 Salas pagastā, Babītes novadā, neapbūvētas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8088 005 0367 izsoles ar pretendentu atlasi rezultātus;
2.1.2. saskaņā ar Izsoles komisijas 15.03.2018. protokolu Nr.1-1.14/1/2 par
nekustamā īpašuma ieguvēju (Izsoles uzvarētāju) – M.P. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
deklarētā dzīvesvieta: “dzēsts”, faktiskā dzīvesvieta un korespondencei norādītā adrese
““dzēsts”.
2.2. Septiņu dienu laikā slēgt līgumu par nekustamā īpašuma “Starpgabals Nr.8”,
kadastra Nr.8088 005 0675 Salas pagastā, Babītes novadā, neapbūvētas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8088 005 0367 pārdošanu M.P. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
par pirkuma maksu 1980,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit euro, 00 centi).
3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trijām lapām.
31.§
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.
Lai gan A.D. “dzēsts” un A.D. “dzēsts” ir nekustamā īpašuma “Spāres”, Salas
pagasts, Babītes novads, kadastra Nr.8088 007 0035 kopīpašnieki, līdz noteiktajam
termiņam - 26.01.2018. plkst. 10:00 izsolei viņi tika reģistrēti kā divi atsevišķi izsoles
dalībnieki – A.D. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta “dzēsts”,
nekustamā īpašuma “Spāres”, Salas pagasts, Babītes novads, kadastra Nr.8088 007 0035 ½
domājamā daļas īpašnieks (turpmāk tekstā – Nosolītājs), reģistrācijas Nr.1, un A.D.
“dzēsts”, personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta: “dzēsts”, nekustamā īpašuma
“Spāres”, Salas pagasts, Babītes novads, kadastra Nr.8088 007 0035 ½ domājamā daļas
īpašniece, reģistrācijas Nr.2. Pirms izsoles dalībnieku reģistrācijas izsolei, A.D. “dzēsts”
30.01.2018. plkst.09:30 Izsoles komisijai iesniedza atteikumu piedalīties izsolē.
Nekustamā īpašuma izsolei reģistrējās tikai viens no kopīpašniekiem – A.D.
“dzēsts” un saskaņā ar Izsoles noteikumu 1.5.punktu, 30.01.2018. plkst. 10:00 notika izsole
(turpmāk tekstā – Izsole), kurā, 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, A.D.
“dzēsts” Nekustamo īpašumu īpašumā ieguva par nosacīto cenu - 620,00 EUR.
2. Izsoles komisija 12.02.2018. sēdē apstiprināja 30.01.2018. Izsoles protokolu Nr.1
(Izsoles komisijas protokols Nr.1-1.14/11/2) un kopā ar Nosolītāja parakstītiem Izsoles
noteikumiem, Izsoles dalībnieku sarakstu un Izsoles protokolu Nr.1 iesniedza Babītes
novada pašvaldības domei izsoles rezultātu apstiprināšanai.
Izsoles rezultāts apstiprināts ar Babītes novada pašvaldības domes 28.02.2018.
lēmumu “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” (Protokols Nr.2,26.§) un A.D. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, deklarētā
dzīvesvieta “dzēsts”, noteikts par Izsoles uzvarētāju. Nekustamā īpašuma pilnu pirkuma
maksu 620.00 EUR apmērā A.D. “dzēsts” samaksājis 30.01.2018. (62.00 EUR kā drošības
naudu – 15.01.2018. un 558.00 EUR – 30.01.2018.). Par reģistrēšanos 30.01.2018. izsolei
A.D. “dzēsts” 10.00 EUR samaksāja 15.01.2018.
3. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā
noteikts, ka publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt visi
kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemes starpgabalu, kas piegul viņu zemei un 44.panta
astotās daļas pirmajā punktā noteikts, ka Zemes starpgabalu, kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), drīkst atsavināt... visiem
kopīpašniekiem, kuru zemei piegul attiecīgais zemes starpgabals.

Konstatēts, ka A.D. “dzēsts” un A.D. “dzēsts” Nekustamā īpašuma atsavināšanu
ierosinājuši ar 10.10.2017. kopīgu iesniegumu, jo ir Nekustamajam īpašumam, kas ir
starpgabals, kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai, pieguloša
nekustamā īpašuma “Spāres” kopīpašnieki.
A.D. “dzēsts” atsakoties no dalības 30.01.2018. Izsolē, pieļauta tikai viena
kopīpašnieka – A.D. “dzēsts” - piedalīšanās izsolē un A.D. “dzēsts” kā nekustamā īpašuma
“Spāres” ½ daļas īpašnieks un vienīgais Izsoles dalībnieks tika noteikts par visa Nekustamā
īpašuma ieguvēju.
Atbilstoši iepriekš minētajam un konstatētajam un saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 44.panta astotās daļas 1. punktā noteikto, ka zemes
starpgabalu drīkst atsavināt vienlaikus visiem kopīpašniekiem, secināms, ka Izsoles
rezultātā pieļauta atkāpe no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem
un par Nosolītāju atzīta persona, kurai nebija tiesību piedalīties izsolē. Nebija pieļaujams,
ka A. D. “dzēsts” Izsolē piedalās viens, tas bija jādara kopīgi ar otru nekustamā īpašuma
“Spāres” kopīpašnieci A.D. “dzēsts”.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 35.panta pirmajā daļā
noteikto: Ja izsolē sasniegta pieņemama cena apstiprinājumu var liegt tikai tad, ja, rīkojot
izsoli, pieļauta atkāpe no šajā likumā vai izsoles noteikumos paredzētās izsoles kārtības
vai atklājas, ka nosolītājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija
tiesību piedalīties izsolē, secināms, ka 30.01.2018. Izsoles rezultāti nebija apstiprināmi.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts
pieļauj, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu,
var: rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli. Uzskatāms, ka esošajā situācijā Izsoles
sākumcena nav tikusi pārsolīta, pirmā izsole atzīstama par nesekmīgu un rīkojama otra
izsole ar augšupejošu soli, nepazeminot izsoles sākumcenu, bet saglabājot to esošajā
apmērā – 620.00 EUR.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otrajā daļā
noteiktajam: Šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās mantas atsavināšana izsludināma
šajā likumā noteiktajā kārtībā (11.pants), uzaicinot attiecīgās personas mēneša laikā
iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja norādītajā termiņā no minētajām
personām ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu
par nosacīto cenu, līdz ar to Izsoles noteikumu 3.8. punkts papildināms ar sekojošo: “Ja
līdz 30.04.2018. no minētajām personām ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar
šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu.”.
4.Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
1.punktu, 14.panta otro daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, 35.panta pirmo daļu, 44.panta
astotās daļas 1.punktu, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, D.Cvetkova, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš,
V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Atcelt Babītes novada pašvaldības domes 28.02.2018. lēmumu “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”
(Protokols Nr.2,26.§).
2. Neapstiprināt Nekustamā īpašuma 30.01.2018. Izsoles rezultātus un Izsoli atzīt
par nesekmīgu.

3. Trīs darba dienu laikā no šī lēmuma stāšanās spēkā atmaksāt A.D. “dzēsts”,
personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta “dzēsts”, 15.01.2018. samaksāto drošības
naudu, reģistrācijas maksu un 30.01.2018. samaksāto pirkuma maksu, kopā 630.00 EUR
(seši simti trīsdesmit euro,00 centi) uz A.D. A/S Swedbank kontu “dzēsts”.
4. Izsoles komisijai organizēt Nekustamā īpašuma otro izsoli ar pretendentu atlasi:
nepazeminot izsoles sākumcenu; līdz 03.04.2018. nosūtot pretendentiem Paziņojumu par
izsoli ar norādi, ka pieteikšanās izsolei veicama līdz 30.04.2018. un reģistrēšanās izsoles
priekšnoteikumus izpildījušo personu sarakstā veicama līdz 07.05.2018. un norādi, ja līdz
30.04.2018. no minētajām personām tiek saņemts viens pieteikums un izsoles
priekšnoteikumus izpildījušo personu sarakstā līdz 07.05.2018. reģistrējies tikai viens
izsoles dalībnieks, izsole netiek rīkota un ar šo personu septiņu darba dienu laikā slēdz
Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par nosacīto cenu – 620,00 EUR.
5. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trijām lapām.
32.§
Par Babītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2 “Kārtība, kādā Babītes
novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam”
apstiprināšanu
Ziņo D.Valters
Izskatot Babītes novada pašvaldības saistošo noteikumu „Kārtība, kādā Babītes
novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam” projektu,
ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un ņemot vērā Babītes novada
pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas 21.03.2018. atzinumu
(protokols Nr.3, 4.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, D.Cvetkova, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš,
V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2 „Kārtība, kādā
Babītes novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības
pakalpojumam” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr. 2 „Kārtība, kādā Babītes novada pašvaldība nodrošina
līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam” un to paskaidrojuma rakstu
triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas, rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, izvērtēšanai un atzinuma
sniegšanai.
3. Noteikt, ka:
3.1. saistošie noteikumi Nr. 2 „Kārtība, kādā Babītes novada pašvaldība
nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam” stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to un paskaidrojuma raksta publicēšanas Babītes
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Babītes Ziņas”;
3.2. lai nodrošinātu saistošo noteikumu Nr. 2 „Kārtība, kādā Babītes
novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības
pakalpojumam” publisko pieejamību, noteikumu pilns teksts tiek ievietots
internetā – Babītes novada pašvaldības mājas lapā – www.babite.lv, kā arī
tiek izlikts redzamā vietā Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkās

Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā un „Pīlādzīši”, Spuņciemā, Salas
pagastā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz piecām lapām.
33.§
Par Babītes novada pašvaldības noteikumu Nr. 2 “Par bērnu reģistrēšanas un
uzņemšanas kārtību 1.klasē Salas sākumskolā” apstiprināšanu
Ziņo D.Valters
Izskatot Babītes novada pašvaldības noteikumu „Par bērnu reģistrēšanas un
uzņemšanas kārtību 1.klasē Salas sākumskolā” projektu un ņemot vērā Babītes novada
pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas 21.03.2018. atzinumu
(protokols Nr.3, 5.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, D.Cvetkova, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš,
V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības noteikumus Nr. 2 „Par bērnu reģistrēšanas un
uzņemšanas kārtību 1.klasē Salas sākumskolā” (pielikumā).
2. Noteikt, ka:

2.1. noteikumi Nr. 2 „Par bērnu reģistrēšanas un uzņemšanas kārtību 1.klasē
Salas sākumskolā” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Babītes
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Babītes Ziņas”;
2.2. lai nodrošinātu noteikumu Nr. 2 „Par bērnu reģistrēšanas un
uzņemšanas kārtību 1.klasē Salas sākumskolā” publisko pieejamību,
noteikumu pilns teksts tiek ievietots internetā – Babītes novada pašvaldības
mājas lapā – www.babite.lv, kā arī tiek izlikts redzamā vietā Babītes novada
pašvaldības administrācijas ēkās Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā un
„Pīlādzīši”, Spuņciemā, Salas pagastā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz piecām lapām.
34.§
Par Babītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3 „Par sociālo dzīvokļu un
sociālo māju izīrēšanas kārtību Babītes novadā” apstiprināšanu
Ziņo D.Valters
Izskatot Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumu „Par sociālo dzīvokļu un
sociālo māju izīrēšanas kārtību Babītes novadā” projektu, ievērojot likuma "Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" 3.panta otro daļu, 5.panta ceturto daļu,
6.pantu, 8.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu, 12.pantu, Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence,
J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, D.Cvetkova, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:

1. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 3 „Par sociālo
dzīvokļu un sociālo māju izīrēšanas kārtību Babītes novadā” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr. 3 „Par sociālo dzīvokļu un sociālo māju izīrēšanas kārtību
Babītes novadā” un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas, rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai, izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai.
3. Noteikt, ka:
3.1. saistošie noteikumi Nr. 3 „Par sociālo dzīvokļu un sociālo māju
izīrēšanas kārtību Babītes novadā” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to un
paskaidrojuma raksta publicēšanas Babītes novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Babītes Ziņas”;
3.2. lai nodrošinātu saistošo noteikumu Nr. 3 „Par sociālo dzīvokļu un
sociālo māju izīrēšanas kārtību Babītes novadā” publisko pieejamību,
noteikumu pilns teksts tiek ievietots internetā – Babītes novada
pašvaldības mājas lapā – www.babite.lv, kā arī tiek izlikts redzamā vietā
Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkās Centra ielā 4, Piņķos,
Babītes pagastā un „Pīlādzīši”, Spuņciemā, Salas pagastā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz sešām lapām.
35.§
Par Babītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 4 “Teritoriju kopšanas un
būvju uzturēšanas noteikumi Babītes novadā” apstiprināšanu
Ziņo D.Valters
Izskatot Babītes novada pašvaldības saistošo noteikumu “Teritoriju kopšanas un
būvju uzturēšanas noteikumi Babītes novadā” projektu, ievērojot likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43.panta pirmās daļas 5.punktu, atklāti
balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, D.Cvetkova,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret”
nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4 “Teritoriju
kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi Babītes novadā” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.4 “Teritoriju kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi
Babītes novadā” un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas, rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai, izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai.
3. Noteikt, ka:
3.1.saistošie noteikumi Nr.4 “Teritoriju kopšanas un būvju uzturēšanas
noteikumi Babītes novadā” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to un
paskaidrojuma raksta publicēšanas Babītes novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Babītes Ziņas”;
3.2. lai nodrošinātu saistošo noteikumu Nr.4 “Teritoriju kopšanas un būvju
uzturēšanas noteikumi Babītes novadā” publisko pieejamību, noteikumu
pilns teksts tiek ievietots internetā – Babītes novada pašvaldības mājas lapā
– www.babite.lv, kā arī tiek izlikts redzamā vietā Babītes novada
pašvaldības administrācijas ēkās Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā un
„Pīlādzīši”, Spuņciemā, Salas pagastā.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz astoņām lapām.
36.§
Par maksas noteikšanu bērnu uzturēšanai pašvaldības organizētajā atpūtas un
sporta nometnē
Ziņo A.Ence
Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 21. panta 14. punkta un MK 01.09.2009.
gada noteikumiem Nr.981 ,,Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 6.1. punktu
un Finanšu komitejas 22.03.2018. atzinumu (protokols Nr.3, 11.§), atklāti balsojot „par”
13 balsis (A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, D.Cvetkova, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

Noteikt vienas dienas maksu par bērna uzturēšanos pašvaldības iestādes Babītes sporta
kompleksa organizētajās bērnu dienas atpūtas un sporta nometnēs 2018. gadā:
- Babītes novadā deklarētiem bērniem EUR 8,35 (astoņi euro 35 euro centi);
- ārpus novada deklarētiem bērniem EUR 16,70 (sešpadsmit euro 70 euro centi).

2. 2018.gadā vasaras periodā paredzētas četras nometnes:
- Nometne ,,Piedzīvojumu sala 27” no 25. jūnija līdz 06. jūlijam;
- Nometne ,,Piedzīvojumu sala 28” no 16. jūlija līdz 27. jūlijam;
- Nometne ,,Piedzīvojumu sala 29” Babītes sporta kompleksa basketbola interešu
izglītības audzēkņiem no 30. jūlija līdz 10. augustam;
- Nometne ,,Piedzīvojumu sala 30” Babītes sporta kompleksa florbola interešu
izglītības audzēkņiem no 13. augusta līdz 24. augustam.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
37.§
Par raidījuma “Ceļojums pagātnē” finansiālu atbalstu Babītes novada vēstures
atspoguļošanai videofilmā
Ziņo A.Ence
Izskata SIA “Stella Terra”, reģ. Nr.40103944209, vēstuli, reģistrēta Babītes novada
pašvaldības administrācijā 23.03.2018. ar Nr. 1145-S, ar lūgumu finansiāli atbalstīt
vēsturiski dokumentāla videomateriāla par Babītes novada vēsturi izveidi TV24 raidījuma
“Ceļojums pagātē” ietvaros.
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, un ņemot vērā
Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas 21.03.2018. atzinumu (protokols Nr.3, 1.§), un
Finanšu komitejas 22.03.2018. atzinumu (protokols Nr.3, 8.§), atklāti balsojot „par” 13
balsis (A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, D.Cvetkova, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Slēgt līgumu ar SIA “Stella Terra”, reģ. Nr.40103944209, vēsturiski dokumentāla
videomateriāla par Babītes novada vēsturi izveidei;

2. Līguma izpildei piešķirt finanšu līdzekļus 3025,00 EUR (trīs tūkstoši divdesmit
pieci euro, 00 centi) apmērā no Babītes novada pašvaldības budžeta programmas
„Sabiedriskās attiecības”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
38.§
Par finanšu piešķiršanu nodibinājumam „Fonds Sibīrijas bērni”
Ziņo I.Bērziņa/A.Ence
Izskata nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” reģ.Nr.40008057169 iesniegumu,
reģistrēts Babītes novada pašvaldības administrācijā 11.12.2017. ar Nr.500-S, ar lūgumu
finansiāli atbalstīt projektus: konferenci un koncertu „Aizvestajiem” par godu 1941.gadā
izsūtīto piemiņai, bērnu zīmējumu-sacerējumu konkursa organizēšanai, filmas “Tālā zeme
Sibīrija-Omskas, Tomskas un Altaja apgabals” montāžai, ekspedīcijas uz Tālajiem
Austrumiem organizēšanai.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,un likuma
“Par sabiedriskām organizācijām un to apvienībām” 20.panta 2.daļu un ņemot vērā .2018.
Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas 21.03.2018. atzinumu (protokols Nr.3, 2.§), un
Finanšu komitejas 22.03.2018. atzinumu (protokols Nr.3, 9.§), atklāti balsojot „par” 8
balsis (A.Ence, J.Bērziņs, J.Ivanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenk, V.Vaivods,
R.Bērziņa), „pret” 4 balsis (I.Bērziņa, A.Osītis, K.Vilciņš, J.Kazaks), „atturas” 1 balss
(D.Cvetkova), Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.

3.

Piešķirt finanšu līdzekļus 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro 00 centi) apmērā
nodibinājumam „Fonds Sibīrijas bērni”, konferencei un koncertam “Aizvestajiem”
par godu 1941. gadā izsūtīto piemiņai, bērnu zīmējumu – sacerējumu konkursa
organizēšanai, filmas “Tālā zeme Sibīrija – Omskas, Tomskas un Altaja apgabals”
montāžai, ekspedīcijas uz Tālajiem Austrumiem organizēšanai.
Minētos finanšu līdzekļus pārskaitīt no “Dotācijas kultūrai” Babītes novada
pašvaldības budžeta sadaļas 3000 EKK “Subsīdijas un dotācijas” uz nodibinājuma
„Fonds Sibīrijas bērni”, reģ.Nr.40008057169 norēķinu konta AS „SEB Banka”,
kods UNLALV2X, konts LV47UNLA0002058469357.
Finansējumu pārskaitīt uz lēmumā norādīto finansējuma saņēmēja kontu pēc
izdevumu attaisnojuma dokumentu kopiju (rēķins, pavadzīme un to apmaksu
apstiprinošs maksājuma uzdevums, kases čeks vai stingrās uzskaites kvīts)
iesniegšanas Babītes novada pašvaldībā. Attaisnojuma dokumentiem jābūt
identificējamiem ar finansējuma saņēmēju.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
39.§
Par finanšu iedalīšanu A.D.
Ziņo I.Bērziņa/A.Ence
Babītes novada pašvaldības dome izskata, I.D. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
07.03.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 907-S, ar lūgumu piešķirt finansējumu meitas

A.D. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, dalībai Jauno izpildītāju konkursā “Nāc sadziedāt”
Rīgas Stradiņu universitātes aulā 2018.gada 24.martā.
Saskaņā Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas 21.03.2018. atzinumu
(protokols Nr.3, 3.§) un Finanšu komitejas 22.03.2018. atzinumu (protokols Nr.3, 10.§),
atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
D.Cvetkova, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Piešķirt finansējumu 40.00 EUR (četrdesmit euro, 00 centi) apmērā A.D. “dzēsts”,
personas kods “dzēsts”, dalībai Jauno izpildītāju konkursā “Nāc sadziedāt” Rīgas
Stradiņu universitātes aulā 2018.gada 24.martā.
2. Minētos finanšu līdzekļus pārskaitīt no Babītes novada pašvaldības 2018.gada
budžeta sadaļas Kultūrizglītības centra “Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei”
kods,
6423-3
paredzētajiem
finanšu
līdzekļiem
uz
konts:
LV79PARX0006351370003, AS „Citadele banka” , Bankas kods: PARXLV22,
pēc samaksas dokumentu iesniegšanas Babītes novada pašvaldības administrācijā
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
40.§
Par finanšu iedalīšana sporta atbalstam
Ziņo A.Ence
Atbilstoši Babītes novada pašvaldības domes 25.02.2015. (protokols Nr.3, 53.§)
apstiprinātajam nolikumam”Nolikums par finansiālo atbalstu sportam Babītes novadā”,
Babītes novada pašvaldība var sniegt finansiālu atbalstu.
1.
Izskata biedrības "Latvijas tenisa savienība", reģistrācijas Nr.40008009525,
dalībnieces D.V. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, 05.03.2018. iesniegumu, reģistrācijas
Nr.882-S, par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistes dalībai Roland Garros grand slam,
Wimbledon grand slam ITF 18 turnīros.
Ņemot vērā Finanšu komitejas 22.03.2018. atzinumu (protokols Nr.3, 12.§) atklāti
balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, D.Cvetkova,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret”
nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.

Iedalīt 2000,00 EUR (divi tūkstošo euro, 00 centi) biedrībai „Latvijas tenisa
savienība”, reģistrācijas Nr. 40008009525 par Babītes novada iedzīvotājas D.V.
“dzēsts”, personas kods “dzēsts”, dalību Roland Garros grand slam, Wimbledon
grand slam ITF 18 turnīros.
Minēto summu iedalīt no 2018.gada pašvaldības budžeta sadaļas “Dotācijas
sportam” paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt biedrības
„Latvijas tenisa savienība”, reģ.Nr. 40008009525, kontā A/S Swedbanka, konta Nr.
LV41HABA000140J038760, 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 “Latvijas šķēpmetēju klubs”, reģ. Nr.40008024933, dalībnieka
M.K. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, 20.02.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 707-S,
par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportista dalībai mācību - treniņu nometnē, Portugālē,
laikā no 24.04.2018. līdz 08.05.2018.
Ņemot vērā Finanšu komitejas 22.03.2018. atzinumu (protokols Nr.3, 12.§) atklāti
balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, D.Cvetkova,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret”
nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.

Iedalīt 340,00 EUR (trīs simti četrdesmit euro, 00 centi) biedrībai “Latvijas
šķēpmetēju klubs”, reģ. Nr. 40008024933, sportista M.K. “dzēsts”, personas kods
“dzēsts”, dalībai mācību - treniņu nometnē, Portugālē, laikā no 24.04.2018. līdz
08.05.2018. (aviobiļetes apmaksai).
Minēto summu iedalīt no 2018.gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt biedrībai Latvijas
šķēpmetēju klubs”, reģ. Nr. 40008024933, A/S “SEB bankas” kontā
Nr. LV92UNLA0002300700439, 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.

3.
Izskata K.V. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, likumiskās pārstāves A.A.
“dzēsts”, personas kods “dzēsts”, 16.10.2017. iesniegumu, reģistrācijas Nr.913-S, par
finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistei K.V. “dzēsts”, dalībai Pasaules skolu čempionātā
vieglatlētikas krosā 02.04.2018.-07.04.2018., Francijā, Parīzē.
Ņemot vērā Finanšu komitejas 22.03.2018. atzinumu (protokols Nr.3, 12.§) atklāti
balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, D.Cvetkova,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret”
nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

Iedalīt 315,00 EUR (trīs simti piecpadsmit euro, 00 centi) biedrībai “Latvijas
Vieglatlētikas savienība”, reģistrācijas Nr.40008029019, sportistes K.V. “dzēsts”,
personas kods “dzēsts”, dalībai Pasaules skolu čempionātā vieglatlētikas krosā
02.04.2018.-07.04.2018., Francijā, Parīzē.

2.

Minēto summu iedalīt no 2018.gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt Latvijas skolu sporta
federācijai, reģistrācijas Nr.40008023478, A/S Citadele bankas kontā, konta
Nr. LV24PARX0016025015123, 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 biedrības “Sporta Klubs Babīte” reģistrācijas Nr.40008062782, dalībnieces,
Babītes novada iedzīvotājas, A.C. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, 14.03.2018.
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 993-S, par finansiāla atbalsta sniegšanu sportistes dalībai
pludmales volejbola sacensībās Malaizijā (26.04.2018.-29.04.2018.), Filipīnās
(03.05.2018.-06.05.2018.) un Vjetnamā (09.05.2018.-12.05.2018.)
Izvērtējot iepriekš minēto un ņemot vērā Finanšu komitejas 22.03.2018. atzinumu
(protokols Nr.3, 12.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, D.Cvetkova, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš,
V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1.

2.

Iedalīt 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) biedrībai "Sporta Klubs Babīte",
reģistrācijas Nr.40008062782, par Babītes novada iedzīvotājas A.C. “dzēsts”,
personas kods “dzēsts”, dalību pludmales volejbola sacensībās Malaizijā
(26.04.2018.-29.04.2018.), Filipīnās (03.05.2018.-06.05.2018.) un Vjetnamā
(09.05.2018.-12.05.2018.)
Minēto summu iedalīt no 2018.gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt biedrībai "Sporta Klubs
Babīte",
reģistrācijas
Nr.40008062782,
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.

5.
Izskata biedrības “Sporta Klubs Babīte” reģistrācijas Nr.40008062782, dalībnieces,
Babītes novada iedzīvotājas, M.O. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, 14.03.2018.
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 994-S, par finansiāla atbalsta sniegšanu sportistes dalībai
pludmales volejbola sacensībās Malaizijā (26.04.2018.-29.04.2018.), Filipīnās
(03.05.2018.-06.05.2018.) un Vjetnamā (09.05.2018.-12.05.2018.)

Izvērtējot iepriekš minēto un ņemot vērā Finanšu komitejas 22.03.2018. atzinumu
(protokols Nr.3, 12.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, D.Cvetkova, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš,
V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1.

2.

Iedalīt 300,00 EUR (trīs simti euro, 00 centi) biedrībai "Sporta Klubs Babīte",
reģistrācijas Nr.40008062782, par Babītes novada iedzīvotājas M.O. “dzēsts”,
personas kods “dzēsts”, dalību pludmales volejbola sacensībās Malaizijā
(26.04.2018.-29.04.2018.), Filipīnās (03.05.2018.-06.05.2018.) un Vjetnamā
(09.05.2018.-12.05.2018.)
Minēto summu iedalīt no 2018.gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt biedrībai "Sporta Klubs
Babīte",
reģistrācijas
Nr.40008062782,
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.

6.
Izskata biedrības „CEC I.S. Racing”, reģ. Nr. 40008221712, dalībnieka G.F.
“dzēsts”, personas kods “dzēsts”, 17.01.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 221- S, par
finansiāla atbalsta sniegšanu sportista dalībai Latvijas un Baltijas čempionātos Enduro
krosa un Enduro sprinta sacensībās 2018. gadā.
Izvērtējot iepriekš minēto un ņemot vērā Finanšu komitejas 22.03.2018. atzinumu
(protokols Nr.3, 12.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, D.Cvetkova, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš,
V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:

1.

2.

Iedalīt 1200,00 EUR (viens tūkstotis divi simti euro, 00 centi) biedrībai „CEC I.S.
Racing”, reģ. Nr. 40008221712, par Babītes novada iedzīvotāja G.F. “dzēsts”,
personas kods “dzēsts”, dalību Latvijas un Baltijas čempionātos Enduro krosa un
Enduro sprinta sacensībās 2018. gadā.
Minēto summu iedalīt no 2018.gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt biedrības „CEC I.S.
Racing”
reģistrācijas
Nr. 40008221712,
AS
“Swedbank”
kontā
Nr. LV25HABA0051038146854, 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.
7.
Izskata biedrības „Motosports Racing Team”, reģ. Nr.40008109155, 31.01.2018.
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 432-S, par finansiāla atbalsta piešķiršanu Babītes novada
iedzīvotājam L.E. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, dalībai Latvijas, Baltijas un Eiropas
Enduro un Cross country sacensībās 2018. gadā.
Izvērtējot iepriekš minēto un ņemot vērā Finanšu komitejas 22.03.2018. atzinumu
(protokols Nr.3, 12.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, D.Cvetkova, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš,
V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Iedalīt 500.00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) biedrībai „Motosports Racing
Team” par Babītes novada iedzīvotāja L.E. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
dalībai Latvijas, Baltijas un Eiropas Enduro un Cross country sacensībās 2018. gadā
(ar sacensībām saistītu izdevumu segšanai);
2. Minēto summu iedalīt no 2018.gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt biedrībai "Motosports
Racing Team", reģ. Nr.40008109155, kontā AS„Swedbank”, kontā Nr.
LV63HABA0551015485224 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.
8.
Izskata biedrības „Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija” reģ. Nr.
40008203134, dalībnieces I.K. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, 16.01.2018. iesniegumu,
reģistrācijas Nr. 215-S, par atbalsta piešķiršanu sportistes dalībai 2018.gada Eiropas
Čempionātā vieglatlētikā (telpās) veterāniem, kas norisināsies no 19.marta līdz 24.martam
Spānijas pilsētā Madridē.
Izvērtējot iepriekš minēto un ņemot vērā Finanšu komitejas 22.03.2018. atzinumu
(protokols Nr.3, 12.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņs, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, D.Cvetkova, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš,
V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Iedalīt 245,00 EUR (divi simti četrdesmit pieci euro, 00 centi) biedrībai "Latvijas
Vieglatlētikas veterānu asociācija", reģistrācijas Nr. 40008203134, sportistes I.K.
“dzēsts”, personas kods “dzēsts” dalībai, 2018.gada Eiropas Čempionātā

vieglatlētikā (telpās) veterāniem, kas norisināsies no 19.marta līdz 24.martam
Spānijas pilsētā Madridē. (dalības maksas un aviobiļetes izdevumu segšanai);
2. Minēto summu iedalīt no 2018.gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt biedrībai "Latvijas
Vieglatlētikas veterānu asociācija ", reģistrācijas Nr. 40008203134, kontā
AS„Swedbank”, kontā Nr. LV60HABA0551035821716 pēc attiecīga iesnieguma
un izdevumu attaisnojuma dokumentu kopiju (rēķins vai pavadzīme) un apmaksu
apstiprinošu dokumentu: kases čeki, vai stingrās uzskaites kvītis, vai bankas
apstiprināta konta izdruka, kur maksājuma mērķis atbilst šai lēmumā piešķirtajam
finansējuma mērķim un maksājuma veicējs attiecīgā biedrība vai gadījumā, ja
maksājuma veicējs ir cita persona, tad biedrības apliecinājums uz maksājuma
apliecinājuma dokumenta, ka tajā uzrādītā izdevumu apmaksa ir attiecināma un
atbilstoša šai lēmumā piešķirtajam finansējuma mērķim, reģistrēšanas Babītes
novada pašvaldībā.
9.
Izskata biedrības “Florbola Klubs Babīte” reģistrācijas Nr.40008282053, florbola
komandas pilnvarotā parstāvja I.K. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, 28.03.2018.
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 1195-S, par finansiāla atbalsta sniegšanu florbola komandas
transporta izdevumiem uz un no sacensībām Tallinā. Sacensību norises laiks 2018.gada 4.
līdz 6. maijs.
Izvērtējot iepriekš minēto atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņs,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, D.Cvetkova, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko,
K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.

Iedalīt 700,00 EUR (septiņi simti euro, 00 centi) biedrībai "Florbola Klubs Babīte",
reģistrācijas Nr.40008282053, par florbola komandas transporta izdevumiem uz un
no sacensībām Tallinā. Sacensību norises laiks 2018.gada 4. līdz 6. maijs.
Minēto summu iedalīt no 2018.gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt biedrībai "Florbola Klubs
Babīte",
reģistrācijas
Nr.40008282053,
A/S
Swedbank
kontā
Nr.LV65HABA0551043332336, 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 sešām lapām.
41.§
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam
Ziņo J.Bērziņš

Babītes novada pašvaldības dome izskata domes priekšsēdētāja Andreja Ences
lūgumu piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu, piecas darba dienas, laikā no 2018. gada
9.aprīļa līdz 13.aprīlim.
Atklāti balsojot „par” 12 balsis (J.Bērziņs, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
D.Cvetkova, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” 1 balss (A.Ence), Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Piešķirt Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem
apmaksātu papildatvaļinājumu, piecas darba dienas, laikā no 2018. gada 9.aprīļa
līdz 13.aprīlim.
2. Domes priekšsēdētāja vietniekam Jānim Bērziņam par domes priekšsēdētāja
pienākumu pildīšanu, Andreja Ences atvaļinājuma laikā, noteikt atlīdzību saskaņā
ar Babītes novada pašvaldības domes 2013.gada 26.jūnija noteikumu Nr.3 „Par
atlīdzību novada pašvaldības domes deputātiem” 2., 4. un 5.punktu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.

Domes sēdes darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti izskatīti.
Nakamā domes sēde 2018.gada 25.aprīlī, plkst. 14:00
Sēdi slēdz: 17.38

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

Andrejs Ence

Protokolētājs

Lāsma Kallisa

