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Sabiedrisko attiecību speciāliste Māra Mičule ziņo par aktualitātēm un notikumiem
Babītes novadā 2019. gada augustā (ziņojums pielikumā).

1.

Sēžu zālē ierodas deputāts Kristaps Vilciņš.
Izpilddirektore Elfa Sloceniece ziņo par veiktajiem un plānotajiem
saimnieciskajiem darbiem 2019. gada augustā (ziņojums pielikumā).
Sabiedriskās kārtības daļas sargs Dana Lomakina informē par sastādītajiem
pārkāpumu protokoliem, saņemtajiem iedzīvotāju iesniegumiem, veiktajiem
izbraukumiem.

2.
3.

Domes priekšsēdētājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar diviem
lēmumprojektiem:
1. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 17. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par zemes vienības ,,Notekas”, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā.”;
2. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 33. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības Īpašumu izsoles
komisijas sastāvā.”.
Atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, K.Vilciņš),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt darba kārtību.
Darba kārtība:
1. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām divu dzīvokļu mājās Miera ielā,
Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā.
2. Par nekustamā īpašuma
“Ķemeru nacionālais parks”, kadastra
Nr.80880010121, Salas pagastā, Babītes novadā nosaukuma maiņu.
3. Par atļauju atdalīt no nekustamā īpašuma “Riekstiņ-Ernesti”, kadastra Nr.
8048 011 0016 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 000 0016, Babītes
pagastā, Babītes novadā.
4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā Zvanu
iela 8 kadastra numurs 8048 004 0527, ietilpstošajai zemes vienībai.
5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā Zvanu
iela 9 kadastra numurs 8048 004 0528, ietilpstošajai zemes vienībai.
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Bulduru
iela 4”, kadastra nr.80480030848, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
890480030561, nekustamā īpašuma “Bulduru iela 6”, kadastra
nr.80480030849, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 890480030683 un
nekustamā īpašuma “Bulduru iela 8”, kadastra nr.80480030831, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 890480030684, robežu pārkārtošanai,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Priedaines
iela, kadastra Nr.80480030184, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80480030184, sadalīšanai Babītes pagastā, Babītes novadā.
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8. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Irjāņi”,
kadastra Nr. 8088 005 0068, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005
0068, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.
9. Par nekustamā īpašuma “Drapes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8048 008 0054, Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma
projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
10. Par nekustamo īpašumu “Mazie Graudi”, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 80480030863, un “Mazie Stari”, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 80480030867, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,
detālplānojuma apstiprināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma “Mazās Ceļtakas”, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 80480030865, detālplānojuma apstiprināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma “Lielbatari” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8048 007 0959, Lapsās, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma
grozījumu apstiprināšanu.
13. Par Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 27. marta lēmuma “Par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma
“Purenes” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 013 0017, Babītes
pagastā, Babītes novadā”, protokols Nr. 4, 11.§ atcelšanu.
14. Par nekustamā īpašuma „Dārzi”, Babītes pagastā, Babītes novadā ietilpstošās
zemes vienības daļas nomas līguma pārtraukšanu.
15. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu nekustamajā īpašumā ,,Līnas”
Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.
16. Par nekustamā īpašuma ,,Straupes – Dāv – Kaspari”, Straupciems, Salas
pagasts, Babītes novads, atsavināšanu.
17. Par zemes vienības ,,Notekas”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā
nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
18. Par zemes iegūšanu īpašumā.
19. Par uzņemšanu pašvaldības dzīvokļu rindā.
20. Par sociālā dzīvojamās mājas “Mildas” statusa maiņu.
21. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Sēņu iela 3,
Kūdrā, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8088 001 0184, zemes
vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 8088 001 0184 izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
22. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Rožu iela 22,
Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8048 004 0353,
atkārtotās izsoles rezultātu apstiprināšanu.
23. Par pārjaunojuma līguma slēgšanu pie 2017.gada 30.novembra līguma par
apbūves tiesības piešķiršanu Meistaru ielā 3, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā.
24. Par pārjaunojuma līguma slēgšanu pie 2018.gada 17.janvāra līguma par
apbūves tiesības piešķiršanu nekustamajā īpašumā “Vēja ziedi”, Babītes
pagastā, Babītes novadā.
25. Par Babītes novada pašvaldībai piederošo SIA “R20” kapitāla daļu
pārdošanu.
26. Lēmums administratīvā pārkāpuma lietā (Par T.V. iesnieguma izskatīšanu).
27. Lēmums administratīvā pārkāpuma lietā (Par M.R. iesnieguma izskatīšanu).
28. Par “Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas attīstības plāns 2019.2022.gadam” apstiprināšanu.
29. Par mācību līdzekļa nomas maksas noteikšanu.
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30. Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 22.01.2014. noteikumos Nr.1
„Nomas maksas cenrādis Babītes novada pašvaldības Babītes sporta
kompleksā”.
31. Par izmaiņām pašvaldības 23.01.2019. noteikumos Nr.1 „Par amatiem, to
klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2019.gadā” (protokols Nr.1,
22.§).
32. Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības ētikas kodeksā.
33. Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības Īpašumu izsoles komisijas sastāvā.
34. Par finanšu iedalīšanu sporta atbalstam.
35. Par Babītes novada pašvaldības II.pakāpes apbalvojuma “Pateicība”
piešķiršanu Ilzei Aizsilai.
36. Par SIA Park Estate Holding vēstuli.
1.§
Par adrešu piešķiršanu telpu grupām divu dzīvokļu mājās Miera ielā, Mežārēs,
Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata D.B. “dzēsts”, personas kods “dzēsts” un
K.T. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, pilnvarotās personas G.C.“dzēsts”, personas kods
“dzēsts”, kurš darbojas saskaņā ar D.B. “dzēsts” 15.01.2019. sniegto pilnvaru Nr. 247 un
K.T. “dzēsts” 15.01.2019. sniegto pilnvaru Nr. 249, 25.07.2019. iesniegumu, reģ. Nr.
2768-S, ar lūgumu piešķirt adreses dzīvojamām mājām un tajās esošajām telpu grupām,
kas atrodas zemes vienībās ar adresēm:
1) Miera iela 1, Mežāres, Babītes pag., Babītes nov.;
2) Miera iela 2, Mežāres, Babītes pag., Babītes nov.;
3) Miera iela 3, Mežāres, Babītes pag., Babītes nov.;
4) Miera iela 4, Mežāres, Babītes pag., Babītes nov.;
5) Miera iela 5, Mežāres, Babītes pag., Babītes nov.
Atbilstoši iepriekš minētajam, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015.
noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.10., 9., 14., 17.1., 22., 24.punktam, Attīstības
komitejas 20.08.2019. atzinumam (protokols Nr.8, 1.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa,
J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt adresi Miera iela 1, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads, dzīvojamai mājai,
kas atrodas nekustamā īpašuma “Miera iela 1”, kadastra Nr. 8048 001 1065 zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1030 un adresi Miera iela 1, Mežāres, Babītes
pagasts, Babītes novads;
1.1.Piešķirt adresi Miera iela 1-1, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads,
atbilstoši 21.02.2019. akceptētajam būvprojektam (akcepta Nr. 048) un
grafiskajam pielikumam Nr.1, telpu grupai 1 dzīvojamā mājā, kas atrodas zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1030;
1.2.Piešķirt adresi Miera iela 1-2, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads,
atbilstoši 21.02.2019. akceptētajam būvprojektam (akcepta Nr. 048) un
grafiskajam pielikumam Nr.1, telpu grupai 2 dzīvojamā mājā, kas atrodas zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1030.
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2. Piešķirt adresi Miera iela 2, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads, dzīvojamai
mājai, kas atrodas nekustamā īpašuma “Miera iela 2”, kadastra Nr. 8048 001 1063
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1028 un adresi Miera iela 2, Mežāres,
Babītes pagasts, Babītes novads;
2.1. Piešķirt adresi Miera iela 2-1, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads,
atbilstoši 21.02.2019. akceptētajam būvprojektam (akcepta Nr. 049) un
grafiskajam pielikumam Nr.1, telpu grupai 2 dzīvojamā mājā, kas atrodas
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1028;
2.2. Piešķirt adresi Miera iela 2-2, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads,
atbilstoši 21.02.2019. akceptētajam būvprojektam (akcepta Nr. 049) un
grafiskajam pielikumam Nr.1, telpu grupai 1 dzīvojamā mājā, kas atrodas
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1028.
3. Piešķirt adresi Miera iela 3, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads, dzīvojamai
mājai, kas atrodas nekustamā īpašuma “Miera iela 3”, kadastra Nr. 8048 001 1066
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1031 un adresi Miera iela 3, Mežāres,
Babītes pagasts, Babītes novads;
3.1.Piešķirt adresi Miera iela 3-1, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads,
atbilstoši 21.02.2019. akceptētajam būvprojektam (akcepta Nr. 053) un
grafiskajam pielikumam Nr.1, telpu grupai 1 dzīvojamā mājā, kas atrodas
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1031;
3.2.Piešķirt adresi Miera iela 3-2, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads,
atbilstoši 21.02.2019. akceptētajam būvprojektam (akcepta Nr. 053) un
grafiskajam pielikumam Nr.1, telpu grupai 2 dzīvojamā mājā, kas atrodas
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1031.
4. Piešķirt adresi Miera iela 4, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads, dzīvojamai
mājai, kas atrodas nekustamā īpašuma “Miera iela 4”, kadastra Nr. 8048 001 1062
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1027 un adresi Miera iela 4, Mežāres,
Babītes pagasts, Babītes novads;
4.1.Piešķirt adresi Miera iela 4-1, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads,
atbilstoši 25.02.2019. akceptētajam būvprojektam (akcepta Nr. 054) un
grafiskajam pielikumam Nr.1, telpu grupai 2 dzīvojamā mājā, kas atrodas
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1027;
4.2.Piešķirt adresi Miera iela 4-2, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads,
atbilstoši 25.02.2019. akceptētajam būvprojektam (akcepta Nr. 054) un
grafiskajam pielikumam Nr.1, telpu grupai 1 dzīvojamā mājā, kas atrodas
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1027.
5. Piešķirt adresi Miera iela 5, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads, dzīvojamai
mājai, kas atrodas nekustamā īpašuma “Miera iela 1”, kadastra Nr. 8048 001 1067
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1032;
5.1.Piešķirt adresi Miera iela 5-1, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads,
atbilstoši 25.02.2019. akceptētajam būvprojektam (akcepta Nr. 056) un
grafiskajam pielikumam Nr.1, telpu grupai 1 dzīvojamā mājā, kas atrodas
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1032;
5.2.Piešķirt adresi Miera iela 5-2, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads,
atbilstoši 25.02.2019. akceptētajam būvprojektam (akcepta Nr. 056) un
grafiskajam pielikumam Nr.1, telpu grupai 2 dzīvojamā mājā, kas atrodas
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1032.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz piecām lapām.
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2.§
Par nekustamā īpašuma “Ķemeru nacionālais parks”, kadastra Nr.80880010121,
Salas pagastā, Babītes novadā nosaukuma maiņu
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības administrācija 07.08.2019. saņēmusi Dabas aizsardzības
pārvaldes iesniegumu (reģistrācijas Nr. 2935-S) ar lūgumu mainīt nosaukumu
nekustamajam īpašumam “Ķemeru nacionālais parks” ar kadastra Nr.80880010121, uz
nosaukumu “Ķemeru Nacionālais parks”.
Atbilstoši iepriekš minētajam, kā arī “Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu
likuma”, 14.panta otrajai un trešajai daļai, „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma"
1.panta 14.daļai un Attīstības komitejas 20.08.2019. atzinumam (protokols Nr.8, 2.§),
atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, K.Vilciņš),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Mainīt nekustamā īpašuma “Ķemeru nacionālais parks”, kadastra Nr.80880010121,
nosaukumu uz “Ķemeru Nacionālais parks”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
3.§
Par atļauju atdalīt no nekustamā īpašuma “Riekstiņ-Ernesti”, kadastra Nr. 8048
011 0016 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 000 0016, Babītes pagastā,
Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata V.V. “dzēsts” 14.08.2019. iesniegumu
(reģ.19.08.2019. Nr. 3105-S), ar lūgumu atļaut no nekustamā īpašuma “Riekstiņ-Ernesti”
kadastra Nr. 8048 011 0016, atdalīt un reģistrēt kā atsevišķu nekustamo īpašumu zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 011 0016 piešķirot tai nosaukumu “Riekstiņ-Jāņi”.
Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.panta trešajai daļai, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 53.panta 1. punkta b. Apakšpunktam un Attīstības komitejas 20.08.2019.
atzinumam (protokols Nr.8, 13.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs,
N.Antipenko, J.Kazaks, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut no nekustamā īpašuma “Riekstiņ-Ernesti”, kadastra Nr. 8048 011 0016, atdalīt
un reģistrēt kā atsevišķu kadastra objektu zemes vienību 10.23 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 8048 011 0016, visā platībā saglabājot nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK0101) un piešķirot nosaukumu “Riekstiņ-Jāņi”.
2. Likvidēt adresi “Riekstiņernesti”, Babītes pagasts, Babītes novads.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
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4.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā Zvanu iela 8
kadastra numurs 8048 004 0527, ietilpstošajai zemes vienībai
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības
administrācijas ierosinājumu mainīt nekustamajā īpašumā Zvanu iela 8, Spilvē, Babītes
pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 004 0527, ietilpstošai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8048 004 0527 noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
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” 17.7., 28., 23.3. punktu un Attīstības komitejas 20.08.2019.
atzinumu (protokols Nr.8, 3.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs,
N.Antipenko, J.Kazaks, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
Mainīt nekustamajā īpašumā Zvanu iela 8, kadastra Nr. 8048 004 0527,
ietilpstošajai zemes vienībai 2.01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0524, visā
platībā noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101) uz Individuālo dzīvojamo māju apbūve
(0601) 0.21 ha platībā un Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(0101) 1.8 ha platībā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
5.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā Zvanu iela 9
kadastra numurs 8048 004 0528, ietilpstošajai zemes vienībai
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības
administrācijas ierosinājumu mainīt nekustamajā īpašumā Zvanu iela 9, Spilvē, Babītes
pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 004 0528, ietilpstošai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8048 004 0528 noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
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” 17.7., 28., 23.3. punktu, Attīstības komitejas 20.08.2019.
atzinumu (protokols Nr.8, 4.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs,
N.Antipenko, J.Kazaks, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
Mainīt nekustamajā īpašumā Zvanu iela 9, kadastra Nr. 8048 004 0528,
ietilpstošajai zemes vienībai 2.06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0528, visā
platībā noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no Individuālo dzīvojamo māju
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apbūve (0601) uz Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601) 0.5 ha platībā un Zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101) 1.56 ha platībā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
6.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Bulduru iela 4”,
kadastra nr.80480030848, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030561,
nekustamā īpašuma “Bulduru iela 6”, kadastra nr.80480030849, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 80480030683 un nekustamā īpašuma “Bulduru iela 8”,
kadastra nr.80480030831, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030684,
robežu pārkārtošanai, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata zemes ierīkotājas Saivas Sokolovas
07.08.2019. iesniegumu, reģ. Nr. 2931-S, lūgumu, lemt par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu nekustamo īpašumu Bulduru iela 4; 6 un 8 zemes vienību robežu
pārkārtošanai un sadalei, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 02.08.2016.
noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.punktu, Ministru
kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.,
26.1.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53.panta 1.punkta b. apakšpunktu,
Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.9., 8.2.,
12.1.apakšpunktu, 14.punktu, Attīstības komitejas 20.08.2019. atzinumu (protokols Nr.8,
5.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, K.Vilciņš),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīkotājas Saivas Sokolovas, sertifikāta Nr.AA000000018,
izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 08.08.2019. 11:44:53) nekustamo
īpašumu “Bulduru iela 4”, kadastra nr.8048 003 0848, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0561, nekustamā īpašuma “Bulduru iela 6”, kadastra nr.8048
003 0849, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0683 un nekustamā
īpašuma “Bulduru iela 8”, kadastra nr.8048 003 0831, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0684, robežu pārkārtošanai un sadalei, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā.
2. Projektētai zemes vienībai Nr.1, ar kadastra apzīmējumu 80480031657, platība –
0,2367 ha piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu/adresi Saulkrastu iela 1 un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - neapgūta daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (NĪLMK - 0700).
3. Projektētai zemes vienībai Nr.2, ar kadastra apzīmējumu 80480031658, platība –
0,2483 ha piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu/adresi Saulkrastu iela 3, Piņķi,
Babītes pagasts, Babītes novads un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - neapgūta
daudzdzīvokļu māju apbūves zeme - (NĪLMK - 0700).
4. Projektētai zemes vienībai Nr.3, ar kadastra apzīmējumu 80480031659, platība –
0,1440 ha piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu Saulkrastu iela un nekustamā
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5.

6.

7.

8.
9.

īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā (1101).
Projektētai zemes vienībai Nr.4, ar kadastra apzīmējumu 80480031660, platība –
0,2394 ha piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu/adresi Saulkrastu iela 2, Piņķi,
Babītes pagasts, Babītes novads un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - neapgūta
daudzdzīvokļu māju apbūves zeme - (NĪLMK - 0700).
Projektētai zemes vienībai Nr.5, ar kadastra apzīmējumu 80480031661, platība –
0,2354 ha piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu/adresi Saulkrastu iela 4, Piņķi,
Babītes pagasts, Babītes novads un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - neapgūta
daudzdzīvokļu māju apbūves zeme - (NĪLMK - 0700).
Projektētai zemes vienībai Nr.6, ar kadastra apzīmējumu 80480031662, platība –
0,2497 ha piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu/adresi Bulduru iela 2, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme - (NĪLMK - 0600).
Likvidēt adreses un nekustamo īpašumu nosaukumus Bulduru iela 4, Bulduru iela 6 un
Bulduru iela 8, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.
Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā
norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizētas.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz četrām lapām.
7.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Priedaines iela,
kadastra Nr.80480030184, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030184,
sadalīšanai Babītes pagastā, Babītes novadā,
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata zemes ierīkotājas Saivas Sokolovas
16.07.2019. iesniegumu, reģ. Nr. 2633-S, lūgumu, lemt par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Priedaines iela” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0184.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 02.08.2016.
noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.punktu, Ministru
kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.,
26.1.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53.panta 1.punkta b. apakšpunktu,
Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.9., 8.2.,
12.1.apakšpunktu, 14.punktu, un Attīstības komitejas 20.08.2019. atzinumu (protokols
Nr.8, 6.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks,
K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīkotājas Saivas Sokolovas, sertifikāta Nr.AA000000018,
izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 02.08.2019. 08:59:50) nekustamā
īpašuma “Priedaines iela”, kadastra Nr. 80480030184, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 80480030184, sadalīšanai divās zemes vienībās Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā.
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2. Projektētai zemes vienībai Nr.1, ar kadastra apzīmējumu 80480031654, platība –
1,4647 ha saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu “Priedaines iela” un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā (1101).
3. Projektētai zemes vienībai Nr.2, ar kadastra apzīmējumu 80480031655, platība –
0,2129 ha piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu “Nodalījums A10” un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā (1101).
4. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā
norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizētas.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trīs lapām.
8.§
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Irjāņi”, kadastra Nr.
8088 005 0068, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0068, Spuņciemā,
Salas pagastā, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata J.T. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
A.P. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, A.R. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
22.07.2019. iesniegumu (reģ. Nr. 2715-S) ar lūgumu pieņemt lēmumu par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma izdošanu un apstiprināšanu nekustamā īpašuma
“Irjāņi”, kadastra Nr. 8088 005 0068, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005
0068, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.
Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28. panta pirmajai un ceturtajai
daļai, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.2., 96., 98., 99., 102. punktam, kā arī
saskaņā ar Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam un Salas pagasta
teritorijas plānojuma 2005. – 2017. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem un Attīstības komitejas 20.08.2019. atzinumam (protokols Nr.8, 7.§), atklāti
balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, K.Vilciņš), „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Irjāņi”, kadastra Nr.
8088 005 0068, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0068, Spuņciemā,
Salas pagastā, Babītes novadā.
2. Apstiprināt darba uzdevumu Nr. 09-2019 detālplānojuma izstrādei.
3. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāju Ingu Griezni par
detālplānojuma izstrādes vadītāju.
4. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājiem četru nedēļu laikā slēgt līgumu ar Babītes
novada pašvaldības domes priekšsēdētāju par detālplānojuma izstrādi.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz desmit lapām.
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9.§
Par nekustamā īpašuma “Drapes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 008
0054, Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma projekta
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA „ZMF Īpašumi”, reģistrācijas
Nr.40103932445, 15.07.2019. iesniegumu (reģ.Nr.2615-S) ar lūgumu izskatīt
detālplānojuma projektu nekustamā īpašuma “Drapes”, kadastra Nr.8048 008 0054, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0054, Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes
novadā un lemt par tā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 13. un 14.apakšpunktam, Ministru
kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem“ 109.1.apakšpunktam, I.Grieznes 13.08.2019. ziņojumam,
Attīstības komitejas 20.08.2019. atzinumam (protokols Nr.8, 8.§), atklāti balsojot „par” 12
balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods,
R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas”
nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma
projektu nekustamā īpašuma “Drapes”, kadastra Nr.8048 008 0054, zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0054, Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes
novadā.
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu 4 nedēļas no paziņojuma publicēšanas
laikrakstā “Babītes ziņas” vai “Rīgas Apriņķa avīze”.
3. Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma risinājumus rakstiski saskaņot ar
nekustamā īpašuma “Pīlādzīši”, kadastra nr. 8048 008 0049, īpašnieku.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz četrām lapām.
10.§
Par nekustamo īpašumu “Mazie Graudi”, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 80480030863, un “Mazie Stari”, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 80480030867, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma
apstiprināšanu
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA „Metrum”, reģistrācijas
Nr.40003388748 projektu vadītājas Māras Kalvānes, 27.07.2019. iesniegumu (pašvaldībā
reģistrēts 29.07.2019. ar reģ.Nr.2806-S) ar lūgumu izskatīt izstrādāto detālplānojumu
nekustamo īpašumu “Mazie Graudi”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80480030863, un “Mazie Stari”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030867,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā un lemt par tā apstiprināšanu.
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantam, Ministru kabineta 14.10.2014.
noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 119.1.apakšpunktam, 124., 125.punktam, 01.08.2019. Veldzes Liepas
ziņojumu par detālplānojuma izstrādi, Attīstības komitejas 20.08.2019. atzinumam
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(protokols Nr.8, 9.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko,
J.Kazaks, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Apstiprināt detālplānojumu nekustamo īpašumu “Mazie Graudi”, kadastra numurs
80480030869, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030863 un nekustamā
īpašuma “Mazie Stari”, kadastra numurs 80480030870, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 80480030867, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
2. Nekustamo īpašumu “Mazie Graudi”, kadastra numurs80480030869, un “Mazie
Stari”, kadastra numurs 80480030870, īpašniekiem noslēgt administratīvo līgumu
par detālplānojuma īstenošanu ar Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju,
sešu nedēļu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā.
3. Detālplānojuma izstrādātājam publicēt paziņojumu par detālplānojuma
apstiprināšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
4. Detālplānojuma izstrādes vadītājai nodrošināt paziņojuma par detālplānojuma
apstiprināšanu publicēšanu pašvaldības 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 septiņām lapām.
11.§
Par nekustamā īpašuma “Mazās Ceļtakas”, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 80480030865, detālplānojuma apstiprināšanu
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA „Metrum”, reģistrācijas
Nr.40003388748 projektu vadītājas Māras Kalvānes, 27.07.2019. iesniegumu (pašvaldībā
reģistrēts 29.07.2019. ar reģ.Nr.2806-S) ar lūgumu izskatīt izstrādāto detālplānojumu
nekustamā īpašuma “Mazās Ceļtakas”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80480030865, Babītes pagastā, Babītes novadā Babītes pagastā, Babītes novadā un lemt
par tā apstiprināšanu.
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantam, Ministru kabineta 14.10.2014.
noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 119.1.apakšpunktam, 124., 125.punktam, 01.08.2019. Veldzes Liepas
ziņojumu par detālplānojuma izstrādi, Attīstības komitejas 20.08.2019. atzinumam
(protokols Nr.8, 10.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko,
J.Kazaks, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Apstiprināt detālplānojumu nekustamā īpašuma “Mazās Ceļtakas”, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 80480030865, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
2. Nekustamā īpašuma “Mazās Ceļtakas”, kadastra numurs 80480030868, īpašniekam
noslēgt administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu ar Babītes novada
pašvaldības domes priekšsēdētāju, sešu nedēļu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā.
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3. Detālplānojuma izstrādātājam publicēt paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
4. Detālplānojuma izstrādes vadītājai nodrošināt paziņojuma par detālplānojuma
apstiprināšanu publicēšanu pašvaldības 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 septiņām lapām.
12.§
Par nekustamā īpašuma “Lielbatari” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048
007 0959, Lapsās, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma grozījumu
apstiprināšanu
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA „Ģeodēzija S”, reģistrācijas
Nr.40103360710, 01.08.2019. iesniegumu, reģ.Nr.2838-S, ar lūgumu apstiprināt
detālplānojuma grozījumus nekustamā īpašuma “Lielbatari”, kadastra Nr.8048 007 0167,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0959, Lapsās, Babītes 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 20.08.2019. atzinumam (protokols Nr.8, 11.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa,
J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt detālplānojumu grozījumus nekustamā īpašuma “Lielbatari”, kadastra
numurs 8048 007 0167, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0959
Lapsās, Babītes pagastā, Babītes novadā.
2. Uzdot nekustamā īpašumu “Lielbatari”, kadastra Nr. 8048 007 0167, īpašniekiem
noslēgt administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu ar Babītes novada
pašvaldības domes priekšsēdētāju, sešu nedēļu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā.
3. Detālplānojuma grozījumu izstrādātājam publicēt paziņojumu par detālplānojuma
apstiprināšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
4. Detālplānojuma izstrādes vadītājai nodrošināt paziņojuma par detālplānojuma
apstiprināšanu publicēšanu pašvaldības 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 desmit lapām.
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13.§
Par Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 27. marta lēmuma “Par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma
“Purenes” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 013 0017, Babītes pagastā,
Babītes novadā”, protokols Nr. 4, 11.§ atcelšanu
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības
administrācijas lūgumu atcelt Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 27. marta
lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma
“Purenes” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 013 0017, Babītes pagastā, Babītes
novadā”, protokols Nr. 4,11.§.
Atbilstoši iepriekš minētajam, kā arī saskaņā ar likumu Par pašvaldībām 15.panta
pirmās daļas 13. un 14. apakšpunktu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 99. punktu un
Attīstības komitejas 20.08.2019. atzinumam (protokols Nr.8, 12.§), atklāti balsojot „par”
12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods,
R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas”
nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Atcelt Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 27. marta lēmumu “Par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Purenes”
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 013 0017, Babītes pagastā, Babītes novadā”,
protokols Nr. 4,11.§.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
14.§
Par nekustamā īpašuma „Dārzi”, Babītes pagastā, Babītes novadā
ietilpstošās zemes vienības daļas nomas līguma pārtraukšanu
Ziņo D.Šmidre
Babītes novada pašvaldības dome izskata N.S. “dzēsts” 26.07.2019. iesniegumu
(reģistrēts Pašvaldības administrācijas lietvedības reģistrā ar Nr.2785-S) ar lūgumu
pārtraukt ģimenes dārza nomas līgumu Nr. 484/2018 dārza Nr. 105.
Ievērojot iepriekš minēto un atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrai
daļai, Zemes nomas līguma 7.1. apakšpunktu un Finanšu komitejas 26.08.2019. atzinumu
(protokols Nr.8, 1.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko,
J.Kazaks, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1.

Izbeigt 29.05.2018. noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 484/2018 ar N.S. “dzēsts”
(personas kods “dzēsts”), par nekustamajā īpašumā „Dārzi” ietilpstošās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0167 un nosacīto nosaukumu „Piņķi”,
daļas 0.02 ha platībā (dārza Nr.105) iznomāšanu.
1. Nomas līgums izbeidzams ar 30.08.2019.
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Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
15.§
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu nekustamajā īpašumā
,,Līnas” Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā
Ziņo D.Šmidre
Babītes novada pašvaldības dome izskata 02.08.2019. J.K. iesniegumu “dzēsts”
(reģistrēts Pašvaldības administrācijas lietvedības reģistrā ar Nr.2854-S) ar lūgumu izsniegt
izziņu par Pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu. Iesniegumam pielikumā
pievienots nekustamā īpašuma ,,Līnas”, Spuņciemā, Salas pag., Babītes nov. ar kadastra
Nr. 8088 005 0548 (turpmāk – Nekustamais īpašums), pirkuma līgums.
Ievērojot iepriekš minēto un atbilstoši likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 2.punktu, 21.panta 17.punktu un saskaņā ar Finanšu komitejas 26.08.2019. atzinumu
(protokols Nr.8, 2.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko,
J.Kazaks, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Atteikties izmantot nekustamā īpašuma ,,Līnas”, Spuņciemā, Salas pag., Babītes
nov. (kadastra Nr. 8088 005 0548) domājamās daļas 535/4276 pirmpirkuma
tiesības.
2. Nekustamo īpašumu speciālistei sagatavot informāciju iesniegšanai Rīgas rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļai.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
16.§
Par nekustamā īpašuma ,,Straupes – Dāv – Kaspari”,
Straupciems, Salas pagasts, Babītes novads, atsavināšanu
Ziņo D.Šmidre
Babītes novada pašvaldības dome izskata 18.07.2019. A.B. “dzēsts” iesniegumu
(reģistrēts Pašvaldības administrācijas lietvedības reģistrā ar Nr.2663-S) par pašvaldībai
piederošas nekustamā īpašuma ,,Straupes – Dāv – Kaspari”, Straupciems, Salas pag.,
Babītes novads (kadastra numurs 8088 009 0035) kopīpašuma domājamās daļas
atsavināšanu.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto un Finanšu komitejas 26.08.2019. atzinumu
(protokols Nr.8, 3.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko,
J.Kazaks, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Atsavināt Babītes novada pašvaldībai piederošās Nekustamā īpašuma 2/5 domājamās
daļas.
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2. Uzdot pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijai trīs mēnešu laikā iesniegt Babītes
novada pašvaldības domē apstiprināšanai Nekustamā īpašuma 2/5 domājamo daļu
nosacīto cenu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
17.§
Par zemes vienības ,,Notekas”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā nodošanu
bezatlīdzības lietošanā
Ziņo D.Šmidre
Babītes novada pašvaldības dome izskata pašvaldības domes priekšsēdētāja
Andreja Ences ierosinājumu par pašvaldībai piederošas zemes vienības ,,Notekas” Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā (kadastra apzīmējums 8048 003 0259) nodošanu
bezatlīdzības lietošanā ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu ūdenssaimniecības sabiedrisko
pakalpojumu sniegšanu Babītes novadā.
Atbilstoši augstāk minētajam, likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas
1.punktam un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 5.panta otrās daļas 5.punktam, un Finanšu komitejas 26.08.2019. atzinumam
(protokols Nr.8, 4.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko,
J.Kazaks, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1.
2.
3.
4.

Nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA ,,Babītes siltums”,
reģ. Nr.40003145751, Babītes novada pašvaldības īpašumā esošo Zemesgabalu .
Noteikt Zemesgabala bezatlīdzības lietošanas termiņu līdz 2029.gada 31.augustam.
Noteikt, ka gadījumā, ja SIA “Babītes Siltums” pārtrauc sniegt ūdenssaimniecības
pakalpojumus Zemesgabals nododamas pašvaldībai.
Pašvaldības juriskonsultam veikt nepieciešamās darbības Līguma par Zemesgabala
bezatlīdzības lietošanu sagatavošanai un noslēgšanai.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trīs lapām.
18.§
Par zemes iegūšanu īpašumā
Ziņo A.Ence
1.
Babītes novada pašvaldības dome izskata Š.K.P. “dzēsts” (“dzēsts”), dzimis
“dzēsts”, Filipīnu Republikas pilsoņa pase “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, 12.08.2019.
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 2982-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
“Ceriņu iela 5”, kadastra Nr. 8048 008 0533, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes novads, kas
iegūts pirkuma rezultātā.
Izskatījusi minēto iesniegumu un tam pievienoto 26.02.2018. nomaksas pirkuma
līgumu, par nekustamā īpašuma “Ceriņu iela 5”, kadastra Nr. 8048 008 0533, pirkumu,
izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma „Par
zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30. pantu, atklāti balsojot „par” 12 balsis
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(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa,
J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu Š.K.P. “dzēsts” (“dzēsts”), dzimis “dzēsts”, Filipīnu Republikas
pilsoņa pase “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
“Ceriņu iela 5”, kadastra Nr. 8048 008 0533, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes novads.
2.
Babītes novada pašvaldības dome izskata V.K. “dzēsts” (“dzēsts”), dzimusi
“dzēsts”, Krievijas Federācijas pilsoņa pase “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, 07.08.2019.
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 2929-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
“Rododendru iela 2”, kadastra Nr. 8048 004 0745, Spilve, Babītes pagasts, Babītes
novads, kas iegūts pirkuma rezultātā.
Izskatījusi minēto iesniegumu un tam pievienoto 07.08.2019. nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu, par nekustamā īpašuma “Rododendru iela 2”, kadastra
Nr. 8048 004 0745, pirkumu, izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo
informāciju un saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un
30. pantu, atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks,
K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
Izsniegt izziņu V.K. “dzēsts” (“dzēsts”), dzimusi “dzēsts”, Krievijas Federācijas
pilsoņa pase “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
“Rododendru iela 2”, kadastra Nr. 8048 004 0745, Spilve, Babītes pagasts, Babītes
novads.
3.
Babītes novada pašvaldības dome izskata T.M. “dzēsts” (“dzēsts”), dzimusi
“dzēsts”, Krievijas Federācijas pilsoņa pase“dzēsts”, adrese: “dzēsts”, 30.07.2019.
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 2811-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
“Zaķu iela 16”, kadastra Nr. 8048 007 0673, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads, kas
iegūts dāvinājuma rezultātā.
Izskatījusi minēto iesniegumu un tam pievienoto 29.07.2019. dāvinājuma līgumu,
par nekustamā īpašuma “Zaķu iela 16”, kadastra Nr. 8048 007 0673, dāvinājumu,
izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma „Par
zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30. pantu, atklāti balsojot „par” 12 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa,
J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu T.M. “dzēsts” (“dzēsts”), dzimusi “dzēsts”, Krievijas Federācijas
pilsoņa pase “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
“Zaķu iela 16”, kadastra Nr. 8048 007 0673, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads.

17

4.
Babītes novada pašvaldības dome izskata Š.Š. “dzēsts” (“dzēsts”), dzimis “dzēsts”,
adrese: “dzēsts”, 19.08.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3097-S, ar lūgumu, atļaut iegūt
īpašumā nekustamo īpašumu “Lakstu iela 8”, kadastra Nr. 8048 008 0175, Vīkuļi, Babītes
pagasts, Babītes novads, kas iegūts pirkuma rezultātā.
Izskatījusi minēto iesniegumu un tam pievienoto 15.08.2019. pirkuma līgumu, par
nekustamā īpašuma “Lakstu iela 8”, kadastra Nr. 8048 008 0175, pirkumu, izvērtējusi
novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma „Par zemes
privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30. pantu, atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa,
J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu Š.Š. “dzēsts” (“dzēsts”), dzimis “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, par
piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Lakstu iela 8”, kadastra
Nr. 8048 008 0175, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes novads.
5.
Babītes novada pašvaldības dome izskata T.L.“dzēsts” (“dzēsts” ), dzimis “dzēsts”,
Krievijas Federācijas pilsoņa pase: “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, 22.08.2019. iesniegumu,
reģistrācijas Nr. 3170-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā nekustamā īpašuma ½ domājamo
daļu “Silarāju iela 3”, kadastra Nr. 8048 003 0573, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads,
kas iegūts pirkuma rezultātā.
Izskatījusi minēto iesniegumu un tam pievienoto 20.08.2019. pirkuma līgumu, par
nekustamā īpašuma ½ domājamās daļas “Silarāju iela 3”, kadastra Nr. 8048 003 0573,
pirkumu, izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar
likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30. pantu, atklāti balsojot „par”
12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods,
R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas”
nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu T.L. “dzēsts” (“dzēsts”), dzimis “dzēsts”, Krievijas Federācijas
pilsoņa pase: “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamā īpašuma
½ domājamās daļas “Silarāju iela 3”, kadastra Nr. 8048 003 0573, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām.
19.§
Par uzņemšanu pašvaldības dzīvokļu rindā
Ziņo R.Bērziņa
Izskata V.M. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, deklarētas “dzēsts” ( turpmāk tekstā
– Iesniedzēja), 2019. gada 8. jūlija iesniegumu ( reģ. Nr.2545-S) par uzņemšanu
pašvaldības dzīvokļu rindā.
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Ņemot vērā iepriekš minēto un Sociālo lietu komitejas 20.08.2019. atzinumu
(protokols Nr.8, 1.§), un atbilstoši likuma „ Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
7. panta 1. daļas un Babītes novada pašvaldības domes 26.09.2012. saistošiem
noteikumiem Nr.15 “Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Babītes
novadā” 12.2.1. punkta nosacījumiem, atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs,
N.Antipenko, J.Kazaks, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
Uzņemt V.M., “dzēsts” personas kods “dzēsts”, pašvaldības dzīvokļu rindā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz vienas lapas.
20.§
Par sociālā dzīvojamās mājas “Mildas” statusa maiņu
Ziņo R.Bērziņa
Saskaņā ar Sociālo lietas komitejas 20.08.2019. atzinumu, Babītes novada
pašvaldības dome konstatēja, ka nepieciešama Babītes novada pašvaldības sociālās
dzīvojamās mājas “Mildas” statusa maiņa.
Ņemot vērā iepriekš minēto un atbilstoši likuma „ Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām mājām”, Sociālo lietu komitejas 20.08.2019. atzinumam (protokols Nr.8, 3.§),
atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, K.Vilciņš),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt pašvaldības dzīvojamās mājas statusu sociālai dzīvojamai mājai “Mildas”,
Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads;
2. Piešķirt sociālo dzīvokļu statusu dzīvokļiem Nr. 1 un Nr. 9 dzīvojamā ēkā “Mildas”,
Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads;
3. Uzdot SIA „Babītes siltums” noslēgt vienošanos ar dzīvokļu Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
un Nr.10 dzīvojamā ēkā “Mildas”, īrniekiem, par dzīvokļu statusa maiņu;
4. Uzlikt par pienākumu 3. punktā minētiem dzīvokļu īrniekiem, viena mēneša laikā
no lēmuma pieņemšanas brīža parakstīt vienošanos.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
21.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Sēņu iela 3, Kūdrā,
Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8088 001 0184, atsavināšanas izsoles
rezultātu apstiprināšanu
Ziņo H.Slava
Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 24.04.2019. lēmumu „Par nekustamā
īpašuma Sēņu iela 3, Kūdrā, Salas pagastā, Babītes novadā atsavināšanu” (protokols Nr.7,
8.§) un Pašvaldības domes ar 26.06.2019. lēmumu “Par Babītes novada pašvaldībai
piederoša nekustamā īpašuma Sēņu iela 3, Kūdrā, Salas pagastā, Babītes novadā, (Turpmāk
tekstā – Nekustamais īpašums) atsavināšanas izsoles noteikumu (turpmāk tekstā – Izsoles
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noteikumi) apstiprināšanu” (protokols Nr.12, 24.§), Babītes novada pašvaldības īpašuma
izsoles komisija, informāciju par Nekustamā īpašuma sastāvu un izsoles laiku publicēja
Latvijas Republikas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” 04.07.2019. laidienā Nr.134
(6473) un Pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv.
Izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā un līdz noteiktajam termiņam - 19.08.2019.
plkst. 10:00 Izsolei pieteicās viens pretendents – A.S. “dzēsts”, personas kods – “dzēsts”,
reģistrācijas kārtas Nr.1.
Izsolei izsoles dienā 22.08.2019. piereģistrējās un saņēma izsoles dalībnieka Karti
ar Nr.1, atbilstošu Reģistrācijas apliecības kārtas Nr., A.S. “dzēsts” , personas kods “dzēsts”,
deklarētā dzīvesvieta “dzēsts”, (turpmāk tekstā arī Ieguvēja).
Atbilstoši Izsoles noteikumu 4.21. punktam, vienīgais uz izsoli reģistrētais izsoles
dalībnieks iegūst Nekustamo īpašumu - Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā
īpašuma Sēņu iela 3, Kūdrā, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8088 001 0184,
par apstiprināto Nekustamā īpašuma izsoles sākuma cenu 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro,
00 centi), kas paaugstināta par vienu Izsoles Noteikumos 1.8.punktā noteikto soli (200,00
EUR), kopā 3200,00 EUR (trīs tūkstoši divi simti euro, 00 centi). Izsoles dalībnieks, kurš
vēlas iegādāties nekustamo īpašumu, nosolot vienu soli, uzskatāms par izsoles uzvarētāju.
Atbilstoši Izsoles noteikumu 4.21. punktam, A.S. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
pārsolīja Nekustamā īpašuma nosacīto sākumcenu par vienu soli, līdz ar to atzīstama par
Izsoles uzvarētāju.
Saskaņā ar Izsoles noteikumu 7.1., 7.2. un 7.3.punktiem, izskatot Izsoles komisijas
iesniegto 22.08.2019. Izsoles komisijas protokolu Nr. 1.-1.14/7/2 (Pielikums Nr.1 – Izsoles
protokols Nr.1 uz 1.lp. (kopija) ar 3 pielikumiem: Nr. 1 - izsoles dalībnieku reģistrācijas
saraksts (kopija); Pielikums Nr.2 - Izsoles dalībnieku reģistrācijas lapa (kopija); Pielikums
Nr.3 - Ieguvēja parakstīti izsoles noteikumi (kopija)), ar kuru Izsoles komisija vienbalsīgi
nolemj apstiprināt 22.08.2019. Izsoles protokolu Nr.1, par to, ka Izsoles dalībniece – A.S.
“dzēsts”, personas kods “dzēsts”, ieguvusi Nekustamo īpašumu Sēņu iela 3, Kūdrā, Salas
pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8088 001 0184, 543 m2 platībā, par nosolīto cenu
3200,00 EUR (trīs tūkstoši divi simti euro, 00 centi).
A.S. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, saistībā ar Nekustamo īpašumu ir
samaksājusi nodrošinājuma naudu 300,00 EUR (trīs simti euro, 00 centi), līdz ar to atlikusī
maksājuma daļa par Nekustamo īpašumu ir 2900,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti euro,
00 centi). Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešajā daļā
noteiktajam, Ieguvēja Izsoles komisijai 22.08.2019. iesniegusi iesniegumu ar lūgumu atļaut
nosolīto Nekustamā īpašuma atlikušo maksājuma daļu samaksāt divu gadu laikā līdz
2021.gada augustam, par to maksājot 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.
Ievērojot iepriekš minēto, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta
trešajā daļā noteikto, atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks,
K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
Apstiprināt:
1. Babītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Sēņu iela 3, Kūdrā, Salas
pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8088 001 0184, sastāvoša no zemes vienības
543 m2 platībā izsoles rezultātus.
2. Saskaņā ar Izsoles komisijas 22.08.2019. protokolu Nr.1-1.14/7/2 par Nekustamā
īpašuma ieguvēju (Izsoles uzvarētāju) – A.S. “dzēsts” , personas kods “dzēsts”,
deklarētā dzīvesvieta “dzēsts”.
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3. Nekustamo īpašumu pārdot uz nomaksu, ar nomaksas termiņu – divi gadi, par atliktā
maksājuma daļu pircējam piemērojot sešus procentus gadā, un par pirkuma līgumā
noteikto maksājuma termiņu kavējumiem nosakot nokavējuma procentus 0,1
procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.
4. Septiņu darba dienu laikā slēgt līgumu par nekustamā īpašuma Sēņu iela 3. Kūdrā,
Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8088 001 0184, sastāvoša no zemes
vienības 543 m2 platībā pārdošanu A.S. “dzēsts” , personas kods “dzēsts”, par pirkuma
maksu 3200,00 EUR (trīs tūkstoši divi simti euro, 00 centi).
Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
22.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma
Rožu iela 22, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8048 004 0353,
sastāvoša no zemes vienības 1,62 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0353,
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo H.Slava
Atbilstoši Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Rožu iela 22,
Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8048 004 0353, sastāvoša no zemes
vienības 1,62 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0353, izsoles noteikumos
(turpmāk tekstā – Izsoles noteikumi) noteiktajam, otrā izsole nozīmēta uz 20.08.2019.
plkst. 10:00. Saskaņā ar Izsoles noteikumu 3.2. punktu: lai piedalītos Izsolē, jāizpilda
Noteikumu 1.9.,1.10.,1.11. punkti un līdz 16.08.2019. plkst. 10:00, Babītes novada
pašvaldības Administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV –
2107, 2.stāva 18. kabinetā jāiesniedz Izsoles noteikumu attiecīgi 3.2.1 vai 3.2.2. punktos
norādītie dokumenti un jāreģistrējas izsolei Reģistrācijas sarakstā un jāsaņem Izsoles
dalībnieka reģistrācijas apliecība.
Līdz 16.08.2019. plkst. 10:00 Reģistrācijas sarakstā neviena persona izsolei netika
reģistrēta un Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība nevienam netika izsniegta.
20.08.2019. plkst. 10:00 norādītajā izsoles vietā neieradās neviens pretendents.
Saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.1.1. punktu Izsole atzīstama par nenotikušu nesekmīgu vai izsoli bez rezultāta, ja noteiktajā laikā nav reģistrējies neviens Izsoles
dalībnieks, vai uz Izsoli neierodas neviens Izsoles dalībnieks.
Pie šādiem apstākļiem, atbilstoši iepriekš teiktajam, Babītes novada pašvaldības
Īpašuma izsoles komisijas (Turpmāk tekstā – Izsoles komisija) 20.08.2019. sēdē
vienbalsīgi nolemts atzīt uz 20.08.2019. plkst. 10:00 noteikto Babītes novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma Rožu iela 22, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā,
kadastra Nr.8048 004 0353, sastāvoša no zemes vienības 1,62 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 8048 004 0353, otro izsoli par nenotikušu (Pielikumā - Izsoles komisijas
20.08.2019. Protokols Nr.1-1.14/3/3 uz 1 lapas.).
Saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.1.1. punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu - Ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles
sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli
atzīstama par nenotikušu Izsole atzīstama par nenotikušu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu: Pēc
otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu var:
21

1) rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā
par 60 procentiem no nosacītās cenas;
2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību;
3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli;
4) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.
Saistībā ar nekustamā īpašuma Rožu iela 22, Babītē, Babītes pagastā, Babītes
novadā, kadastra Nr.8048 004 0353, sastāvoša no zemes vienības 1,62 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 8048 004 0353, nenotikušu izsoli un Izsoles komisijas 20.08.2019.
sēdes protokolu Nr.1-1.14/3/3 un atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 32. panta pirmajai daļai, atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs,
N.Antipenko, J.Kazaks, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Atzīt nekustamā īpašuma Rožu iela 22, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā,
kadastra Nr.8048 004 0353, sastāvoša no zemes vienības 1,62 ha platībā, ar kadastra
apzīmējumu 8048 004 0353, otro izsoli par nenotikušu.
2. Uzdot Babītes novada pašvaldības Finanšu komitejai lemt par izsoles tālāko gaitu
– nekustamajam īpašumam Rožu ielā 22, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā,
kadastra Nr.8048 004 0353, sastāvoša no zemes vienības 1,62 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 8048 004 0353.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
23.§
Par pārjaunojuma līguma slēgšanu pie 2017.gada 30.novembra līguma par apbūves
tiesības piešķiršanu Meistaru ielā 3, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo D.Valters
Starp Babītes novada pašvaldību, turpmāk tekstā – Īpašnieks, un V.Ā. “dzēsts”,
personas kods “dzēsts”, turpmāk tekstā – Apbūves tiesīgais, 30.11.2017. tika noslēgts
līgums Nr. 12/2018 par apbūves tiesību piešķiršanu nekustamajā īpašumā Meistaru iela 3A,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003
0875, turpmāk tekstā – Līgums.
Atbilstoši Finanšu komitejas 26.08.2019. atzinumam (protokols Nr.8, 5.§), un
ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otro punktu un 21.pantu, atklāti balsojot „par”
12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods,
R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas”
nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

Slēgt pārjaunojuma līgumu pie 30.11.2019. līguma Nr. 12/2018 par apbūves tiesības
piešķiršanu Meistaru ielā 3, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienībā
ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0875, kas nosaka, ka Apbūves tiesīgais ir SIA
“Auto vip plus”, reģistrācijas Nr. 41503084570.
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2.

Uzdot Babītes novada pašvaldības juriskonsultam sagatavot un noslēgt šī lēmuma
lemjošās daļas 1.punktā minēto pārjaunojuma līgumu.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
24.§
Par pārjaunojuma līguma slēgšanu pie 2018.gada 17.janvāra līguma par apbūves
tiesības piešķiršanu nekustamajā īpašumā “Vēja ziedi”, Babītes pagastā, Babītes
novadā
Ziņo D.Valters
Starp Babītes novada pašvaldību, turpmāk tekstā – Īpašnieks, un SIA “KOOL
Latvija”, reģistrācijas Nr.40203022089, turpmāk tekstā – Apbūves tiesīgais, 17.01.2018.
tika noslēgts līgums Nr. 131/2018 par apbūves tiesību piešķiršanu nekustamā īpašuma
“Vēja ziedi”, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr. 8048 003 0609, zemes vienības
daļā, 0,57 ha platībā, turpmāk tekstā – Līgums.
Atbilstoši Finanšu komitejas 26.08.2019. atzinumam (protokols Nr.8, 6.§), un
ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otro punktu un 21.pantu, atklāti balsojot „par”
12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods,
R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas”
nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Slēgt pārjaunojuma līgumu pie 17.01.2018. līguma Nr.131/2018 par apbūves
tiesības piešķiršanu nekustamā īpašuma “Vēja ziedi”, Babītes pagastā, Babītes
novadā, kadastra Nr. 8048 003 0609, zemes vienības daļā, 0,57 ha platībā, kas
nosaka, ka Apbūves tiesīgais ir SIA “Piņķi DUS”, reģistrācijas Nr. 40203219930.
2. Uzdot Babītes novada pašvaldības juriskonsultam sagatavot un noslēgt šī lēmuma
lemjošās daļas 1.punktā minēto pārjaunojuma līgumu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
25.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederošo SIA “R20” kapitāla daļu pārdošanu
Ziņo D.Valters
Ievērojot Babītes novada pašvaldības domes 19.12.2018. lēmumā „Par Babītes
novada pašvaldības līdzdalības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “R20” izbeigšanu un
piederošo kapitāla daļu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “R20” pārdošanu” (protokols
Nr.15, 21.§) noteikto un Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanas
komisijas 2019.gada 28.jūnija lēmumu, ar kuru Babītes novada pašvaldībai piederošās SIA
“R20”, reģistrācijas Nr. 40003679131, kapitāla 690 daļu pārdošanas cenu noteikta
27500,00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti euro, 00 centi) apmērā. Kā arī
ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
138.pantu un 141.panta trešās daļas nosacījumus, kas nosaka, ka kapitāla daļu pārdevējs
piedāvā publiski privātās kapitālsabiedrības vai privātās kapitālsabiedrības pirmpirkuma
tiesīgajiem dalībniekiem nopirkt publiskas personas kapitāla daļas statūtos paredzētajā
kārtībā un saskaņā ar pārdošanas noteikumiem, Finanšu komitejas 26.08.2019. atzinumu
(protokols Nr.8, 7.§), atklāti balsojot „par” 9 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
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G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, N.Antipenko, J.Kazaks,), „pret” nav balsis,
„atturas” 3 balsis (A.Osītis, J.Jemeļjanovs, K.Vilciņš), Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1.

2.
3.
4.

Apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piederošo SIA “R20”, reģistrācijas Nr.
40003679131, kapitāla 690 daļu pārdošanas cenu 27500,00 EUR (divdesmit septiņi
tūkstoši pieci simti euro, 00 centi) apmērā.
Apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piederošo SIA “R20” kapitāla daļu
pārdošanas noteikumus.
Izteikt pirmpirkuma piedāvājumu iegādāties Babītes novada pašvaldībai piederošās
SIA “R20” kapitāla 690 daļas, SIA “R20” valdei.
Lēmumu nosūtīt SIA „R20”, reģistrācijas Nr. 40003345734, valdei, juridiskā adrese:
Rīgas iela 20A, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
26.§
Lēmums administratīvā pārkāpuma lietā
(Par T.V. iesnieguma izskatīšanu)
Ziņo A.Iklāva
Babītes novada pašvaldības dome izskatījusi administratīvā pārkāpuma lietu, kas
ierosināta saistībā ar Babītes novada pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā
19.08.2019. ar Nr.3111-S reģistrētu T.V.“dzēsts”, turpmāk arī Iesniedzēja, iesniegumu
(turpmāk tekstā – Iesniegums), kurā apstrīdēts administratīvā pārkāpuma protokolslēmums Nr.120030413, sastādīts par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu – automašīnas
novietošanu stāvēšanai neatļautā vietā, par ko atbilstoši MK 02.06.2015. noteikumu
Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 121.11. punkta normas
pārkāpumam (aizliegts apstāties un stāvēt 326. ceļa zīmes darbības zonā) piemērots
administratīvais naudas sods 40,00 EUR apmērā saskaņā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa (turpmāk tekstā – LAPK) 149.10 panta piektās daļas 11. punktu - Par
stāvēšanu 326. ceļa zīmes darbības zonā uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam
četrdesmit euro apmērā.
Lieta tiek izskatīta, atbilstoši LAPK 272. panta - Apstākļi, kas jānoskaidro, izskatot
administratīvā pārkāpuma lietu – prasībām, kas nosaka, ka institūcijai (amatpersonai),
izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, jānoskaidro, vai ir izdarīts administratīvais
pārkāpums, vai attiecīgā persona ir vainīga tā izdarīšanā, vai šo personu var saukt pie
administratīvās atbildības, vai ir atbildību mīkstinoši un pastiprinoši apstākļi, vai ir
nodarīts mantisks zaudējums, kā arī jānoskaidro citi apstākļi, kam ir nozīme lietas pareizā
izlemšanā; un kopsakarā vērtējot Iesniegumā paskaidroto, Babītes novada pašvaldības
domes pilnvarotas personas - Babītes novada pašvaldības Administrācijas Sabiedriskās
kārtības daļas sabiedriskās kārtības sarga G.Dozberga 16.08.2019. sastādīto administratīvā
pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr.120030413; Babītes novada pašvaldības ceļu
būvinženieres A.Parisas sniegto; Sabiedriskās kārtības daļas rīcībā esošo informāciju un
fotofiksācijas materiālus, konstatējot sekojošo:
1. Automašīna Honda, valsts reģistrācijas Nr. “dzēsts” , 16.08.2019. plkst. 19.14
atradās novietota stāvēšanai Babītes pagastā, Babītē, pie dzīvojamās mājas Rožu ielā
2, 326. ceļazīmes darbības zonā un saistībā ar Noteikumu 121.11. punkta normas
pārkāpumam (aizliegts apstāties un stāvēt 326. ceļa zīmes darbības zonā) piemērots
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administratīvais naudas sods 40,00 EUR apmērā saskaņā ar LAPK 149.10 panta piektās
daļas 11. punktu - Par stāvēšanu 326. ceļa zīmes darbības zonā uzliek naudas sodu
transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā. 16.08.2019. plkst. 19.18 veikta fakta
foto fiksācija un sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums Nr.120030413,
piemērojot naudas sodu 40,00 EUR apmērā. Iesniegumā apliecināts, ka transporta līdzekli,
16.08.2019. vadīja un protokolā norādītajā vietā un laikā novietoja Iesniedzēja –
T.V.“dzēsts”, personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīves vieta “dzēsts”.
2. Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 43.2 pantu, MK 21.06.2016. noteikumiem
Nr.402 „Kārtība, kādā noformē administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu par
transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumu”, LAPK 211.3 pantu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Babītes novada pašvaldības
dome ar 24.10.2012. lēmumu „Par pilnvaroto personu noteikšanu kontrolei par
transportlīdzekļu stāvēšanas un apstāšanās noteikumu ievērošanu” (protokols Nr.13, 26.§)
un Babītes novada pašvaldības domes 26.06.2019. lēmumu “Par izmaiņām Babītes novada
pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļas darbinieku sastāvā” (protokols Nr.12, 33.§) Babītes
novada pašvaldības Administrācijas Sabiedriskās kārtības daļas sabiedriskās kārtības sargs
G.Dozbergs ir pilnvarots veikt kontroli par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu ievērošanu Babītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
3. Administratīvā pārkāpuma protokolā-lēmumā Nr.120030413 norādīts, ka
Lēmums apstrīdams 10 darbdienu laikā, iesniedzot iesniegumu Babītes novada pašvaldības
domē. Secināms, ka Iesniedzēja lēmumu apstrīdējis noteiktajā laikā un kārtībā.
4. Atbilstoši LAPK 271.p. ceturtajā daļā noteiktajam - Bez tās personas klātbūtnes,
kuru sauc pie administratīvās atbildības, lietu drīkst izskatīt arī gadījumos, kad iestājas
atbildība par šā kodeksa 57.3, 149.10 pantā, daļā paredzēto apstāšanās vai stāvēšanas
noteikumu pārkāpšanu, lieta tiek izskatīta bez Iesniedzēja piedalīšanās sēdē.
5. No lēmuma konstatējošā daļā norādītajiem apstākļiem secināms, ka
administratīvā pārkāpuma protokols – lēmums Nr.120030413 16.08.2019. plkst. 19.14
sastādīts par konkrētajā situācijā Babītes pagastā, Babītē, pie dzīvojamās mājas Rožu ielā
2, neatļauti stāvēšanai novietoto automašīnu Honda, valsts reģistrācijas Nr.“dzēsts”, kas
novietota 326. ceļazīmes darbības zonā un atbilstoši Noteikumu 121.11. punkta normas
pārkāpumam (aizliegts apstāties un stāvēt 326. ceļa zīmes darbības zonā) un saskaņā ar
LAPK 149.10 panta piektās daļas 11. punktu - Par stāvēšanu 326. ceļa zīmes darbības zonā
uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā par šo nodarījumu
Iesniedzējai piemērots administratīvais naudas sods 40,00 EUR apmērā.
6. Iesniedzēja, apstrīdot lēmumu, paskaidro, ka protokolā norādītajā vietā un laikā
– 16.08.2019. novietojusi automašīnu tādēļ, ka viņas stāvvieta bijusi aizņemta un viņa
netīšām nav ievērojusi uzstādītās, stāvēšanu aizliedzošās ceļa zīmes Nr.326.
7. Lietas materiālu pārbaude liecina:
- Par automašīnas novietošanas faktu, laiku un apstākļiem strīda nav.
T.V. “dzēsts” atzīst, ka automašīna Honda, valsts reģistrācijas Nr.“dzēsts”,
novietota stāvēšanai administratīvā pārkāpuma protokolā-lēmumā Nr.120030413
norādītajā vietā un laikā.
- Lietas materiālos nav pierādījumu par stāvvietu, kas ir “T.V. “dzēsts” stāvvieta”.
Pie automašīnas priekšējā stikla redzama novietota invalīdu stāvvietu izmantošanas karte,
25

kas ļauj noprast, ka šo automašīnu, atbilstoši Noteikumu 285.punktā norādītai 844.
papildzīmei "Personām ar invaliditāti" stāvēšanai atļauti jānovieto ar norādījuma ceļa
zīmi - 537. zīme - "Stāvvieta" apzīmētā vietā, tātad speciāli apzīmētā vietā. Savukārt
Noteikumu 266.3. punktā noteikts, ka 326. zīmes darbības zonā atļauta personu ar
invaliditāti iekāpšana transportlīdzekļos, kas apzīmēti ar invalīdu stāvvietu izmantošanas
karti, vai izkāpšana no tiem.
- Babītes novada pašvaldības ceļu būvinženieres A.Parisas iesniegtā “Ceļu
satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas shēma objektā: Babīte, Rožu iela
no Sila ielas līdz iebrauktuvei iekšpagalmā un Babītes iela no Rožu ielas līdz Beberbeķu
ielai, novada robežās” liecina, ka vietā, kur novietota automašīna, ceļa zīmju Nr.326.
uzstādīšana saskaņota VAS “Latvijas Valsts ceļi” 18.06.2019. un 21.06.2019. saskaņota
Babītes novada pašvaldībā. Tāpat A.Parisa informēja, ka ceļa zīmju uzstādīšana notikusi
vienlaikus ar saskaņojumu saņemšanu un uz 21.06.2019. VAS “Latvijas Valsts ceļi”
18.06.2019. saskaņotās ceļa zīmes jau bija uzstādītas. Minētā informācija ļauj secināt, ka
326. ceļa zīmes pie daudzdzīvokļu mājas Rožu iela darbojas jau divus mēnešus, kas ir
pietiekami ilgs laiks, lai sabiedrība tās pamanītu un godprātīgi ievērotu. Papildus ceļu
būvinženiere paskaidro, ka Pašvaldība Rožu ielā nav uzstādījusi ne 537. ceļa zīmi
"Stāvvieta", ne papildzīmi 844. "Personām ar invaliditāti". Konstatētais ļauj pārliecinoši
secināt, ka automašīna Honda, valsts reģistrācijas Nr.“dzēsts”, administratīvā pārkāpuma
protokolā-lēmumā Nr.120030413 norādītajā vietā stāvēšanai 16.08.2019. novietota
neatļauti, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus.
- Nav konstatēti fakti vai apstākļi, kas nepieļauj lietvedību administratīvā
pārkāpuma lietā.
8. Ceļu satiksmes likuma 19. panta pirmajā daļā, noteikts, ka ceļu satiksmes
dalībniekam ir jāizpilda šā likuma, Ceļu satiksmes noteikumu un citu normatīvo aktu
prasības, kas nosaka ceļu satiksmes dalībnieku pienākumus; jāizpilda policijas darbinieku
un to personu norādījumi, kuras pilnvarotas regulēt satiksmi, kā arī jāievēro luksoforu
signālu, ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu prasības.
Transporta līdzekļa vadītājam, piedaloties ceļu satiksmē, ikreiz ir jāpārliecinās, ka
viņš ievērojis ceļu satiksmes noteikumus, tostarp, apstāšanās un stāvēšanas noteikumus, kā
arī automašīnu stāvēšanai jāizvēlas novietot atbilstoši šo noteikumu prasībām.
Ceļa zīmju pamatota izvietošana uz ceļiem Latvijas valstī, tostarp Babītes novadā,
kā konkrētajai vietai un situācijai nepieciešama, ir pamatota un likumīgi saskaņota, un
sagaidāms, ka ikviens satiksmes dalībnieks ievēros ceļa zīmes un ceļazīmju neievērošanas
gadījumā saņems atbilstošu administratīvo sodu.
9. Iesniedzējai par automašīnas neatļautu novietošanu stāvēšanai ar 326. ceļa zīmi
„Apstāties aizliegts” apzīmētā vietā piemērots administratīvais sods sankcijas ietvaros, kas
neparedz rīcības brīvību attiecībā uz piemērojamo soda veidu un apmēru un tā samērīgums
nav jāvērtē, jo to jau ir izdarījis likumdevējs, izdodot konkrēta satura tiesību normu. Līdz
ar to, esošajā gadījumā nav īpaši konstatējami un vērtējami atbildību mīkstinoši vai
pastiprinoši apstākļi, kā arī vadītāja personība.
10. Vērtējams, ka, sastādot protokolu-paziņojumu Nr.120030413 par naudas soda
40,00 EUR apmērā piemērošanu saistībā ar automašīnas novietošanu stāvēšanai 326. ceļa
zīmes „Apstāties aizliegts” darbības zonā, administratīvais sods ir pamatots atbildības
līdzeklis, ar kuru netiek ierobežotas vai aizskartas Iesniedzējas kā privātpersonas tiesības.
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Ar tiesiskiem paņēmieniem, vēršot Iesniedzējas uzmanību uz pašas radīto situāciju,
panākams, ka turpmāk ar autotransportu veiktās darbības atbildīs Ceļu satiksmes likuma un
Noteikumu normām un netiks pieļauti līdzīgi pārkāpumu gadījumi.
11. Atzīstams, ka T.V. “dzēsts” ir izdarījusi Noteikumu 121.11. punkta normas
pārkāpumu (aizliegts apstāties un stāvēt 326. ceļa zīmes darbības zonā), par kuru
administratīvā atbildība iestājas saskaņā ar LAPK 149.10 panta piektās daļas 11. punktu.
(Par stāvēšanu 326. ceļa zīmes darbības zonā uzliek naudas sodu transportlīdzekļa
vadītājam četrdesmit euro apmērā).
12. Ir konstatējams, ka, novietojot automašīnu stāvēšanai neatļautā vietā, ir izdarīts
administratīvais pārkāpums, par kuru sodāmā persona ir automašīnas vadītājs – T.V.
“dzēsts”.
13. Lietā nav konstatēti apstākļi, kuru dēļ T.V. “dzēsts” nevar saukt pie
administratīvās atbildības.
14. Babītes novada pašvaldības domes rīcībā esošie dokumentārie materiāli
kopsakarā ar lēmumu pamatojošām tiesību normām liecina, ka nav un nevar būt nekādu
šaubu par to, ka administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums Nr.120030413 sastādīts
atbilstoši situācijai, tiesiski pareizi un likumiski pamatoti. Ir izdarīts protokolā–lēmumā
norādītais administratīvais pārkāpums; pārkāpumu izdarījusī persona ir T.V.“dzēsts” ; T.V.
“dzēsts”var saukt pie administratīvās atbildības; Tomēr ievērojot Iesniedzējas paskaidroto;
pie automašīnas priekšējā stikla novietoto invalīdu stāvvietu izmantošanas karti;
noskaidroto, ka saistībā ar automašīnas Honda, valsts reģistrācijas Nr.“dzēsts” novietošanu
Protokolā-lēmumā norādītajā vietā un laikā, drošības traucējums citiem ceļu satiksmes
dalībniekiem vai viņu mantai nav konstatēts, secināms, ka šajā gadījumā ar tiesiskiem
paņēmieniem vēršama Iesniedzējas uzmanība uz pašas neveiksmīgi radīto situāciju un
tādējādi panākams, ka turpmāk viņa ar autotransportu nepieļaus līdzīgus pārkāpumu
gadījumus, bet ievēros Ceļu satiksmes likuma un Noteikumu normas.
Sastādot administratīvā pārkāpuma protokolu par naudas soda piemērošanu ar
administratīvo aktu Iesniedzējai radītas nelabvēlīgas sekas. Savukārt, ievērojams, ka
administratīvajā procesā, it īpaši pieņemot lēmumu pēc būtības, piemērojamo tiesību
normu ietvaros veicināma privātpersonas tiesību un tiesisko interešu aizsardzība.
Atbilstoši iepriekš konstatētajam un noskaidrotajam Iesniedzējas pārkāpums –
automašīnas novietošana stāvēšanai konkrētajā vietā – atbilstoši LAPK 21.pantā Iespēja
atbrīvot no administratīvās atbildības maznozīmīga pārkāpuma gadījumā noteiktajam - Ja
ziņas par administratīvo pārkāpumu ir pietiekamas, lai konstatētu, ka izdarītais pārkāpums
ir maznozīmīgs, institūcija (amatpersona), kurai piekritīga lietas izskatīšana, ir tiesīga
neuzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedību vai izbeigt uzsākto lietvedību un atbrīvot
personu no administratīvās atbildības, aprobežojoties ar mutvārdu aizrādījumu. Ceļu
satiksmē izdarīto administratīvo pārkāpumu, ja par to paredzētais naudas sods
nepārsniedz četrdesmit euro un ja šis pārkāpums nav radījis draudus citiem ceļu satiksmes
dalībniekiem vai viņu mantai, var atzīt par maznozīmīgu - atzīstams par maznozīmīgu un
uzsāktā lietvedība izbeidzama un persona no administratīvās atbildības atbrīvojama,
aprobežojoties ar mutvārdu aizrādījumu.
15. Ievērojot iepriekš teikto, secināms, ka pie apstākļiem, kuros 16.08.2019. plkst.
19.14 neatļauti stāvēšanai novietotā automašīna Honda, valsts reģistrācijas Nr.“dzēsts”,
izdarītais pārkāpums nav radījis draudus citiem ceļu satiksmes dalībniekiem vai viņu
mantai, protokols-lēmums Nr.120030413, piemērojot LAPK 21.panta nosacījumus, ir
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atceļams, naudas sods 40,00 EUR apmērā Iesniedzējai nav piemērojams, lietvedība lietā
izbeidzama un automašīnas vadītājai izsakāms mutvārdu aizrādījums.
16. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 21. pantu, 286.pantu,
287.panta pirmās daļas 2.punktu, un atklāti balsojot „par” 11 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs,
J.Kazaks, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” 1 balss (N.Antipenko), Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
16.08.2019. Administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr.120030413 atcelt,
izbeigt lietvedību lietā, atbrīvot T.V. “dzēsts”, personas kods “dzēsts” , no administratīvās
atbildības, aprobežojoties ar mutvārdu aizrādījumu.
Lēmumu paziņot, nosūtot to Iesniedzējai reģistrētā pasta sūtījumā uz deklarēto
dzīves vietu “dzēsts”.
Lēmumu 10 darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas var pārsūdzēt Rīgas
rajona tiesā Jūrmalā (Zigfrīda Meierovica prospekts 1A, Jūrmala, LV-2015), sūdzību
iesniedzot Babītes novada pašvaldības Administrācijā (Centra iela 4, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads, LV-2107). Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu
Lēmums paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
Lēmums stājas spēkā tā paziņošanas brīdī.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz piecām lapām.
27.§
Lēmums administratīvā pārkāpuma lietā
(Par M.R. iesnieguma izskatīšanu)
Ziņo A.Iklāva
Babītes novada pašvaldības dome, izskatījusi administratīvā pārkāpuma lietu, kas
ierosināta saistībā ar Babītes novada pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā
17.07.2019. ar Nr.2649-S reģistrētu M.R. “dzēsts”, turpmāk arī Iesniedzējs, iesniegumu
(turpmāk tekstā – Iesniegums), kurā apstrīdēts administratīvā pārkāpuma protokolslēmums Nr.120033834, sastādīts par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu – automašīnas
novietošanu stāvēšanai neatļautā vietā, par ko atbilstoši MK 02.06.2015. noteikumu
Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 121.11. punkta normas
pārkāpumam (aizliegts apstāties un stāvēt 326. ceļa zīmes darbības zonā) piemērots
administratīvais naudas sods 40,00 EUR apmērā saskaņā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa (turpmāk tekstā – LAPK) 149.10 panta piektās daļas 11. punktu - Par
stāvēšanu 326. ceļa zīmes darbības zonā uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam
četrdesmit euro apmērā.
Lieta tiek izskatīta, atbilstoši LAPK 272. panta - Apstākļi, kas jānoskaidro, izskatot
administratīvā pārkāpuma lietu – prasībām, kas nosaka, ka institūcijai (amatpersonai),
izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, jānoskaidro, vai ir izdarīts administratīvais
pārkāpums, vai attiecīgā persona ir vainīga tā izdarīšanā, vai šo personu var saukt pie
administratīvās atbildības, vai ir atbildību mīkstinoši un pastiprinoši apstākļi, vai ir
nodarīts mantisks zaudējums, kā arī jānoskaidro citi apstākļi, kam ir nozīme lietas pareizā
izlemšanā; un kopsakarā vērtējot Iesniegumā paskaidroto, Babītes novada pašvaldības
domes pilnvarotas personas - Babītes novada pašvaldības Administrācijas Sabiedriskās
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kārtības daļas sabiedriskās kārtības sarga A.Redzoba 10.07.2019. sastādīto administratīvā
pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr.120033834; Babītes novada pašvaldības ceļu
būvinženieres A.Parisas sniegto; Sabiedriskās kārtības daļas rīcībā esošo informāciju un
fotofiksācijas materiālus, konstatējot sekojošo:
1. Automašīna Volkswagen, valsts reģistrācijas Nr.“dzēsts”, 10.07.2019. plkst.
23.07 atradās novietota stāvēšanai Babītes pagastā, Babītē, pie dzīvojamās mājas Rožu ielā
2, 326. ceļazīmes darbības zonā un saistībā ar Noteikumu 121.11. punkta normas
pārkāpumam (aizliegts apstāties un stāvēt 326. ceļa zīmes darbības zonā) piemērots
administratīvais naudas sods 40,00 EUR apmērā saskaņā ar LAPK 149.10 panta piektās
daļas 11. punktu - Par stāvēšanu 326. ceļa zīmes darbības zonā uzliek naudas sodu
transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā. 10.07.2019. plkst. 23.07 veikta fakta
foto fiksācija un sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums Nr.120033834,
piemērojot naudas sodu 40,00 EUR apmērā. Iesniegumā apliecināts, ka transporta līdzekli,
10.07.2019. vadīja un protokolā norādītajā vietā un laikā novietoja Iesniedzējs –
M.R.“dzēsts”, personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīves vieta “dzēsts”.
2. Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 43.2 pantu, MK 21.06.2016. noteikumiem
Nr.402 „Kārtība, kādā noformē administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu par
transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumu”, LAPK 211.3 pantu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Babītes novada pašvaldības
dome ar 24.10.2012. lēmumu „Par pilnvaroto personu noteikšanu kontrolei par
transportlīdzekļu stāvēšanas un apstāšanās noteikumu ievērošanu” (protokols Nr.13, 26.§)
un Babītes novada pašvaldības domes 26.06.2019. lēmumu “Par izmaiņām Babītes novada
pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļas darbinieku sastāvā” (protokols Nr.12, 33.§) Babītes
novada pašvaldības Administrācijas Sabiedriskās kārtības daļas sabiedriskās kārtības sargs
A.Redzobs ir pilnvarots veikt kontroli par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu ievērošanu Babītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
3. Administratīvā pārkāpuma protokolā-lēmumā Nr.120033834 norādīts, ka
Lēmums apstrīdams 10 darbdienu laikā, iesniedzot iesniegumu Babītes novada pašvaldības
domē. Secināms, ka Iesniedzējs lēmumu apstrīdējis noteiktajā laikā un kārtībā.
4. Atbilstoši LAPK 271.p. ceturtajā daļā noteiktajam - Bez tās personas klātbūtnes,
kuru sauc pie administratīvās atbildības, lietu drīkst izskatīt arī gadījumos, kad iestājas
atbildība par šā kodeksa 57.3, 149.10 pantā, daļā paredzēto apstāšanās vai stāvēšanas
noteikumu pārkāpšanu, lieta tiek izskatīta bez Iesniedzēja piedalīšanās sēdē.
5. No lēmuma konstatējošā daļā norādītajiem apstākļiem secināms, ka
administratīvā pārkāpuma protokols – lēmums Nr.120033834 10.07.2019. plkst. 23.07
sastādīts par konkrētajā situācijā Babītes pagastā, Babītē, pie dzīvojamās mājas Rožu ielā
2, neatļauti stāvēšanai novietoto automašīnu Volkswagen, valsts reģistrācijas Nr.“dzēsts”,
kas novietota 326. ceļazīmes darbības zonā un atbilstoši Noteikumu 121.11. punkta normas
pārkāpumam (aizliegts apstāties un stāvēt 326. ceļa zīmes darbības zonā) un saskaņā ar
LAPK 149.10 panta piektās daļas 11. punktu - Par stāvēšanu 326. ceļa zīmes darbības zonā
uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā par šo nodarījumu
Iesniedzējam piemērots administratīvais naudas sods 40,00 EUR apmērā.
6. Iesniedzējs, apstrīdot lēmumu, paskaidro, ka protokolā norādītajā vietā un laikā
– 10.07.2019. novietojis automašīnu, kā to darījis viņš un pārējie iedzīvotāji ilgstoši līdz
šim un tas bijis atļauts, jo aizlieguma ceļazīmes Nr.326 nekad iepriekš tur nav izvietotas.
Izsaka pārmetumus, ka ceļa zīmes izvietotas, iepriekš par to nebrīdinot iedzīvotājus, tāpat
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pārmet, ka viņš administratīvi ar naudas sodu 40,00 EUR apmērā sodīts pāris dienu pēc
aizliedzošo ceļazīmju uzstādīšanas. Ka minētais noticis viņa atvaļinājuma laikā; ka plkst.
22.00 bijusi pustumsa un zīmes nav varēts saskatīt.
7. Lietas materiālu pārbaude liecina:
- Par automašīnas novietošanas faktu, laiku un apstākļiem strīda nav.
M.R.“dzēsts” atzīst, ka automašīna Volkswagen, valsts reģistrācijas Nr.“dzēsts”,
novietota stāvēšanai administratīvā pārkāpuma protokolā-lēmumā Nr.12003384 norādītajā
vietā un laikā.
- Lietas materiālos nav pierādījumu, ka automašīna stāvēšanai neatļauti novietota
plkst.22.00, vai citā kādā diennakts laikā un, vai novietojot automašīnu bijis tumšs vai
gaišs. Ir pierādījums, ka pārkāpums konstatēts 10.07.2019. plkst. 23.07 (administratīvā
pārkāpuma protokols-lēmums Nr.120033834, fotofiksācija). Tāpat lietas materiālos nav
pierādījumu, par Iesniedzēja ilgstošu prombūtni, kas viņam, iespējams, traucētu pamanīt
uzstādītās ceļa zīmes, jo Iesniegumā viņš min faktu, ka strīdus vietā automašīnu novietojis
arī pāris dienu iepriekš.
- Babītes novada pašvaldības ceļu būvinženieres A.Parisas iesniegtā “Ceļu
satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas shēma objektā: Babīte, Rožu iela
no Sila ielas līdz iebrauktuvei iekšpagalmā un Babītes iela no Rožu ielas līdz Beberbeķlu
ielai, novada robežās” liecina, ka vietā, kur novietota automašīna, ceļa zīmju Nr.326.
uzstādīšana saskaņota VAS “Latvijas Valsts ceļi” 18.06.2019. un 21.06.2019. saskaņota
Babītes novada pašvaldībā. Tāpat A.Parisa informēja, ka ceļa zīmju uzstādīšana notikusi
vienlaikus ar saskaņojumu saņemšanu un uz 21.06.2019. VAS “Latvijas Valsts ceļi”
18.06.2019. saskaņotās ceļa zīmes jau bija uzstādītas.
- Nav konstatēti fakti vai apstākļi, kas nepieļauj lietvedību administratīvā
pārkāpuma lietā.
Konstatētais ļauj pārliecinoši secināt, ka Administratīvā pārkāpuma protokolslēmums Nr.120033834 10.07.2019. plkst. 23.07 sastādīts nevis pāris dienu pēc aizlieguma
zīmju uzstādīšanas, bet apmēram pēc 20 dienām, kas vērtējams kā pietiekoši ilgs laiks, lai
sabiedrība ceļa zīmes pamanītu un godprātīgi ievērotu. Pat teorētiski pieļaujot, ka
Iesniedzējs iedzīvotāju ierastajā vietā automašīnu novietojis pilnīgā tumsā, viņam būtu
jāpievērš uzmanība neierastajai situācijai, kad šī vieta pēkšņi nav piepildīta ar kaimiņu
automašīnām, kā ierasts 30 gadu ilgā pieredzē (tā Iesniedzējs informē Iesniegumā).
Ievērojot šīs pamanāmās pārmaiņas, Iesniedzējam bija jāpārliecinās par šo pārmaiņu cēloni,
tādējādi pamanot arī izvietotās aizliedzošās ceļa zīmes. Iesniedzēja paskaidrotais vērtējams
kritiski, jo tas izteikts nepierādītu apgalvojumu formā un ir pretrunā ar lietā iegūtiem
dokumentāriem pierādījumiem. Latvijas Republikā esošais normatīvais regulējums ceļu
satiksmē neparedz sabiedrības iepriekšēju publisku brīdināšanu par pastāvīgu stacionāru
ceļa zīmju izvietošanu.
8. Ceļu satiksmes likuma 19. panta pirmajā daļā, noteikts, ka ceļu satiksmes
dalībniekam ir jāizpilda šā likuma, Ceļu satiksmes noteikumu un citu normatīvo aktu
prasības, kas nosaka ceļu satiksmes dalībnieku pienākumus; jāizpilda policijas darbinieku
un to personu norādījumi, kuras pilnvarotas regulēt satiksmi, kā arī jāievēro luksoforu
signālu, ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu prasības.

30

Transporta līdzekļa vadītājam, piedaloties ceļu satiksmē, ikreiz ir jāpārliecinās, ka
viņš ievērojis ceļu satiksmes noteikumus, tostarp, apstāšanās un stāvēšanas noteikumus, kā
arī automašīnu stāvēšanai jāizvēlas novietot atbilstoši šo noteikumu prasībām.
9. Iesniedzējam par automašīnas neatļautu novietošanu stāvēšanai ar 326. ceļa zīmi
„Apstāties aizliegts” apzīmētā vietā piemērots administratīvais sods sankcijas ietvaros, kas
neparedz rīcības brīvību attiecībā uz piemērojamo soda veidu un apmēru. un tā samērīgums
nav jāvērtē, jo to jau ir izdarījis likumdevējs, izdodot konkrēta satura tiesību normu. Līdz
ar to esošajā gadījumā nav īpaši konstatējami un vērtējami atbildību mīkstinoši vai
pastiprinoši apstākļi, kā arī vadītāja personība.
10. Vērtējams, ka, sastādot protokolu-paziņojumu Nr.120033834 par naudas soda
40,00 EUR apmērā piemērošanu saistībā ar automašīnas novietošanu stāvēšanai 326. ceļa
zīmes „Apstāties aizliegts” darbības zonā, administratīvais sods ir pamatots atbildības
līdzeklis, ar kuru netiek ierobežotas vai aizskartas Iesniedzēja kā privātpersonas tiesības.
Ar tiesiskiem paņēmieniem, vēršot Iesniedzēja uzmanību uz paša radīto situāciju,
panākams, ka turpmāk ar autotransportu veiktās darbības atbildīs Ceļu satiksmes likuma un
Noteikumu normām un netiks pieļauti līdzīgi pārkāpumu gadījumi.
11. Atzīstams, ka M.R.“dzēsts” ir izdarījis Noteikumu 121.11. punkta normas
pārkāpumu (aizliegts apstāties un stāvēt 326. ceļa zīmes darbības zonā), par kuru
administratīvā atbildība iestājas saskaņā ar LAPK 149.10 panta piektās daļas 11. punktu.
(Par stāvēšanu 326. ceļa zīmes darbības zonā uzliek naudas sodu transportlīdzekļa
vadītājam četrdesmit euro apmērā).
12. Ir konstatējams, ka, novietojot automašīnu stāvēšanai neatļautā vietā, ir izdarīts
administratīvais pārkāpums, par kuru sodāmā persona ir automašīnas vadītājs –
M.R.“dzēsts”.
13. Lietā nav konstatēti apstākļi, kuru dēļ M.R.“dzēsts” nevar saukt pie
administratīvās atbildības.
14. Babītes novada pašvaldības domes rīcībā esošie dokumentārie materiāli
kopsakarā ar lēmumu pamatojošām tiesību normām liecina, ka nav un nevar būt nekādu
šaubu par to, ka administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums Nr.120033834 sastādīts
atbilstoši situācijai, tiesiski pareizi un likumiski pamatoti. Ir izdarīts protokolā–lēmumā
norādītais administratīvais pārkāpums; pārkāpumu izdarījusī persona ir M.R.“dzēsts”;
M.R.“dzēsts” var saukt pie administratīvās atbildības; ka Iesniedzēja Iesniegumā minētie
paskaidrojumi nevar tikt atzīti par tiesisku pamatu protokola-lēmuma atcelšanai vai soda
samazināšanai. Lietas materiāli nesatur informāciju, vai ar administratīvo pārkāpumu ir
nodarīts mantisks zaudējums.
Ceļa zīmju pamatota izvietošana uz ceļiem Latvijas valstī, tostarp Babītes novadā,
kā konkrētajai vietai un situācijai nepieciešama, ir pamatota un likumīgi saskaņota, un
sagaidāms, ka ikviens satiksmes dalībnieks ievēros ceļa zīmes un ceļazīmju neievērošanas
gadījumā saņems atbilstošu administratīvo sodu.
15. Ievērojot augstāk minētos argumentus un apsvērumus kopsakarā ar lietā
esošajiem rakstveida pierādījumiem, secināms, ka 10.07.2019. izdotais administratīvais
akts - administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums Nr.120033834 sastādīts un
administratīvais sods 40,00 EUR apmērā par prettiesisko nodarījumu – automašīnas
novietošanu stāvēšanai neatļautā vietā, piemērots likumīgi un atbilstoši spēkā esošām
tiesību normām, precīzi atbilstoši lietā konstatētajiem apstākļiem un nodarījumam un nav
atceļams.
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16. Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 1.panta 8. punktu, 19.panta pirmo daļu, 43.2
pantu, MK 02.06.2015. noteikumu Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk tekstā –
Noteikumi) 121.11 punktu, 285.26.p., MK 21.06.2016. noteikumiem Nr.402 „Kārtība, kādā
noformē administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu par transportlīdzekļu apstāšanās un
stāvēšanas noteikumu pārkāpumu”, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.10
panta piektās daļas 11.punktu, 8.p., 9.p., 22. p., 211.3 p., 272.p., 274.pantu, 281.pantu, 286.
pantu, 287.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot „par” 11 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs,
J.Kazaks, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” 1 balss (N.Antipenko), Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
Lēmumu – 10.07.2019. administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu
Nr.120033834 atstāt spēkā negrozītu un M.R.“dzēsts”, personas kods “dzēsts”, sūdzību
noraidīt.
Lēmumu paziņot, nosūtot to ierakstītā sūtījumā uz Iesniegumā norādīto deklarēto
adresi – “dzēsts” .
Lēmumu 10 darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas var pārsūdzēt Rīgas
rajona tiesā Jūrmalā (Zigfrīda Meierovica prospekts 1A, Jūrmala, LV-2015), sūdzību
iesniedzot Babītes novada pašvaldības Administrācijā (Centra iela 4, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads, LV-2107). Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu
Lēmums paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
Lēmums stājas spēkā tā paziņošanas brīdī.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz piecām lapām.
28.§
Par “Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas attīstības plāns 2019.2022.gadam” apstiprināšanu
Ziņo I.Bērziņa
Babītes novada pašvaldības dome izskata Salas sākumskolas direktores Nensijas
Priedītes iesniegto iesniegumu Nr.1.16./57, reģistrēts pašvaldības administrācijas kancelejā
21.08.2019. ar Nr. 524-IE, ar lūgumu, apstiprināt Babītes novada pašvaldības Salas
sākumskolas attīstības plānu 2019.-2022.gadam.
Saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas 21.08.2019. atzinumu
(protokols Nr.9, 3.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko,
J.Kazaks, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
Apstiprināt “Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas attīstības plāns 2019.2022.gadam”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divdesmit četrām lapām.
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29.§
Par mācību līdzekļa nomas maksas noteikšanu
Ziņo E.Sloceniece
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes vidusskolas direktores
I.Rozenbergas 12.08.2019. iesniegumu Nr.1-23/19/416-N „Par nomas maksas noteikšanu”
(iesniegums – pielikumā) ar lūgumu noteikt Babītes vidusskolas valdījumā esošā mācību
līdzekļa FOCUS 40 BLUE 5th Generation jaunās paaudzes Braila displeja nomas maksu
mēnesī 104.42 EUR bez PVN (nomas maksas aprēķins veikts saskaņā ar Ministru kabineta
20.02.2018. noteikumu Nr.97 73.punkta nosacījumiem), un saskaņā ar Finanšu komitejas
26.08.2019. atzinumu (protokols Nr.8, 9.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa,
J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Noteikt ar 01.09.2019. Babītes vidusskolas valdījumā esošā mācību līdzekļa
FOCUS 40 BLUE 5th Generation jaunās paaudzes Braila displeja nomas maksu mēnesī
104.42 EUR bez PVN.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
30.§
Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 22.01.2014. noteikumos Nr.1
„Nomas maksas cenrādis Babītes novada pašvaldības Babītes sporta kompleksā”
Ziņo E.Sloceniece
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības Babītes
sporta kompleksa vadītāja G.Reikas 09.08.2019. iesniegumu Nr.40 (iesniegums –
pielikumā) ar lūgumu izdarīt grozījumus Babītes novada pašvaldības 22.01.2014.
noteikumos Nr.1 „Nomas maksas cenrādis Babītes novada pašvaldības Babītes sporta
kompleksā”, precizējot 1.1.apakšpunktu un papildinot ar 1.1.6.punktu, un saskaņā ar
Finanšu komitejas 26.08.2019. atzinumu (protokols Nr.8, 8.§), un ievērojot likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta otro punktu un 21.pantu, atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa,
J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izteikt Babītes novada pašvaldības 22.01.2014. noteikumu Nr.1 „Nomas maksas
cenrādis Babītes novada pašvaldības Babītes sporta kompleksā” 1.4. līdz 1.7.
apakšpunktus jaunā redakcijā:
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„1.4. Lielais peldbaseins:

N.

Nodarbības

Vienas
nodarbības
cena EUR

p.

ilgums

(t.sk.PVN)

Katras

Abonementa cena

nākamās
30 min.,

EUR (t.sk.PVN)
6

12

reizēm

reizēm

cena EUR
k.

Pakalpojuma veids

(min.)
(t.sk.PVN)

1.4.1.

Vienā celiņā personām no 16 gadu
vecuma, iekļauts pirts apmeklējums

1.4.2.

Vienā celiņā bērniem un jauniešiem

60

5.00

2,50

28.00

54.00

60

2.00

1,00

10.00

18.00

60

13.00

6,50

60

9.00

4,50

45

100.00

60

130.00

45

25.00

60

32.00

no 7 līdz 15 gadus veciem, iekļauts pirts
apmeklējums
1.4.3.

Vienā celiņā ģimene
(2 pieaugušie + 2 bērni), iekļauts pirts
apmeklējums

1.4.4.

Vienā celiņā ģimene
(1 pieaugušais + 2 bērni), iekļauts pirts
apmeklējums

1.4.5.

Grupām četri celiņi
(līdz 40 personām)

1.4.6.

Grupām četri celiņi
(līdz 40 personām),
iekļauts pirts apmeklējums

1.4.7.

Grupām viens celiņš
(līdz 10 personām)

1.4.8.

Grupām viens celiņš
(līdz 10 personām), iekļauts pirts
apmeklējums
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1.5. Lielais peldbaseins Babītes novadā deklarētajiem iedzīvotājiem ar atlaižu karti:
Nodarbības

N.
p.

Pakalpojuma veids

k.

ilgums
(min.)

1.5.1.

Vienā celiņā personām no 16 gadu
vecuma, iekļauts pirts apmeklējums

1.5.2.

Vienā celiņā ģimene

Vienas
nodarbības
cena EUR
(t.sk.PVN)

Katras
nākamās
30 min.,
cena EUR
(t.sk.PVN)

60

3.50

1,75

60

9.00

4,50

60

6.00

3,00

60

2.50

1,25

60

1.70

0,85

60

2.00

1,00

45

10,00

Abonementa cena
EUR (t.sk.PVN)
6

12

reizēm

reizēm

19.00

36.00

(2 pieaugušie + 2 bērni), iekļauts
pirts apmeklējums
1.5.3.

Vienā celiņā ģimene
(1 pieaugušais + 2 bērni), iekļauts
pirts apmeklējums

1.5.4.

Daudzbērnu ģimenes loceklim:

1.5.4.1.

Vienā celiņā personām no 16 gadu
vecuma, iekļauts pirts apmeklējums

1.5.4.2.

Vienā celiņā bērniem un jauniešiem
no 7 līdz 15 gadiem, iekļauts pirts
apmeklējums

1.5.5.

Pensionāriem un invalīdiem,
iekļauts pirts apmeklējums

1.5.6.

Peldēt apmācība bērniem līdz 16
gadu vecumam
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1.6.

Mazais peldbaseins
Nodarbības
ilgums

N.
p.

Pakalpojuma veids
(min)

Maksimālais

Cena EUR

apmeklētāju
skaits

(t.sk.PVN)

k.

Katras
nākamās 30
min.,
cena EUR
(t.sk.PVN)

1.6.1.

Personām no 16 gadu vecuma

60

1

1.6.2.

Personām no 18 gadu vecuma + 1
(viens) bērns līdz 4 gadu vecumam

30

1

1.6.3.

Pirts peldbaseina apmeklējuma
laikā

60

1

1.6.4.

Bērniem un jauniešiem no 7 – 15
gadus veciem

60

1

1.6.5.

Grupām

60

1.6.6.

Grupām

1.6.7.
1.6.8.

5.00

2,50

2.50

2,50

1.00

0,50

1.50

0,75

15

30.00

-

30

15

15.00

-

Grupām ar pirti

60

15

37.00

-

Dušas

30

1

1.00

0,50

1.7. Mazais peldbaseins Babītes novadā deklarētajiem iedzīvotājiem ar atlaižu
karti:
Nodarbības
ilgums

N.
p.

Pakalpojuma veids
(min.)

Maksimālais

Cena EUR

apmeklētāju
skaits

(t.sk. PVN)

k.

Katras
nākamās 30
min.,
cena EUR
(t.sk.PVN)

1.7.1.

Personām no 16 gadu vecuma

60

1

3.60

1,80

1.7.2.

Personām no 18 gadu vecuma + 1
(viens) bērns līdz 4 gadu vecumam

30

1

1.80

0,90

1.7.2.

5-6 gadus veciem bērniem peldēšanas
apmācība

40

Vienu reizi nedēļā bez maksas

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām.
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31.§
Par izmaiņām pašvaldības 23.01.2019. noteikumos Nr.1
„Par amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2019.gadā”
(protokols Nr.1, 22.§)
Ziņo E.Sloceniece
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centra vadītājas B.Grinfeldes 01.08.2019. iesniegumu Nr.1-5/20 „Par
izmaiņām amatu likmēs”, iesniegums – pielikumā Nr.1, Salas sākumskolas direktores
N.Priedītes 31.07.2019. iesniegumu Nr.1.16/53, iesniegums – pielikumā Nr.2, un Babītes
vidusskolas direktores I.Rozenbergas 13.08.2019. iesniegumu Nr.1-23/19/420-N „Par
grozījumiem Babītes vidusskolas administratīvi saimniecisko darbinieku un amatalgu
sarakstā”, iesniegums – pielikumā Nr.3, ar lūgumu veikt izmaiņas iestādes darbinieku
amatu sarakstā, un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas 21.08.2019.
atzinumu (protokols Nr.9, 1.§), Finanšu komitejas 26.08.2019. atzinumu (protokols Nr.8,
10.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, K.Vilciņš),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības 23.01.2019. noteikumos Nr.1„Par
amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2019.gadā” (protokols Nr.1,
22.§), izsakot pielikumus Nr.3, Nr.6, un Nr.9 jaunā redakcijā (skat. pielikumus Nr.4 - 6).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz septiņām lapām.
Sēdes vadītājs izsludina sēdes pārtraukumu no 16.41 līdz 16.53.
32.§
Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības ētikas kodeksā
Ziņo A.Ence
Izskatot Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja priekšlikumu, atklāti
balsojot „par” 1 balss (A.Ence), „pret” 8 balsis (J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers,
R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, J.Kazaks, K.Vilciņš), „atturas” 2 balsis (Dz.Dūšele, V.Vaivods),
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Neapstiprināt grozījumus Babītes novada pašvaldības ētikas kodeksā.
Balsojumā par lēmumprojektu nepiedalās deputāts Nikolajs Antipenko.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
33.§
Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības Īpašumu izsoles komisijas sastāvā
Ziņo A.Ence
Ar Babītes novada pašvaldības domes 30.03.2016. lēmumu “Par pastāvīgi
darbojošos pašvaldības īpašuma novērtēšanas un pašvaldības īpašuma izsoles komisiju
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izveidošanu” (protokols Nr.5, 41.§) izveidota minētā komisija, un noteikts komisijas
sastāvs, tostarp par sekretāri noteikta Babītes novada pašvaldības Administrācijas sekretāre
Agnese Saukitena.
Saistībā ar A.Saukitenas 06.08.2019. iesniegumu, reģistrētu Babītes novada
pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā ar Nr. 495-IE, kurā lūgts atbrīvot viņu no
komisijas sekretāres pienākumiem un izvērtējot Babītes novada pašvaldības
Administrācijas sekretāres Andas Ozoliņas kandidatūras atbilstību sekretāres pienākumu
veikšanai, atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24. punktam, atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks,
K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Babītes novada pašvaldības Administrācijas sekretāri Agnesi Saukitenu atbrīvot
no Babītes novada pašvaldības Īpašumu izsoles komisijas sekretāres pienākumu
veikšanas ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu.
2. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu Babītes novada pašvaldības
Īpašumu izsoles komisijas sekretāres pienākumus veiks Babītes novada
pašvaldības Administrācijas sekretāre Anda Ozoliņa.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
34.§
Par finanšu iedalīšanu sporta atbalstam
Ziņo A.Ence
Atbilstoši Babītes novada pašvaldības domes 25.02.2015. (protokols Nr.3, 53.§)
apstiprinātajam nolikumam”Nolikums par finansiālo atbalstu sportam Babītes novadā”,
Babītes novada pašvaldība var sniegt finansiālu atbalstu.
1.
Izskata Latvijas Republikas izlases dalībnieka smaiļošanā R.P.“dzēsts”,
15.08.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3049-S, par finansiāla atbalsta sniegšanu dalībai
sporta sacensībās Pasaules čempionātā Ungārijā, Segedā, kas norisināsies laika posmā no
21.08.2019.-25.08.2019.
Izvērtējot iepriekš minēto un saskaņā ar Finanšu komitejas 26.08.2019. atzinumu
(protokols Nr.8, 11.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko,
J.Kazaks, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Iedalīt 800.00 EUR (astoņi simti euro, 00 centi) sportista R.P. “dzēsts” dalībai
sporta sacensībās Pasaules čempionātā Ungārijā, Segedā un transporta izdevumiem.
2. Minēto summu iedalīt, no 2019. gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt Biedrības “Latvijas kanoe
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federācija”, Nr. 40008 022 044, Latvijas banka, Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs,
konts Nr.LV57 TREL 9153 480 000 000, Swedbank, Nr.LV71HABA00 0140 J
035 407, HABALV22, pēc attiecīga iesnieguma un izdevumu attaisnojuma
dokumentu kopiju (rēķins vai pavadzīme) un apmaksu apstiprinošu dokumentu:
kases čeki, vai stingrās uzskaites kvītis, vai bankas apstiprināta konta izdruka, kur
maksājuma mērķis atbilst šai lēmumā piešķirtajam finansējuma mērķim un
maksājuma veicējs attiecīgā biedrība vai gadījumā, ja maksājuma veicējs ir cita
persona, tad biedrības apliecinājums uz maksājuma apliecinājuma dokumenta, ka
tajā uzrādītā izdevumu apmaksa ir attiecināma un atbilstoša šai lēmumā
piešķirtajam finansējuma mērķim, reģistrēšanas Babītes novada pašvaldībā.
2.
Izskata D.B. “dzēsts”, 19.08.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3117-S, par
finansiāla atbalsta sniegšanu Babītes novada veterānu komandas dalībai Latvijas
čempionātā basketbolā veterāniem, kas norisināsies laika posmā no 2019.gada oktobra līdz
2020.gada aprīlim.
Izvērtējot iepriekš minēto un saskaņā ar Finanšu komitejas 26.08.2019. atzinumu
(protokols Nr.8, 11.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko,
J.Kazaks, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Iedalīt 350.00 EUR (trīs simti piecdesmit euro, 00 centi) biedrībai "Sporta Klubs
Babīte", reģistrācijas Nr. 40008062780, Babītes novada basketbola veterānu
komandai, dalībai Latvijas čempionātā basketbolā veterāniem.
2. Minēto summu iedalīt, no 2019. gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000), un pārskaitīt biedrībai "Sporta Klubs
Babīte",
reģistrācijas
Nr. 40008062780,
A/S
Swedbank
kontā
Nr. LV74HABA0551001645939 pēc attiecīga iesnieguma un izdevumu
attaisnojuma dokumentu kopiju (rēķins vai pavadzīme) un apmaksu apstiprinošu
dokumentu: kases čeki, vai stingrās uzskaites kvītis, vai bankas apstiprināta konta
izdruka, kur maksājuma mērķis atbilst šai lēmumā piešķirtajam finansējuma
mērķim un maksājuma veicējs attiecīgā biedrība vai gadījumā, ja maksājuma
veicējs ir cita persona, tad biedrības apliecinājums uz maksājuma apliecinājuma
dokumenta, ka tajā uzrādītā izdevumu apmaksa ir attiecināma un atbilstoša šai
lēmumā piešķirtajam finansējuma mērķim, reģistrēšanas Babītes novada
pašvaldībā.
3.
Izskata biedrības “Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija”, reģistrācijas
Nr. 4008203134, 22.08.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3173-S, par finansiāla atbalsta
sniegšanu Latvijas vieglatlētikas vecmeistaru izlases dalībnieces I.K. “dzēsts”,
dz.24.07.1966., dalībai EMAC Eiropas čempionātā vieglatlētikā vecmeistariem, kas
norisināsies Itālijā, Venēcijā laika posmā no 05.09.2019.-15.09.2019.
Izvērtējot iepriekš minēto un saskaņā ar Finanšu komitejas 26.08.2019. atzinumu
(protokols Nr.8, 11.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko,
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J.Kazaks, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Iedalīt 75.00 EUR (septiņdesmit pieci euro, 00 centi) biedrības “Latvijas
Vieglatlētikas veterānu asociācija”, reģistrācijas Nr. 4008203134, Latvijas
vieglatlētikas vecmeistaru izlases dalībnieces I.K. “dzēsts” dalības maksas
izdevumu segšanai.
2. Minēto summu iedalīt, no 2019. gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt, biedrībai "Latvijas
Vieglatlētikas
veterānu
asociācija",
reģistrācijas
Nr.
40008203134,
AS„Swedbank”, konta 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.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trīs lapām.
35.§
Par Babītes novada pašvaldības II.pakāpes apbalvojuma “Pateicība” piešķiršanu
Ilzei Aizsilai
Ziņo A.Ence
Babītes novada pašvaldības dome izskata 16.08.2019. Babītes novada pašvaldības
administrācijā saņemto Babītes novada pašvaldības darba aizsardzības speciālista Edvīna
Pranča iesniegumu (pievienots pielikumā), kurā sabiedrisko attiecību speciālistei Ilzei
Aizsilai, personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta “dzēsts”, aicināts piešķirt Babītes
novada pašvaldības II.pakāpes apbalvojumu “Pateicība” (pamatojums apbalvojuma
saņemšanai pievienots pielikumā norādītajā iesniegumā).
Atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, J.Kazaks, K.Vilciņš),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt Ilzei Aizsilai, personas kods “dzēsts”, Babītes novada pašvaldības
II.pakāpes apbalvojumu “Pateicība” par godprātīgu darbu, iniciatīvu un
entuziasmu, veidojot pozitīvu Babītes novada pašvaldības tēlu novadā un Latvijā.
2. Noteikt, ka:
2.1. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.
2.2. Organizēt Pateicības pasniegšanu pēc laika un vietas saskaņošanas ar Babītes
novada pašvaldības domes priekšsēdētāju.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
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36.§
Par SIA Park Estate Holding vēstuli
Ziņo A.Ence
Izskatot SIA “Park Estate Holding” 27.05.2019. vēstuli “Par Jūrmalas ielas
pievienojumu valsts autoceļam A10” un saskaņā ar Finanšu komitejas 26.08.2019.
atzinumu (protokols Nr.8, 12.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, V.Vaivods, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs,
N.Antipenko, J.Kazaks, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
Atlikt atbildes sniegšanu SIA “Park Estate Holding”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.

Domes sēdes darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti izskatīti.
Nākamā domes sēde 2019.gada 25.septembrī, plkst. 14:00
Sēdi slēdz

17.33

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

Andrejs Ence

Protokolētāja

Anda Ozoliņa
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