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Sabiedrisko attiecību speciāliste Lelde Drozdova-Auzāne ziņo par aktualitātēm un
notikumiem Babītes novadā 2018. gada aprīlī (ziņojums pielikumā).
Izpilddirektore Elfa Sloceniece ziņo par veiktajiem un plānotajiem
saimnieciskajiem darbiem 2018. gada aprīlī (ziņojums pielikumā).
Sabiedriskās kārtības daļas inspektore Dana Lomakina informē par sastādītajiem
pārkāpumu protokoliem, saņemtajiem iedzīvotāju iesniegumiem, veiktajiem
izbraukumiem.
Babītes novada pašvaldības Kultūrizgalītības centra vadītāja Biruta Grīnfelde
izstāsta par iespējamo ideju ikgadējo Bērnu svētku organizēšanai Babītes novadā.
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Domes priekšsēdētājs
lēmumprojektiem:

lūdz

papildināt

sēdes

darba

kārtību

ar

desmit

1. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 2. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par adrešu piešķiršanu divu dzīvokļu dzīvojamai mājai Staru
ielā 2, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā un tajā esošajiem dzīvokļiem”;
2. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 3. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par adrešu piešķiršanu divu dzīvokļu dzīvojamai mājai Staru
ielā 4, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā un tajā esošajiem dzīvokļiem”;
3. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 9. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8048 009 0309”;
4. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 21. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par pašvaldībai piederošas neapbūvētas zemes vienības daļas
iekļaušanu Iznomājamo neapbūvēto zemes gabalu sarakstā”;
5. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 25. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par iesnieguma izskatīšanu”;
6. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 26. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par Ministru Kabineta rīkojuma izpildi”;
7. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 34. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par Babītes novada pašvaldības domes 28.03.2018. saistošo
noteikumu Nr.2 „Kārtība, kādā Babītes novada pašvaldība nodrošina
līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam” precizēšanu”;
8. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 36. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par Olaines sadarbības teritorijas civilās aizsardzības
komisijas nolikuma apstiprināšanu”;
9. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 37. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par Siguldas novada pašvaldībai piederošo SIA „Rīgas apriņķa
avīze” kapitāla daļu izsoli”;
10. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 39. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par apsaimniekošanas biedrības “Lapsas” iesniegumu”.
Atklāti balsojot „par” 12 (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, R.Bērziņa)
balsis, „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt darba kārtību.

Darba kārtība.
1. Par iesniegto pieteikumu Babītes novada pašvaldības 2018.gada projektu
konkursā „Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā’’ ietvaros izskatīšanu.
2. Par adrešu piešķiršanu divu dzīvokļu dzīvojamai mājai Staru ielā 2, Mežārēs,
Babītes pagastā, Babītes novadā un tajā esošajiem dzīvokļiem.
3. Par adrešu piešķiršanu divu dzīvokļu dzīvojamai mājai Staru ielā 4, Mežārēs,
Babītes pagastā, Babītes novadā un tajā esošajiem dzīvokļiem.
4. Par adrešu piešķiršanu divu dzīvokļu dzīvojamai mājai Ķiršu ielā 5, Babīte,
Babītes pagastā, Babītes novadā un tajā esošajiem dzīvokļiem.
5. Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
projektētajām zemes vienībām detālplānojuma “Krūkļi”, Vīkuķi, Babītes
pagastā, Babītes novadā, teritorijā.
6. Par adrešu piešķiršanu nekustamajā īpašumā “Ezermaļi”, kadastra Nr. 8048
013 0018 ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 013 0018
un uz tās esošajai būvei Babītes pagastā, Babītes novadā.
7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā Briežu
iela 23 kadastra numurs 8048 007 0716, ietilpstošajai zemes vienībai.
8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā Briežu
iela 98, kadastra numurs 8048 007 0709, ietilpstošajām zemes vienībām.
9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 009 0309 .
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Birutas”,
kadastra numurs 8048 004 0298, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 004 0301, Babītes pagastā, Babītes novadā.
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Pumpas”,
kadastra numurs 8048 001 0005, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 001 0005, Mežāres, Babītes pagasta, Babītes novads.
12. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam
“Dreimaņi”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480010568, Mežārēs,
Babītes pagastā, Babītes novadā.
13. Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Puķulejas” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 80480010537, Mežārēs, Babītes pagastā
Babītes novadā.
14. Par Salas pagasta padomes 2005. gada 31.augusta lēmuma Par zemes gabala
sadali (protokols Nr.8,175.§) atcelšanu.
15. Par Babītes novada Attīstības programmas 2015.-2020. gadiem Rīcības un
investīciju plānā aktualizēšanu 2018.-2020. gadiem.
16. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Jaunlieknas”
atsavināšanu.
17. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Ezīši”
atsavināšanu.
18. Par nekustamā īpašuma Liepu aleja 21-6, Babītē, Babītes pagastā, Babītes
novadā, atsavināšanu.
19. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Starpgabals
Nr.13” atsavināšanu.
20. Par 64.dzīvoklim Rīgas ielā 2A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā
piekrītošās zemes nodošanu nomā.
21. Par pašvaldībai piederošas neapbūvētas zemes vienības daļas iekļaušanu
Iznomājamo neapbūvēto zemes gabalu sarakstā.

22. Par nekustamā īpašuma „Dārzi”, Babītē, Babītes pagastā iznomāšanu ģimenes
dārzu ierīkošanai un uzturēšanai.
23. Par pašvaldības valdījumā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8088 005 0425 sadalīšanu un lietošanas mērķu noteikšanu.
24. Par zemes iegūšanu un saglabāšanu īpašumā.
25. Par iesnieguma izskatīšanu.
26. Par Ministru kabineta rīkojuma izpildi.
27. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša apbūvēta zemesgabala „Mežmaļi
1”, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā nosacītās cenas apstiprināšanu.
28. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Liepu aleja 215, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā nosacītās cenas apstiprināšanu.
29. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Liepu aleja 215 Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā atsavināšanas izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
30. Par T.S. ”dzēsts” iesniegumu.
31. Par Z.S.-K. ”dzēsts” iesniegumu.
32. Par A.B. ”dzēsts” iesniegumu.
33. Par Babītes novada domes 28.02.2018. lēmuma “Par iepirkumu veikšanu un
Babītes novada pašvaldības un SIA “Babītes siltums” Iepirkumu komisijas
izveidi” (prot. Nr.2, 30.§) atcelšanu.
34. Par Babītes novada pašvaldības domes 28.03.2018. saistošo noteikumu Nr.2
„Kārtība, kādā Babītes novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu
uzraudzības pakalpojumam” precizēšanu.
35. Par konkursa nolikuma “Par bezmaksas mācībām Latvijas Starptautiskajā
skolā” apstiprināšanu.
36. Par Olaines sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma
apstiprināšanu.
37. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošo SIA “Rīgas apriņķa avīze” kapitāla
daļu izsoli.
38. Par izmaiņām pašvaldības 24.01.2018. noteikumos Nr.1 „Par amatiem, to
klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2018.gadā” (protokols Nr.1,
37.§).
39. Par apsaimniekošanas biedrības “Lapsas” iesniegumu.
40. Par grozījumiem 2018. gada pašvaldības budžetā.
41. Par finanšu iedalīšana sporta atbalstam.
1.§
Par Babītes novada pašvaldības 2018.gada projektu konkursa
„Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā’’ izvērtēšanas rezultātu apstiprināšanu
Ziņo A.Ence
Saskaņā ar konkursa „ Par Babītes novada pašvaldības 2018.gada projektu konkursa
„Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā”” (turpmāk tekstā – Konkurss) nolikumu
Attīstības komiteja ir izskatījusi trīspadsmit Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus,
izvērtējusi to atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un pieņēmusi pozitīvu
atzinumu par pieciem projektu pieteikumiem, kuri atbilst Konkursa nolikuma prasībām un
tiek izvirzīti pašvaldības finansējuma saņemšanai 2018.gadā.

Ievērojot iepriekš minēto, atklāti balsojot „par” 12 (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko,
K.Vilciņš, R.Bērziņa) balsis, „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt 2018. gadā Babītes novada pašvaldības finansējumu sekojošu projektu
realizācijai:
Nr.
Projekta pieteikuma
Piešķirtais
p.k.
iesniedzējs
Projekta nosaukums
finansējums,
(finansējuma saņēmējs)
EUR
1.
Biedrība “Radošais laiks”
“Babītes radošā telpa”
2400,00
2.
Piņķu svētā Jāņa evaņģēliski
“Piņķu baznīcas attīstīšana par
1500,00
luteriskā draudze
mūsdienīgu un sabiedrībai
atvērtu novadpētniecības,
izglītības un tūrisma objektu”
3. Latvijas Ornitoloģijas biedrība
“Iepazīsti Babītes novada
1580,00
dabu!”
4.
Biedrība “IrBērni”
Saimes šūpoles un bērnu
1000,00
aktivitāšu laukums
5. Nodibinājums Kokļu mūzikas
Kokļu diena Babītes novadā
1867,00
centrs BALTI
2. Finansējumu par kopējo summu 8347.00 EUR (astoņi tūkstoši trīs simti četrdesmit
septiņi euro, 00 centi) ieplānot Babītes novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta
izdevumu programmā „Dotācijas kultūrai”.
3. Veikt izmaiņas Konkursa nolikumā un izsludināt Konkursa 2.kārtu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz astoņām lapām.
2.§
Par adrešu piešķiršanu divu dzīvokļu dzīvojamai mājai Staru ielā 2, Mežārēs,
Babītes pagastā, Babītes novadā un tajā esošajiem dzīvokļiem
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata V.B. ”dzēsts”, personas kods ”dzēsts”,
18.04.2017. iesniegumu, reģistrācijas Nr.1438-S, ar lūgumu piešķirt adresi ēkai ar kadastra
apzīmējumu 8048 001 0136 001 un tajā esošajām telpu grupām, kas atrodas uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0136.
Saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 2.8., 2.10., 12.1., 9., 14., 22. punktu, atklāti balsojot „par” 12 (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, R.Bērziņa) balsis, „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt adresi Staru iela 2, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads divģimeņu
dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu. 8048 001 0136 001.
2. Piešķirt adresi Staru iela 2 – 1, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads, telpu
grupai 110,1 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0136 001 001.

3. Piešķirt adresi Staru iela 2 – 2, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads, telpu
grupai 111.1 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0136 001 002.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
3.§
Par adrešu piešķiršanu divu dzīvokļu dzīvojamai mājai Staru ielā 4, Mežārēs,
Babītes pagastā, Babītes novadā un tajā esošajiem dzīvokļiem
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata L.C. ”dzēsts”, personas kods ”dzēsts”,
18.04.2017. iesniegumu, reģistrēts Nr.1437-S, ar lūgumu piešķirt adresi ēkai ar kadastra
apzīmējumu 8048 001 0137 001 un tajā esošajām telpu grupām, kas atrodas uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0137.
Saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 2.8., 2.10., 12.1., 9., 14., 22. punktu, atklāti balsojot „par” 12 (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, R.Bērziņa) balsis, „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt adresi Staru iela 4, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads divģimeņu
dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu. 8048 001 0137 001.
2. Piešķirt adresi Staru iela 4 – 1, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads, telpu
grupai 110,8 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0137 001 001.
3. Piešķirt adresi Staru iela 4 – 2, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads, telpu
grupai 111 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0137 001 002.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
4.§
Par adrešu piešķiršanu divu dzīvokļu dzīvojamai mājai Ķiršu ielā 5, Babīte, Babītes
pagastā, Babītes novadā un tajā esošajiem dzīvokļiem
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās
nodaļas sniegto informāciju par adrešu datu aktualizēšanu un sakārtošanu, kur konstatēts,
ka telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem 80480040237001002 un 80480040237001003
kas reģistrētas kadastra informācijas sistēmā nav piešķirtas adreses.
Atbilstoši iepriekš minētajam, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015.
noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8., 2.10., 12.1., 9., 14., 22. punktu, Attīstības
komitejas 17.04.2018. atzinumam (protokols Nr.4, 1.§), atklāti balsojot „par” 12 (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, R.Bērziņa) balsis, „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:

4. Piešķirt adresi Ķiršu iela 5, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads divģimeņu
dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu. 8048 004 0237 001.
5. Piešķirt adresi Ķiršu iela 5 - 1, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads, telpu
grupai 68,2 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0237 001 002.
6. Piešķirt adresi Ķiršu iela 5 - 2, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads, telpu
grupai 157,9 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0237 001 003.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
5.§
Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
projektētajām zemes vienībām detālplānojuma “Krūkļi”, Vīkuļi, Babītes pagastā,
Babītes novadā, teritorijā
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “Krūkļi Babīte”, reģistrācijas
Nr.40103980089, 22.03.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr.1111-S, ar lūgumu atdalīt
projektētās zemes vienības no nekustamā īpašuma “Krūkļi”, Vīkuļos, Babītes pagastā,
Babītes novadā atbilstoši nekustamā īpašuma “Krūkļi”, detālplānojuma risinājumiem un
piešķirt tām adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķus;
Atbilstoši Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi”
2.9., 11., 14., 17.1., punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.4., 23.1., 14.1 2. punktu, Attīstības komitejas
17.04.2018. atzinumam (protokols Nr.4, 2.§), atklāti balsojot „par” 12 (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
N.Antipenko, K.Vilciņš, R.Bērziņa) balsis, „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Krūkļi”, kadastra Nr. 8048 008 0225, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0032, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes
novadā, atbilstoši detālplānojuma risinājumiem, nodalot 24 zemes vienības un
reģistrēt tās kā atsevišķus kadastra objektus.
2. Atdalītajām zemes vienībām, atbilstoši detālplānojuma “Krūkļi”, kadastra Nr. 8048
008 0225, zemes ierīcības plānam piešķirt adreses un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķus zemes vienībām, atļaujot šīs zemes vienības reģistrēt kā atsevišķus
nekustamos īpašumus:
Parcele atbilstoši
detālplānojuma
zemes vienību
numerācijai

Platība
(ha)

1

0,1936

2

0,1200

Piešķirtā adrese

Krūkļu iela 6, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads
Ceriņu iela 1, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads

Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis

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

3

0,1200

4

0,1200

13

0,1200

14

0,1200

15

0,1200

16

0,1200

17

0,1239

18

0,1200

19

0,1200

20

0,1200

21

0,1513

22

0,1640

23

0,1200

24

0,1334

25

0,1200

26

0,1200

Ceriņu iela 3, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads
Ceriņu iela 5, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads
Krūkļu iela 14, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads
Krūkļu iela 12, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads
Krūkļu iela 10, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads
Krūkļu iela 8, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads
Krūkļu iela 4, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads
Krūkļu iela 2, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads
Krūkļu iela 1, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads
Krūkļu iela 3, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads
Krūkļu iela 5, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads
Krūkļu iela 7, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads
Krūkļu iela 9, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads
Krūkļu iela 11, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads
Krūkļu iela 13, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads
Krūkļu iela 15, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads

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

27

0,1200

Krūkļu iela 17, Vīkuļi,
Babītes pagasts, Babītes
novads

Individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (0601)

3. Piešķirt nosaukumu un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi detālplānojuma
“Krūkļi” teritorijā projektētajai zemes vienībām, atļaujot šīs zemes vienības reģistrēt
kā atsevišķus nekustamos īpašumus::
Parcele atbilstoši
Piešķirtais
Nekustamā īpašuma lietošanas
Platība
detālplānojuma
īpašuma
mērķis
zemes vienību
(ha)
nosaukums
numerācijai
Zeme, uz kuras galvenā
5
0,2400
“Krūkļu sils”
saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (0201)
Zeme, uz kuras galvenā
6
1,7032
“Krūkļu mežs”
saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (0201)
Zeme dzelzceļa infrastruktūras
36
0,6302
Ceriņu iela
zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā (kods 1101)
Zeme dzelzceļa infrastruktūras
37
0,1856
Bārbeļu iela
zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā (kods 1101)
Zeme dzelzceļa infrastruktūras
38
Krūkļu iela
zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā (kods 1101)
4. Atbilstoši pielikumam, paliekošajās zemes vienības ar kopējo platību 2,6792 ha, ko
savstarpēji norobežo ielu teritorijas saglabāt nekustamā īpašuma “Krūkļi” sastāvā un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1,5991 ha platībā - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK 0101) un 1,0801 ha
platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLMK
0201) .
5. Noteikt, ka veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, platības var tikt precizētas.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz piecām lapām.
6.§
Par adrešu piešķiršanu nekustamajā īpašumā “Ezermaļi”, kadastra Nr. 8048 013
0018 ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 013 0018 un uz tās
esošajai būvei Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu
darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, Dzidra Dūšele paziņo, ka
nepiedalās lēmuma izskatīšanā, pieņemšanā un balsošanā.
Babītes novada pašvaldības dome izskata Ģ.D. ”dzēsts”, personas kods ”dzēsts”,
28.03.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr.1203-S, ar lūgumu piešķirt adresi nekustamajā
īpašumā “Ezermaļi”, kadastra Nr. 8048 013 0018, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra

apzīmējumu 8048 013 0018 un uz tās esošajai administratīvai ēkai Babītes pagastā, Babītes
novadā.
Atbilstoši iepriekš minētajam, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015.
noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8., 2.9., 12.1., 9., 15. punktu, Attīstības
komitejas 17.04.2018. atzinumam (protokols Nr.4, 3.§), atklāti balsojot „par” 11 (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
N.Antipenko, K.Vilciņš, R.Bērziņa) balsis, „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt adresi “Kempings Dūšeļi”, Babītes pagasts, Babītes novads, nekustamajā
īpašumā “Ezermaļi”, kadastra Nr. 8048 013 0018 ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 013 0018 un ar to funkcionāli saistītajām būvēm.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
Sēžu zālē ierodas deputāts Jānis Kazaks (14.51)
7.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā Briežu iela
23 kadastra numurs 8048 007 0716, ietilpstošajai zemes vienībai
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības
administrācijas ierosinājumu mainīt nekustamajā īpašumā Briežu iela 23, Lapsās, Babītes
pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 007 0716, ietilpstošai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8048 007 0716 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” 2.1., 17.4., 18., punktu, Attīstības komitejas 17.04.2018.
atzinumu (prot. Nr.4, 4.§), atklāti balsojot „par” 13 (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko,
K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa) balsis, „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
Mainīt nekustamajā īpašumā Briežu iela 23, Lapsās, Babītes pagastā, Babītes
novadā, kadastra Nr. 8048 007 0716, ietilpstošajai zemes vienībai 1.09 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 8048 007 0716, visā platībā noteikto nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM- 0201)
uz Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja
tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa (NĪLM-0501).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.

8.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā Briežu iela
98, kadastra numurs 8048 007 0709, ietilpstošajām zemes vienībām
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības
administrācijas ierosinājumu mainīt nekustamajā īpašumā Briežu iela 98, Lapsās, Babītes
pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 007 0709, ietilpstošajām zemes vienībām
ar kadastra apzīmējumiem 8048 007 0709 un 8048 007 0710 noteiktos nekustamā īpašuma
lietošanas mērķus.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1., 17.4., 18., punktu, Attīstības komitejas 17.04.2018.
atzinumu (prot. Nr.4, 5.§), atklāti balsojot „par” 13 (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko,
K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa) balsis, „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Mainīt nekustamajā īpašumā Briežu iela 98, Lapsās, Babītes pagastā, Babītes
novadā, kadastra Nr. 8048 007 0709, ietilpstošajai zemes vienībai 1.22 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0709, visā platībā noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi no Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (NĪLM- 0201) uz Neapgūtu individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (NĪLM-0600).
2. Mainīt nekustamajā īpašumā Briežu iela 98, Lapsās, Babītes pagastā, Babītes
novadā, kadastra Nr. 8048 007 0709, ietilpstošajai zemes vienībai 0.1055 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0710, visā platībā noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi no Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (NĪLM- 0201) uz Neapgūtu individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (NĪLM-0600).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
9.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80480090309
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības
administrācijas ierosinājumu mainīt nekustamajā īpašumā kadastra numurs 8048 009 0341,
ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 009 0309 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” 2.1., 17.4., 18., punktu, atklāti balsojot „par” 13 (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,

Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa) balsis, „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Mainīt nekustamajā īpašumā kadastra numurs 8048 009 0341, Sēbruciemā, Babītes
pagastā, Babītes novadā, Babītes pagastā, Babītes novadā, ietilpstošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8048 009 0309, 137 m2 platībā noteikto nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no Individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM - 0601) uz neapgūtu
individuālo dzīvojamo māju apbūvi (NĪLM – 0600).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
10.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Birutas”,
kadastra numurs 8048 004 0298, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 004 0301, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “NP TOPO”, 20.03.2018.
iesniegumu, reģistrācijas Nr.11200-S, ar lūgumu apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamajā īpašumā “Birutas”, kadastra numurs 8048 004 0298, ietilpstošajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0301, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši VAS “Latvijas valsts ceļu” pasūtītajam un AS
“Ceļuprojekts” izstrādātajam Valsts galvenā autoceļa A-10 Rīga – Ventspils posma km
13.41 – 19.25 pārbūves projektam.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 02.08.2016.
noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.punktu, Ministru
kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.,
24.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53.panta 1.punkta b. apakšpunktu,
Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.9.,
8.2.apakšpunktu, 11., 14.punktu un Attīstības komitejas 17.04.2018. atzinumam (protokols
Nr.4, 6.§), atklāti balsojot „par” 13 (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks,
R.Bērziņa) balsis, „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Martas Puriņas, sertifikāta Nr.BA344,
izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 20.03.2018. 00:39:33) nekustamā
īpašuma “Birutas”, kadastra numurs 8048 004 0298, ietilpstošajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8048 004 0301, Babītes pagastā, Babītes novadā sadalīšanai.
2. Plānoto zemes vienību Nr.1, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8048 004 1391,
platība – 2,3 ha, saglabāt nekustamā īpašuma “Birutas” sastāvā un saglabāt esošo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101).
3. Plānotajai zemes vienībai Nr.2, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8048 004 1392,
platība – 0,1 ha, piešķirt nosaukumu “Birutas C” un visā platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā

un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101). Zemes vienību reģistrēt kā
atsevišķu nekustamo īpašumu.
4. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā
norādītie apgrūtinājumi un zemes vienību platības var tikt precizētas.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trijām lapām.
11.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā
“Pumpas”, kadastra numurs 8048 001 0005, ietilpstošajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8048 001 0005, Mežāres, Babītes pagasta, Babītes novads
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata sertificēta zemes ierīkotāja Didža
Ozoliņa, 21.03.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr.1258-S, ar lūgumu apstiprināt izstrādāto
zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā “Pumpas”, kadastra numurs 8048 001 0005,
ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0005, Mežārēs, Babītes
pagastā, Babītes novadā un piešķirt adreses/nosaukumus projektētajām zemes vienībām, kā
arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
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.punktu, 23.2.apakšpunktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53.panta
1.punkta b.apakšpunktu, Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.698 “Adresācijas
noteikumi” 2.9., 8.2.apakšpunktu, 11., 14.punktu un Attīstības komitejas 17.04.2018.
atzinumu (protokols Nr.4, 7.§), atklāti balsojot „par” 13 (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko,
K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa) balsis, „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Didža Ozoliņa, sertifikāta Nr.BA 14,
izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 06.04.2018. 13:37:06) nekustamā
īpašumā “Pumpas”, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 001
0005, Mežāres, Babītes pagastā, Babītes novadā.
2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8048 001 0987,
platība - 1,56 ha, piešķirt adresi un nosaukumu Stīgu iela 28, Mežāres, Babītes
pagasts, Babītes novads un saglabāt esošos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
1,46 ha platībā un rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves zeme (NĪLM kods
1001) 0,1000 ha platībā.
3. Plānotajai zemes vienībai Nr.2, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8048 001 0988,
platība - 0,22 ha, piešķirt adresi un nosaukumu Sapņu iela 2A, Mežāres, Babītes
pagasts, Babītes novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
- individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601).
4. Likvidēt nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8048 001 0005 nosaukumu
“Pumpas”, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads.
5. Atļaut plānotās zemes vienības reģistrēt kā atsevišķus kadastra objektus.

6. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā
norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trijām lapām.
12.§
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Dreimaņi”,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480010568, Mežārēs, Babītes pagastā,
Babītes novadā
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “Dreimaņi Babīte”, reģistrācijas
Nr.40203077373 19.03.2018. iesniegumu, reģistrēts ar Nr.1067-S, ar lūgumu atļaut uzsākt
detālplānojuma izstrādi nekustamajā īpašumā “Dreimaņi” ar kadastra numuru
80480010011, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480010568, Mežāres, Babītes
pagastā, Babītes novadā.
Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28.panta pirmajai, trešajai un
ceturtajai daļai, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.2., 39.3., 96., 98., 99.,
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 17.04.2018. atzinumu (protokols Nr.4, 8.§), atklāti
balsojot „par” 13 (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa)
balsis, „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Dreimaņi”, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480010568, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes
novadā.
2. Apstiprināt darba uzdevumu Nr.3-2018 detālplānojuma izstrādei.
3. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas
plānotāju Andru Valaini par detālplānojuma izstrādes vadītāju.
4. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam četru nedēļu laikā slēgt līgumu par
detālplānojuma izstrādi ar Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz septiņām lapām.
13.§
Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Puķulejas” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 80480010537, Mežārēs, Babītes pagastā Babītes novadā
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA „Babītes Mežmalas”, reģistrācijas
Nr.40103679000, pilnvarotās personas S.B. ”dzēsts”, personas kods ”dzēsts, 11.04.2018.
iesniegumu, reģistrācijas Nr.1340-S, ar lūgumu izskatīt nekustamā īpašuma “Puķulejas”,
kadastra Nr. 80480010537, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480010537,
Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā detālplānojuma projektu un lemt par tā
apstiprināšanu.

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13. un 14.
apakšpunktam, 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 17.04.2018. atzinumu (protokols Nr.4, 9.§), atklāti balsojot „par” 13
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa) balsis, „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.

3.
4.

Apstiprināt detālplānojumu nekustamā īpašuma “Puķulejas”, kadastra Nr. 8048 001
0537, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0537, Mežārēs, Babītes
pagastā, Babītes novadā.
Uzdot nekustamā īpašuma “Puķulejas”, kadastra Nr. 8048 001 0537, īpašniekiem
noslēgt administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu ar Babītes novada
pašvaldības domes priekšsēdētāju, sešu nedēļu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā.
Detālplānojuma izstrādātājam publicēt paziņojumu par detālplānojuma grozījumu
apstiprināšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
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 divām lapām.
14.§
Par Salas pagasta padomes 2005. gada 31.augusta lēmuma Par zemes gabala sadali
(protokols Nr.8,175.§) atcelšanu
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome iepazinās ar pašvaldības administrācijas
ierosinājumu atcelt Salas pagasta padomes 2005. gada 31.augusta lēmumu “Par zemes
gabala sadali” (protokols Nr.8,175.§), un atjaunot nekustamā īpašuma, ar nosaukumu
„Salve” kadastra Nr. 8088 005 0027, sastāvā ietilpstošo zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8088 005 0027, 0,2577 ha platībā, atbilstoši 2002. gada 21. oktobra zemes
robežu plānam mērogā 1:1000.
Saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 16. punktu un Attīstības komitejas 17.04.2018. atzinumu (protokols Nr.4,
10.§), atklāti balsojot „par” 13 (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks,
R.Bērziņa) balsis, „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
Atcelt Salas pagasta padomes 2005. gada 31.augusta lēmumu Par zemes gabala
sadali (protokols Nr.8,175.§) un atjaunot nekustamā īpašuma, ar nosaukumu „Salve”
kadastra Nr. 8088 005 0027, sastāvā ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu

8088 005 0027, 0,2577 ha platībā, atbilstoši 2002. gada 21. oktobra zemes robežu plānam
mērogā 1:1000, saglabājot zemes vienībai 0,2577 ha platībā, kadastra apzīmējums 8088
005 0027, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve
(NĪLM kods 0601).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
15.§
Par Babītes novada Attīstības programmas 2015.-2020. gadiem Rīcības un
investīciju plānā aktualizēšanu 2018.-2020. gadiem
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības
administrācijas lūgumu aktualizēt Babītes novada Attīstības programmas 2015.2020.gadiem, Rīcības un investīciju plānu 2018.-2020. gadiem, kas izstrādāts saskaņā ar
Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumiem Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 16. punktu, kas nosaka, ka rīcības un
investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam
gadam.
Ņemot vērā iepriekš minēto, atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 61.1 pantam,
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. pantam un Attīstības komitejas
17.04.2018. atzinumu (protokols Nr.4, 11.§), atklāti balsojot „par” 13 (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa) balsis, „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt aktualizēto “Babītes novada Attīstības programmas 2014.-2020.
gadam”, “Rīcības un investīciju plānu 2018.-2021.gadiem”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz deviņām lapām.
16.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Jaunlieknas”
atsavināšanu
Ziņo Dz.Paņko
Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Andreja Ences
ierosinājumu par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Jaunlieknas”,
kadastra Nr. 8048 002 0019, Babītes pagastā, Babītes novadā atsavināšanu.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas septiņpadsmitā punkta
nosacījumiem un saskaņā ar Finanšu komitejas 19.04.2018. atzinumu (protokols Nr.4, 1.§),
atklāti balsojot „par” 13 (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa)
balsis, „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:

1.

2.

3.

Atsavināt Babītes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Jaunlieknas”,
kadastra Nr. 8048 002 0019, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,0469 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 002 0085.
Uzdot pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijai līdz 27.06.2018. iesniegt
Babītes novada pašvaldības domē apstiprināšanai nekustamā īpašuma nosacīto
cenu.
Uzdot pašvaldības īpašumu izsoles komisijai izstrādāt izsoles noteikumus un līdz
27.06.2018. iesniegt tos Babītes novada pašvaldības domē apstiprināšanai.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
17.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā
īpašuma “Ezīši” atsavināšanu
Ziņo Dz.Paņko
Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Andreja Ences
ierosinājumu par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Ezīši”, kadastra
Nr. 8048 002 0037, Babītes pagastā , Babītes novadā atsavināšanu.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas septiņpadsmitā punkta
nosacījumiem un saskaņā ar Finanšu komitejas 19.04.2018. atzinumu (protokols Nr.4, 4.§),
atklāti balsojot „par” 13 (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa)
balsis, „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atsavināt Babītes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Ezīši”,
kadastra Nr. 8048 002 0037, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,1064 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 002 0083.
2. Uzdot pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijai līdz 27.06.2018. iesniegt
Babītes novada pašvaldības domē apstiprināšanai nekustamā īpašuma nosacīto
cenu.
3. Uzdot pašvaldības īpašumu izsoles komisijai izstrādāt izsoles noteikumus un līdz
27.06.2018. iesniegt tos Babītes novada pašvaldības domē apstiprināšanai.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
18.§
Par nekustamā īpašuma Liepu aleja 21-6, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā,
atsavināšanu
Ziņo Dz.Paņko
Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Andreja Ences
ierosinājumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Liepu aleja 21-6, Babīte,
Babītes pagasts, Babītes novads atsavināšanu.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto un Finanšu komitejas 19.04.2018. atzinumu,
(protokols Nr.4, 2.§), atklāti balsojot „par” 13 (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs,
A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš,

J.Kazaks, R.Bērziņa) balsis, „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
Atsavināt nekustamo īpašumu Liepu aleja 21-6, Babīte, Babītes pagasts, Babītes
novads, kadastra Nr. 8048 900 0698, sastāvošu no nedzīvojamas telpas Nr.6 ar
kopējo platību 70,9m², kopīpašuma 709/ 3011 domājamās daļas no būves ar
kadastra apzīmējumu 8048 004 0415 001, 709/ 3011 domājamās daļas no būves ar
kadastra apzīmējumu 8048 004 0415 002 un 709/ 3011 domājamās daļas no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0415.
Uzdot nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai veikt Īpašuma novērtēšanu un
iesniegt Babītes novada pašvaldības domei apstiprināšanai Īpašuma nosacīto cenu
līdz 27.06.2018.
Uzdot nekustamā īpašuma izsoles komisijai izstrādāt un iesniegt Babītes novada
pašvaldības domei apstiprināšanai Īpašuma izsoles noteikumus līdz 27.06.2018. un
organizēt Īpašuma izsoli.

1.

2.

3.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
19.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Starpgabals Nr.13”
atsavināšanu
Ziņo Dz.Paņko
Babītes novada pašvaldības dome izskata S.S. ”dzēsts”, personas kods ”dzēsts”,
09.04.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr.1295-S, ar lūgumu atļaut nopirkt pašvaldībai
piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra apzīmējumu 8048 002 0071, par kuru noslēgts
zemes nomas līgums.
Ievērojot iepriekš minēto un atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas septiņpadsmitā punkta nosacījumiem un saskaņā ar Finanšu komitejas 19.04.2018.
atzinumu (protokols Nr.4, 3.§), atklāti balsojot „par” 13 (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko,
K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa) balsis, „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atsavināt Babītes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Starpgabals
Nr.13”, kadastra Nr. 8048 002 0034, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības
0,0306 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 002 0071.
2. Uzdot pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijai līdz 27.06.2018. iesniegt
Babītes novada pašvaldības domē apstiprināšanai nekustamā īpašuma nosacīto
cenu.
3. Uzdot pašvaldības īpašumu izsoles komisijai izstrādāt izsoles noteikumus un līdz
27.06.2018. iesniegt tos Babītes novada pašvaldības domē apstiprināšanai.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
20.§
Par 64.dzīvoklim Rīgas ielā 2A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā piekrītošās
zemes nodošanu nomā
Ziņo Dz.Paņko

Babītes novada pašvaldības dome izskata R.B. ”dzēsts”, personas kods ”dzēsts”,
05.04.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr.1289-S, ar lūgumu noslēgt nomas līgumu par
64.dzīvoklim piekrītošām 525/ 67152 zemes domājamām daļām no zemes vienības Rīgas
ielā 2A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Atbilstoši augstāk minētajam Finanšu komitejas 19.04.2018. atzinumu (protokols
Nr.4, 5.§), atklāti balsojot „par” 13 (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks,
R.Bērziņa) balsis, „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1.

2.
3.

Noslēgt zemes nomas līgumu ar R.B. ”dzēsts”, personas kods ”dzēsts”, par
64.dzīvoklim piekrītošām apbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums
80480030131, 525/ 67152 domājamām daļām, kas sastāda 87,5m² no zemes
vienības Rīgas ielā 2A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Noteikt, ka zemes nomas termiņš ir no 01.06.2018. līdz 30.06.2028.
Noteikt, ka zemes nomas maksa ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Minimālā nomas maksa ir EUR 28,00 gadā. Papildus nomas maksai nomnieks
maksā likumos noteiktos nodokļus.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
21.§
Par pašvaldībai piederošas neapbūvētas zemes vienības daļas iekļaušanu
Iznomājamo neapbūvēto zemes gabalu sarakstā
Ziņo Dz.Paņko
Babītes novada pašvaldības dome izskata priekšlikumu par Babītes novada
pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Piņķu ciems-2” Babītes pagastā, neapbūvētas
zemes vienības daļas 0,035 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0274, iekļaušanu
iznomājamo neapbūvēto zemes gabalu sarakstā.
Atbilstoši likuma par pašvaldībām 14.panta 2.punktam, MK 30.10.2007. noteikumu
Nr.375 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15.punkta prasībām, atklāti
balsojot „par” 13 (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa)
balsis, „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Iekļaut Babītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Piņķu ciems-2”
Babītes pagastā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu kadastra Nr.8048 003
0274, daļu 0,035 ha platībā Iznomājamo neapbūvēto zemes gabalu sarakstā
(pielikumā iznomājamā zemes gabala grafiskais pielikums).
1.1.Noteikt, ka zeme izmantojama bez apbūves tiesībām, teritorijas
sakopšanai, bērnu rotaļu laukuma izveidošanai un uzturēšanai.
1.2. Nomas līguma termiņš - 31.12.2022. (31.10.2020).
2. Informāciju par iznomājamajo īpašumā esošā zemes gabala daļu izvietot
informācijas stendā Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trijām lapām.
22.§
Par nekustamā īpašuma „Dārzi”, Babītē, Babītes pagastā iznomāšanu ģimenes
dārzu ierīkošanai un uzturēšanai
Ziņo Dz.Paņko
Babītes novada pašvaldības dome izskata fiziskas personas iesniegums ar lūgumu
iznomāt zemi ģimenes dārzam.
Ievērojot iepriekš minēto un atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2. punkta
nosacījumiem, saskaņā ar Finanšu komitejas 19.04.2018. atzinumu (protokols Nr.4, 6.§),
atklāti balsojot „par” 13 (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa)
balsis, „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt zemes nomas līgumus par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Dārzi”
zemes vienības, kadastra apzīmējums 8048 003 0167, ar nosacīto nosaukumu „Piņķi”
daļas iznomāšanu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām ģimenes dārza ierīkošanai un uzturēšanai:

Dārza
Nr.

Iznomāt
ā platība
(ha)

Nomnieka
vārds uzvārds

207; 208

0,04

I.K. ”dzēsts”

Personas
kods
”dzēsts”

Adrese

Saules iela 2-133, Piņķi, Babītes pag.,
Babītes nov., LV-2107

2. Nomas maksu gadā noteikt 5 % apmērā no zemes kadastrālās vības,
papildus nomas maksai maksājami visi ar normatīvajiem aktiem noteiktie nodokļi.
3. Zemes nomas termiņš no 2018.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 31.decembrim.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
23.§
Par pašvaldības valdījumā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8088 005 0425 sadalīšanu un lietošanas mērķu noteikšanu
Ziņo Dz.Paņko
Babītes novada pašvaldības dome iepazinās ar pašvaldības administrācijas
ierosinājumu veikt nekustamajā īpašumā „Spuņciema iela”, kadastra Nr. 8088 005 0425
ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0425 sadalīšanu četrās daļās.
Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
11.panta nosacījumiem un Attīstības komitejas 19.04.2018. atzinumu (protokols Nr.4, 7.§),
atklāti balsojot „par” 13 (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča,

J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa)
balsis, „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Sadalīt pašvaldības valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā „Spuņciema iela”
kadastra Nr. 8088 005 0425 ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8088
005 0425 četrās daļās;
2. Piešķirt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus plānotajām zemes vienībām:
Jaunveidojamās
zemes vienības
Nr.
1

Aptuvenā
platība (ha)

2

0,1995

3

0,1316

4

1,9774

0,1755

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis
Zeme dzelzceļa
nodalījuma joslā un
joslā (kods 1101)
Zeme dzelzceļa
nodalījuma joslā un
joslā (kods 1101)
Zeme dzelzceļa
nodalījuma joslā un
joslā (kods 1101)
Zeme dzelzceļa
nodalījuma joslā un
joslā (kods 1101)

infrastruktūras zemes
ceļu zemes nodalījuma
infrastruktūras zemes
ceļu zemes nodalījuma
infrastruktūras zemes
ceļu zemes nodalījuma
infrastruktūras zemes
ceļu zemes nodalījuma

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trijām lapām.
24.§
Par zemes iegūšanu un saglabāšanu īpašumā
Ziņo A.Ence
1.
Babītes novada pašvaldības dome izskata O.B. ”dzēsts” (O.B. ”dzēsts”), dzimis
”dzēsts”, Krievijas federācijas pilsoņa pase Nr. ”dzēsts”, dzīvesvietas adrese: ”dzēsts”,
09.04.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 1323-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Lakstu iela 6”, kadastra Nr. 8048 008 0173, Vīkuļi, Babītes pagasts,
Babītes novads, kas iegūts pirkuma rezultātā.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 13
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa) balsis, „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu O.B. ”dzēsts” (O.B. ”dzēsts”), dzimis ”dzēsts”, dzīvesvietas
adrese: ”dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Lakstu iela 6”,
kadastra Nr. 8048 008 0173, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes novads.
2.
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “Meldres”, reģistrācijas
Nr. 40103276335, juridiskā adrese: Baznīcas iela 20/22-2, Rīga, LV-1010, 27.12.2017.

iesniegumu, reģistrācijas Nr. 5172-S, ar lūgumu, atļaut saglabāt īpašumā nekustamo
īpašumu “Briežu iela 23”, kadastra Nr. 8048 007 0716, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes
novads.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 13
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa) balsis, „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu SIA “Meldres”, reģistrācijas Nr. 40103276335, juridiskā adrese:
Baznīcas iela 20/22-2, Rīga, LV-1010, par piekrišanu saglabāt īpašumā nekustamo
īpašumu “Briežu iela 23”, kadastra Nr. 8048 007 0716, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes
novads.
3.
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “Meldres”, reģistrācijas
Nr. 40103276335, juridiskā adrese: Baznīcas iela 20/22-2, Rīga, LV-1010, 27.12.2017.
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 5173-S, ar lūgumu, atļaut saglabāt īpašumā nekustamo
īpašumu “Briežu iela 98”, kadastra Nr. 8048 007 0709, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes
novads.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 13
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa) balsis, „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu SIA “Meldres”, reģistrācijas Nr. 40103276335, juridiskā adrese:
Baznīcas iela 20/22-2, Rīga, LV-1010, par piekrišanu saglabāt īpašumā nekustamo
īpašumu “Briežu iela 98”, kadastra Nr. 8048 007 0709, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes
novads.
4.
Babītes novada pašvaldības dome izskata L.C. ”dzēsts” (L.C. ”dzēsts”), dzimusi
”dzēsts”, Baltkrievijas Republikas pilsoņa pase Nr. ”dzēsts”, dzīvesvietas adrese:
”dzēsts”, 26.04.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 1560-S, ar lūgumu, atļaut iegūt
īpašumā nekustamos īpašumus:
1. “Parka aleja 7”, kadastra Nr. 8048 007 0551, Dzilnuciems, Babītes pagasts,
Babītes novads;
2. “Ezera iela 8”, kadastra Nr. 8048 007 0565, Dzilnuciems, Babītes pagasts,
Babītes novads, kas iegūti pirkuma rezultātā.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 13
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa) balsis, „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:

Izsniegt izziņu L.C. ”dzēsts” (L.C. ”dzēsts”), dzimusi ”dzēsts”, Baltkrievijas
Republikas pilsoņa pase Nr. ”dzēsts”, dzīvesvietas adrese: ”dzēsts”, par piekrišanu iegūt
īpašumā nekustamos īpašumus:
1. “Parka aleja 7”, kadastra Nr. 8048 007 0551, Dzilnuciems, Babītes pagasts,
Babītes novads;
2. “Ezera iela 8”, kadastra Nr. 8048 007 0565, Dzilnuciems, Babītes pagasts, Babītes
novads.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trijām lapām.
25.§
Par iesnieguma izskatīšanu
Ziņo A.Ence
Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu
darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, Jevgēnijs Jemeļjanovs paziņo,
ka nepiedalās lēmuma izskatīšanā, pieņemšanā un balsošanā.
Babītes novada pašvaldības Administrācijā 2018.gada 20.martā reģistrēts E.S.
”dzēsts” un M.S. ”dzēsts” iesniegums Babītes novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr.1081S. Analogi iesniegumi saņemti no V.C. ”dzēsts”, K.B. ”dzēsts”, G.G. ”dzēsts”, I.I.
”dzēsts”, D.K. ”dzēsts”, O.V. ”dzēsts”, J.Ļ. ”dzēsts”, J.J. ”dzēsts”.
Iesniegumos izklāstīta situācija ar nekustamo īpašumu Mazā Caunu iela, Lapsas,
Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra Nr.8048 007 0472, kā arī par nekustamajiem
īpašumiem Caunu iela, kadastra Nr.8048 007 0415, Lāču iela ,kadastra Nr. 8048 007 0034
un Ūdru iela ,kadastra Nr.8048 007 0472.
Iesniegumos lūgts Babītes novada pašvaldību iesaistīties lietas par kopīpašuma
izbeigšanu problēmas risināšanā un lemt par minēto nekustamo īpašumu atsavināšanu
sabiedrības vajadzībām.
Tiesu informācijas sistēmā redzams, ka Rīgas rajona Jūrmalas tiesu nama
2017.gada 29.augusta spriedums lietā C33658916, par kopīpašuma izbeigšanu apelācijas
kārtībā pārsūdzēts Rīgas apgabaltiesā un tiesas sēde nozīmēta 26.09.2018.
Atklāti balsojot „par” 12 (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa) balsis,
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Informēt iesniegumu iesniedzējus, ka ņemot vērā tiesvedību saistībā ar minētajiem
nekustamajiem īpašumiem, nav pamatojuma pašvaldībai iesaistīties problēmas risināšanā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
26.§
Par Ministru kabineta rīkojuma izpildi
Ziņo E.Sloceniece
Saistībā ar Babītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās dzīvojamās
mājas “Jaunmētras” dzīvokļu īpašnieku kopības (turpmāk tekstā – Iedzīvotāji)

ierosinājumu, ar Ministru kabineta 10.05.2017. rīkojumu Nr.234 “Par valsts nekustamo
īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā”, prot.Nr.23 11.§ (turpmāk tekstā – Rīkojums),
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu un
43.pantu Zemkopības ministrijai atļauts nodot bez atlīdzības Babītes novada pašvaldības
(turpmāk tekstā – Pašvaldība) īpašumā nekustamo īpašumu „Mežsaimniecība 3”
(nekustamā īpašuma kadastra numurs 8048 004 1063) - zemes vienību (zemes vienības
kadastra apzīmējums 8048 004 0475) 1332 m2 platībā un divas būves (būvju kadastra
apzīmējumi 8048 004 0530 002 un 8048 004 0530 003) - Babītē, Babītes pagastā, Babītes
novadā (turpmāk tekstā – Īpašums). Pašvaldībai Īpašums nodots ar noteiktu mērķi un
konkrētu uzdevumu: atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta
pirmajā daļā un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 9. punktā
noteiktajam, Īpašums jāizmanto Pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai - Iedzīvotājiem
nepieciešamo komunālo pakalpojumu nodrošināšanai (ūdens apgāde un kanalizācija,
siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un
attīrīšana, šinī gadījumā konkrēti – siltumapgāde) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas
dzīvojamais fonds. Tāpat Rīkojumā noteikts, ka īpašuma tiesība uz Īpašumu Pašvaldībai
reģistrējama uz laiku, kamēr Pašvaldība nodrošina savu autonomo funkciju īstenošanu, kā
arī noteikts, ka Īpašums bez atlīdzības nododams valstij, ja tas netiek izmantots minēto
pašvaldības autonomo funkciju veikšanai.
Ar 19.05.2017. Aktu Nr.8.7-12/11/2017 “Par valsts nekustamā īpašuma
“Mežsaimniecība 3” (nekustamā īpašuma kadastra numurs 8048 004 1063) Babītē, Babītes
pagastā, Babītes novadā, nodošanu Babītes novada pašvaldībai īpašumā” Zemkopības
ministrijas Budžeta un finanšu departamenta Valsts īpašumu nodaļas un Valsts meža
dienesta amatpersonas Īpašumu nodeva Babītes novada pašvaldībai.
08.08.2017. Babītes novada pašvaldībai uz Rīkojuma pamata nostiprinātas īpašuma
tiesības uz Īpašumu, tomēr pilnīgu rīcības brīvību ar Īpašumu Rīkojums Pašvaldībai nav
devis. No Rīkojuma izriet un tas nostiprināts zemesgrāmatā, ka Pašvaldība ir Īpašuma
īpašnieks tikai uz noteiktu laiku un tikai pildot ar likumu uzliktu pienākumu – īstenojot
autonomo funkciju. Pašvaldībai, esot Īpašuma īpašniekam uz laiku, ir ierobežota rīcība ar
Īpašumu, tas jāsaglabā esošajā apjomā un kvalitātē, lai secīgi, veidojoties attiecīgiem
priekšnoteikumiem (zūd nepieciešamība konkrētajos apstākļos īstenot autonomo funkciju),
Īpašums pilnā apmērā nododams atpakaļ valstij.
Kopš 2017. gada nogales, sarunu gaitā par Īpašuma nodošanu nomā Iedzīvotājiem,
Pašvaldība saņēmusi atkārtotus Iedzīvotāju mutiskus atteikumus nomāt visu pēc viņu
ierosmes Pašvaldības īpašumā nodoto Īpašumu (zemi 1332 m2 platībā un divas būves).
Iedzīvotāji izteikuši vēlmi nomāt tikai nelielu daļu zemes un vienu būvi, tādēļ rosinājuši
Pašvaldību dalīt Īpašumu zemes vienībās tā, lai Īpašuma izmantošanai Rīkojumā noteiktais
mērķis būtu attiecināms tikai uz nelielu zemes daļu un uz vienu būvi uz tās. Iedzīvotāji
atteikumu pamato, ka viņiem Īpašums pašreizējā apmērā, tāds, kāds tas ir šobrīd, nav
nepieciešams.
Izvērtējot iepriekš minēto, Pašvaldības dome konstatē sekojošo: Īpašums
Pašvaldībai pilnā apjomā nodots ar visam Īpašumam noteiktu vienotu mērķi un uz noteiktu
laiku, kas ļauj secināt, ka pilnīga rīcības brīvība ar Īpašumu Pašvaldībai ar Rīkojumu nav
piešķirta; Rīkojumā nav noteikta iespēja Īpašumu dalīt; Rīkojuma 3.punktā Pašvaldībai
noteikts pienākums Īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas netiek izmantots pašvaldības
autonomo funkciju izpildei.
Pašvaldība centusies ievērot privātpersonu tiesības uz siltumapgādes pakalpojuma
nodrošināšanu un 05.03.2018. vēstulē aicinājusi Iedzīvotājus izteikt vēlmi nomāt Īpašumu,
kā arī informējusi Iedzīvotājus par iespējamu situāciju, kurā līdz 20.03.2018. nesaņemot
iesniegumu par vēlmi nomāt Īpašumu, Pašvaldības dome lems par Īpašuma bez atlīdzības

nodošanu atpakaļ valstij. Iedzīvotāji ne līdz 20.03.2018. ne arī uz šo brīdi nav izteikuši savu
gribu nomāt Īpašumu. Šāda Iedzīvotāju rīcība liek secināt, ka Īpašniekiem siltumapgādes
pakalpojuma nepieciešamība vairs nav aktuāla un ir zudusi, savukārt Pašvaldībai šādos
apstākļos zudusi iespēja īstenot autonomo funkciju – siltumapgādes pakalpojuma
nodrošināšana Iedzīvotājiem, un šis apstāklis savukārt liedz Pašvaldībai paturēt Īpašumu
īpašumā.
Atbilstoši iepriekš teiktajam secinot, ka Pašvaldība no sevis neatkarīgu iemeslu dēļ
nevar izpildīt Rīkojumā uzdoto pienākumu, izmantot Īpašumu tā nedalāmā kopumā
autonomās funkcijas – siltumapgāde pakalpojuma nodrošināšanai, tādēļ Īpašums
nododams atpakaļ valstij.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo un otro daļu, Administratīvā
procesa likuma 4.,5.,7.,11., 66., 67., 70., 76.panta pirmo un ceturto daļu, 79.pantu, atklāti
balsojot „par” 13 (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa)
balsis, „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.
3.
4.

Izpildīt Ministru kabineta 10.05.2017. rīkojuma Nr.234 “Par valsts nekustamo
īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā” (prot.Nr.23 11.§) 3.punktā noteikto un bez
atlīdzības nodot valstij nekustamo īpašumu „Mežsaimniecība 3” (nekustamā
īpašuma kadastra numurs 8048 004 1063) - zemes vienību (zemes vienības kadastra
apzīmējums 8048 004 0475) 1332 m2 platībā un divas būves (būvju kadastra
apzīmējumi 8048 004 0530 002 un 8048 004 0530 003) - Babītē, Babītes pagastā,
Babītes novadā.
Lēmumu paziņot, nosūtot to Ministru Kabinetam un Zemkopības ministrijas
Budžeta un finanšu departamenta Valsts īpašumu nodaļai.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties
Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
27.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša apbūvēta zemesgabala „Mežmaļi 1”,
Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā nosacītās cenas apstiprināšanu
Ziņo D.Valters
Ievērojot Babītes novada pašvaldības domes 21.12.2016. lēmumā „Par Babītes
novada pašvaldībai piederošu neapbūvēta nekustamā īpašumu atsavināšanu” (prot.Nr.13,
20.§) noteikto un izskatot ar Babītes novada pašvaldības domes 24.02.2016. lēmumu „Par
pastāvīgi darbojošos pašvaldības īpašuma novērtēšanas un pašvaldības īpašuma izsoles
komisiju izveidošanu” (prot. Nr.5, 41.§) izveidotās nekustamā īpašuma novērtēšanas
komisijas 2018.gada 20.aprīļa lēmumu, ar kuru atsavināmajam nekustamajam īpašumam
„Mežmaļi 1” (kadastra numurs 8088 005 0477), nosacītā cena noteikta 1940,00 EUR (viens
tūkstotis deviņi simti četrdesmit euro, 00 centi) apmērā un ievērojot Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešās daļas nosacījumus un Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 3.panta 2.punktu, kas nosaka, ka manta
atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu,
atklāti balsojot „par” 13 (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča,

J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa)
balsis, „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma „Mežmaļi 1” (kadastra numurs 8088
005 0477), nosacīto cenu 1940,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit euro, 00
centi) apmērā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
28.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Liepu aleja 21-5,
Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā nosacītās cenas apstiprināšanu
Ziņo D.Valters
Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu
darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, Nikolajs Antipenko paziņo, ka
nepiedalās lēmuma izskatīšanā, pieņemšanā un balsošanā.
Ievērojot Babītes novada pašvaldības domes 21.12.2016. lēmumā „Par Babītes
novada pašvaldībai piederošu neapbūvēta nekustamā īpašumu atsavināšanu” (prot.Nr.13,
20.§) noteikto un izskatot ar Babītes novada pašvaldības domes 24.02.2016. lēmumu „Par
pastāvīgi darbojošos pašvaldības īpašuma novērtēšanas un pašvaldības īpašuma izsoles
komisiju izveidošanu” (prot. Nr.5, 41.§) izveidotās nekustamā īpašuma novērtēšanas
komisijas 2018.gada 21.aprīļa lēmumu, ar kuru atsavināmajam nekustamajam īpašumam
Liepu aleja 21-5, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr. 8048 900 0699,
sastāvošu no nedzīvojamas telpas Nr.5 ar kopējo platību 16,9m², kopīpašuma 169/ 3011
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0415 001, 169/ 3011
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0415 002 un 169/ 3011
domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0415, nosacītā cena
(izsoles starta cena) noteikta 4820,00 EUR (četri tūkstoši astoņi simti divdesmit euro, 00
centi) apmērā un ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešās
daļas nosacījumus un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma
3.panta 2.punktu, kas nosaka, ka manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā
citai personai par iespējami augstāku cenu, atklāti balsojot „par” 12 (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa) balsis, „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma īpašumam Liepu aleja 21-5, Babītē,
Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr. 8048 900 0699, sastāvošu no nedzīvojamas
telpas Nr.5 ar kopējo platību 16,9m², kopīpašuma 169/ 3011 domājamās daļas no būves ar
kadastra apzīmējumu 8048 004 0415 001, 169/ 3011 domājamās daļas no būves ar kadastra
apzīmējumu 8048 004 0415 002 un 169/ 3011 domājamās daļas no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8048 004 0415, nosacīto cenu 4820,00 EUR (četri tūkstoši astoņi
simti divdesmit euro, 00 centi) apmērā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.

29.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Liepu aleja 21-5
Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā atsavināšanas izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Ziņo A.Iklāva
Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu
darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, Nikolajs Antipenko paziņo, ka
nepiedalās lēmuma izskatīšanā, pieņemšanā un balsošanā.
Izskatīts Babītes novada pašvaldības Īpašuma izsoles komisijas iesniegtais
19.04.2018. protokols un tam pievienotais izsoles noteikumu „Babītes novada pašvaldībai
piederoša nekustamā īpašuma Liepu aleja 21-5 Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā
atsavināšanas izsoles noteikumi” projekts, kas izstrādāts saskaņā ar Babītes novada
pašvaldības domes 28.03.2018. lēmuma „Par nekustamā īpašuma Liepu aleja 21-5 Babītē,
Babītes pagastā, Babītes novadā atsavināšanu” (protokols Nr.3,25.§), lemjošās daļas
3.punktā noteikto, un ievērojot Babītes novada pašvaldības domes 25.04.2018. lēmumu
„Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Liepu aleja 21-5 Babītē,
Babītes pagastā, Babītes novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu” (protokols Nr.4, 28.§).
Atklāti balsojot „par” 12 (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa) balsis,
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt izsoles noteikumus „Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā
īpašuma Liepu aleja 21-5 Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā atsavināšanas izsoles
noteikumi” (Lēmuma Pielikumā: Izsoles komisijas protokols Nr.1 uz 1 lp. ar pielikumu
Izsoles Noteikumi uz 12 lp.).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trīspadsmit lapām.
30.§
Par T.S. ”dzēsts” iesniegumu
Ziņo A.Iklāva
Babītes novada pašvaldībā 29.03.2018. ar Nr.1209-S reģistrēts T.S. ”dzēsts”,
turpmāk arī Iesniedzējs, iesniegums (turpmāk tekstā – Iesniegums), kurā lūgts atcelt
administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr.120027109, sastādītu par ceļu satiksmes
noteikumu pārkāpumu – automašīnas novietošanu stāvēšanai neatļautā vietā.
Babītes novada pašvaldības dome, izskatot Iesniegumu, 28.03.2018. administratīvā
pārkāpuma protokolā-lēmumā Nr.120027109 un Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās
kārtības daļas un pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatēja sekojošo:
1. Automašīna Toyota Auris, valsts reģistrācijas Nr.KK4426, reģistrācijas
apliecības Nr.AE2047467 (īpašnieks – juridiska persona SIA „OP FINANCE”,
reģistrācijas Nr.40103199394, juridiskā adrese – Muitas iela 1, Rīga, turētājs – juridiska
SIA “Transporent”, reģistrācijas Nr.40003722171, 28.03.2018. plkst. 00.40 (naktī no
otrdienas uz trešdienu) atradās novietota stāvēšanai autostāvvietā Centra ielā 4, Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā, 326. ceļa zīmes „Apstāties aizliegts”, kas papildināta ar
823.papildzīmi „Darbības laiks” – darba dienās no 24:00 – 6:00 - darbības zonā. Par
automašīnas vadītāja rīcību 28.03.2018. Babītes novada pašvaldības domes pilnvarota

persona - Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības sargs Raimonds Prikulis
saskaņā ar MK 02.06.2015. noteikumu Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk tekstā
– Noteikumi) 121.11. punkta normas pārkāpumu (aizliegts apstāties un stāvēt 326. ceļa
zīmes darbības zonā) un, pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
(turpmāk tekstā – LAPK) 149.10 panta piektās daļas 11. punktu (Par stāvēšanu 326. ceļa
zīmes darbības zonā uzliek naudas sodu transporta līdzekļa vadītājam), sastādījis
administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr.120027109 un piemērots naudas sods
40,00 EUR apmērā. Kā Iesniegumā norādīts, transporta līdzekli 28.03.2018. vadīja un
minēto ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu izdarīja T.S. ”dzēsts”, personas kods
”dzēsts”, deklarētā dzīves vieta: ”dzēsts”.
2. Sekojoši izriet, ka pie augstāk norādītajiem apstākļiem administratīvā pārkāpuma
protokols – lēmums Nr.120027109 par konkrētajā situācijā Centra ielā 4, Piņķos,
autostāvvietā, kura apzīmēta ar ceļa zīmēm, kas nosaka, ka aizliegts apstāties un stāvēt
darbdienās laikā no 24:00 līdz 6:00, naktī no otrdienas uz trešdienu, 28.03.2018. plkst.
00.40 neatļauti stāvēšanai novietoto automašīnu Toyota Auris, valsts reģistrācijas
Nr.KK4426, kuru vadīja un automašīnu novietoja T.S. ”dzēsts”, sastādīts atbilstoši
Noteikumu 121.11. punkta normas pārkāpumam un par šo nodarījumu automašīnas
vadītājam piemērots atbilstošs LAPK 149.10 panta piektās daļas 11. punktā noteiktais
administratīvais naudas sods 40,00 EUR. 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 minētais protokols sastādīts atbilstoši situācijai,
tiesiski pareizi un likumiski pamatoti.
Iesniedzējs atzīst, ka protokolā-lēmumā Nr.120027109 norādītajā laikā un vietā
automašīnu Toyota Auris, valsts reģistrācijas Nr.KK4426, novietojis viņš. Iesniedzēja
minētais, ka protokolā – lēmumā Nr.120027109 nav norādes par vietu, kurā protokols
sastādīts, ar lietas materiāliem neapstiprinās. Protokolā-lēmumā Nr.120027109 ir norādīts,
ka tas sastādīts Babītes novadā, Piņķos, kas atbilst faktiskajai situācijai – ceļu satiksmes
pārkāpums izdarīts Piņķos, Centra ielā 4. Iesniegumā norādītais, ka protokolā-lēmumā
Nr.120027109 nav atzīmes, kam uzlikts administratīvais sods, neietekmē protokola saturu
pēc būtības un nevar tikt atzīts par pietiekamu pamatu protokola atcelšanai. LAPK 149.10
panta piektās daļas 11. punktā tieši norādīts, ka par stāvēšanu 326. ceļa zīmes darbības zonā
naudas sodu uzliek transporta līdzekļa vadītājam un, kā norādīts protokolā-lēmumā,
konkrētajā gadījumā tieši saskaņā ar šo normu piemērots administratīvais naudas sods. Pēc
T.S. ”dzēsts” sniegtās informācijas, viņš 28.03.2018. bijis automašīnas vadītājs un to
novietojis stāvēšanai neatļautā vietā, t.sk plkst. 00.40. Tātad naudas sods uzlikts
automašīnas vadītājam T.S. ”dzēsts”, kā tas noteikts LAPK149.10 panta piektās daļas 11.
Punktā un nav pretrunā ar faktisko situāciju. Likumdevējs LAPK konkrētajā normā
noteicis, kam uzliekams naudas sods, ja zināma, persona, kura vadījusi automašīnu un
izdarījusi minēto ceļu satiksmes pārkāpumu. Pie apstākļiem, kad uz vietas nav iespējams
noskaidrot transporta līdzekļa vadītāju (protokols tiek sastādīts bez transporta līdzekļa
vadītāja klātbūtnes) Ceļu satiksmes likuma 43.2 panta pirmajā daļā Īpatnības administratīvo
pārkāpumu lietās sakarā ar apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, likumdevējs
noteicis, ka administratīvo sodu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu, ja
tas konstatēts bez transportlīdzekļa vadītāja klātbūtnes, piemēro transportlīdzekļu un to
vadītāju valsts reģistrā norādītajam turētājam vai, ja turētājs nav norādīts vai
transportlīdzeklis noņemts no uzskaites, — transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam).
Savukārt Ceļu satiksmes likuma 43.2 panta trešās daļas 2.punktā noteikts, ka administratīvo
sodu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu šā panta pirmajā daļā minētajai
personai nepiemēro, ja šā panta pirmajā daļā minētā persona norāda personu, kura
pārkāpuma izdarīšanas brīdī bija transportlīdzekļa vadītājs (norādot attiecīgo personu

identifikācijas datus), kā arī iesniedz šo faktu apliecinošus pierādījumus. Minētās likuma
normas dod iespēju vērtēt, kura persona sodāma par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu
pārkāpumu, tomēr šāda izvērtēšana aizkavē protokola-lēmuma nekavējošu sastādīšanu
pārkāpuma konstatēšanas brīdī bez transportlīdzekļa vadītāja klātbūtnes.
Ievērojot iepriekš teikto secināms, ka protokols – lēmums Nr.120027109 sastādīts
pareizi un atbilstoši faktiskajai situācijai.
3. Ir konstatēts, ka, novietojot automašīnu stāvēšanai neatļautā vietā, ir izdarīts
administratīvais pārkāpums, par kuru sodāmā persona ir automašīnas vadītājs – T.S.
”dzēsts”. Lietas materiālu pārbaude liecina, ka par automašīnas novietošanas faktu, vietu,
laiku un apstākļiem strīda nav. No lietā esošajiem dokumentiem nav konstatēti pretrunīgi
apstākļi vai apstākļi, kas nepieļauj lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā.
4. Iesniedzējam par automašīnas neatļautu novietošanu stāvēšanai piemērots
administratīvais sods sankcijas ietvaros, kas neparedz rīcības brīvību attiecībā uz
piemērojamā soda veidu un apmēru. Līdz ar to, 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.
5. Cita starpā lēmums pamatojams arī ar Ceļu satiksmes likuma 19. panta Ceļu satiksmes
dalībnieku vispārīgie pienākumi un tiesības pirmo daļu, kura noteic, ka ceļu satiksmes
dalībniekiem 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, par ceļa zīmju ievērošanu.
6. Vērtējams, ka sastādot administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr.
120027109 par naudas soda 40,00 EUR apmērā piemērošanu automašīnas vadītājam T.S.
”dzēsts” saistībā ar viņa nodarījumu - automašīnas novietošanu stāvēšanai neatļautā vietā,
administratīvais sods ir pamatots atbildības līdzeklis, ar kuru netiek ierobežotas vai
aizskartas Iesniedzēja kā privātpersonas tiesības. Ar tiesiskiem paņēmieniem, vēršot
Iesniedzējas uzmanību uz paša radīto situāciju, panākams, ka persona turpmāk rīkosies
saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma un Noteikumu normām un nepieļaus līdzīgus pārkāpumu
gadījumus.
7. Ievērojot augstāk minēto, secināms, ka 28.03.2018. izdotais administratīvais akts
-administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums Nr.120027109 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. Saskaņā ar Ceļu
satiksmes likuma 19.panta pirmo daļu, MK 02.06 2015. noteikumu Nr. 279 „Ceļu
satiksmes noteikumi” 121.11.p., Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.10 panta
piektās daļas 11. punktu, 286. pantu, 22. pantu un Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11.,
12., 66., 70.panta otro daļu, Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, atklāti balsojot „par” 13
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa) balsis, „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Administratīvo lēmumu – 28.03.2018. administratīvā pārkāpuma protokolulēmumu Nr.120027109 atstāt negrozītu un T.S. sūdzību noraidīt.
2. Ar elektronisku parakstu noformētu Lēmumu paziņot Iesniedzējam, nosūtot to uz
Iesniedzēja norādīto e-pasta adresi: ”dzēsts”.

3. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties
Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.
4. Lēmums saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta otro daļu stājas spēkā
ar tā paziņošanu, par kuru atbilstoši Paziņošanas likuma 9.panta otrajā daļā
noteiktajam uzskatāma otrā darba diena pēc tā nosūtīšanas.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trijām lapām.
31.§
Par Z.S.-K. ”dzēsts” iesniegumu
Ziņo A.Iklāva
/
Babītes novada pašvaldībā 09.04.2018. ar Nr.1301-S reģistrēts Z.S.-K. ”dzēsts”,
turpmāk arī Iesniedzēja, iesniegums (turpmāk tekstā – Iesniegums), kurā lūgts atcelt
administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr.120026702, sastādītu par ceļu satiksmes
noteikumu pārkāpumu – automašīnas novietošanu stāvēšanai neatļautā vietā.
Babītes novada pašvaldības dome, izskatot Iesniegumu, 03.04.2018. administratīvā
pārkāpuma protokolā-lēmumā Nr.120026702 un Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās
kārtības daļas un pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un strīdus situācijas
fotofiksācijas materiālus, konstatēja sekojošo:
1. Automašīna Volvo S60, valsts reģistrācijas Nr.ZS86, reģistrācijas apliecības
Nr.AE2269078 (īpašnieks –SIA „Swedbank līzings”, reģistrācijas Nr.40003240524,
juridiskā adrese – Balasta dambis 15, Rīga, turētājs – Z.S.-K. ”dzēsts”, personas kods
”dzēsts”) 03.04.2018. plkst. 23.15 atradās novietota stāvēšanai uz brauktuves pie ēkas
Rīgas iela 15, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā. Par automašīnas vadītāja rīcību
28.03.2018. Babītes novada pašvaldības domes pilnvarota persona - Babītes novada
pašvaldības Sabiedriskās kārtības sargs R.Pabērzs saskaņā ar MK 02.06.2015. noteikumu
Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 121.6. punkta normas
pārkāpumu (aizliegts apstāties un stāvēt krustojumā un tuvāk par 5 m no tā, izņemot
apstāšanos un stāvēšanu pretim sānceļam trīsvirzienu krustojumā, kur ir nepārtraukta 920.
vai 921. ceļa apzīmējuma līnija vai sadalošā josla. Šajā apakšpunktā minētās prasības
neattiecas uz vietām, kur uz brauktuves izbrauc no blakusteritorijas (pagalma, stāvvietas,
degvielas uzpildes stacijas, uzņēmuma u. tml.) un, pamatojoties uz Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa (turpmāk tekstā – LAPK) 149.10 panta piektās daļas 8. punktu (Par
stāvēšanu krustojumā un tuvāk par pieciem metriem no tā uzliek naudas sodu transporta
līdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā), sastādījis administratīvā pārkāpuma
protokolu-lēmumu Nr.120026702 un piemērots naudas sods 40,00 EUR apmērā. Kā
Iesniegumā norādīts, administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr.120026702
apstrīdējusi Z.S.-K. ”dzēsts”, iesniedzēja nav norādījusi citu personu, kura strīdus situācijā
vadījusi viņas turējumā esošo automašīnu Volvo S60, valsts reģistrācijas Nr.ZS86.
Minētais liek secināt, ka transporta līdzekli 03.04.2018. vadīja un minēto ceļu satiksmes
noteikumu pārkāpumu izdarīja Z.S.-K. ”dzēsts”. Z.S.-K. ”dzēsts” deklarētā dzīves vieta:
”dzēsts”.
2. Sekojoši izriet, ka pie augstāk norādītajiem apstākļiem administratīvā pārkāpuma
protokols – lēmums Nr.120026702 par konkrētajā situācijā uz brauktuves pie ēkas Rīgas
iela 15, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā 03.04.2018. plkst. 23.15 neatļauti
stāvēšanai novietoto automašīnu Volvo S60, valsts reģistrācijas Nr.ZS86, kuru vadīja un
automašīnu novietoja Z.S.-K., sastādīts atbilstoši Noteikumu 121.6. punkta normas
pārkāpumam un par šo nodarījumu automašīnas vadītājai piemērots atbilstošs LAPK 149.10
panta piektās daļas 8. punktā noteiktais administratīvais naudas sods 40,00 EUR. 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 minētais
protokols sastādīts atbilstoši situācijai, tiesiski pareizi un likumiski pamatoti.
3. Iesniedzēja atzīst, ka protokolā-lēmumā Nr.120026702 norādītajā laikā un vietā
uz brauktuves pie ēkas Rīgas iela 15 novietota automašīna Volvo S60, valsts reģistrācijas
Nr.ZS86 un paskaidro, ka automašīna novietota stāvēšanai apdzīvotā teritorijā, kur pie
iebraukšanas tajā uzstādīta 533.ceļazīme “Dzīvojamās zonas sākums”. Iesniedzēja norāda,
ka dzīvojamā zonā, atbilstoši Noteikumu 141.punktā noteiktajam transportlīdzekļu
stāvēšana atļauta tikai speciāli paredzētās stāvvietās. Ja tādu stāvvietu nav vai ja tās ir
aizņemtas, transportlīdzekļu stāvēšana atļauta tikai vietās, kur tas netraucē gājēju
pārvietošanos vai citu transportlīdzekļu braukšanu. Iesniedzēja uzskata, ka automašīna
Volvo S60, valsts reģistrācijas Nr.ZS86 novietota stāvēšanai dzīvojamā zonā, vietā, kur tā
netraucē citu transportlīdzekļu braukšanai, nevis krustojumā, tādēļ administratīvā
pārkāpuma protokols – lēmums Nr.120026702 sastādīts nepamatoti un ir atceļams. Kā
attaisnojumu automašīnas novietošanai konkrētajā vietā, Iesniedzēja min situāciju, kurā
speciāli automašīnu stāvēšanai izveidotās vietās brīvu vietu nebija.
Pašvaldības domes rīcībā lietā esošie materiāli liecina, ka automašīna Volvo S60,
valsts reģistrācijas Nr.ZS86 03.04.2018. plkst. 23.15 novietota stāvēšanai uz brauktuves
teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 533.ceļazīmi “Dzīvojamā zona” - dzīvojamā zonā,
vietā, kur krustojas divas viena līmeņa brauktuves, veidojot “T” veida krustojumu, un ceļu
satiksme šajā krustojumā organizēta ar priekšrocības ceļa zīmi Nr.206. - “Dodiet ceļu”, kas
novietota tā, lai autotransports, kurš atrodas uz brauktuves paralēli dzīvojamai mājai Rīgas
iela 15, braucot virzienā uz dzīvojamo māju Rīgas iela 13, dotu ceļu auto transportam, kurš
pārvietojas pa brauktuvi, kas atrodas paralēli dzīvojamai mājai Rīgas iela 13. Fotofiksācijas
materiāls liecina, ka automašīna Volvo S60, valsts reģistrācijas Nr.ZS86 novietota tieši “T”
veida krustojuma noapaļojumā (līkumā uz stūra), automašīnas aizmugurei atrodoties uz
brauktuves daļas, kas paralēla Rīgas ielai 13 un priekšgalam atrodoties uz brauktuves daļas,
paralēli mājai Rīgas iela 15.
Ceļu satiksmes likuma 1.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka ceļš ir jebkura
satiksmei izbūvēta teritorija (autoceļš, iela, prospekts, šķērsiela un tamlīdzīgas teritorijas
visā platumā, ieskaitot brauktuvi, ietves, nomales, sadalošās joslas un saliņas). Ceļa
kompleksā ietilpst ceļš, (...) satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (ceļa zīmes, luksofori,
signālstabiņi, aizsargbarjeras, gājēju barjeras, vertikālie un horizontālie ceļa apzīmējumi
un citi tehniskie līdzekļi). Minētā likuma 38.punkta otrajā daļā noteikts, ka satiksmes
organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu, uzstādīšanu un noņemšanu veic ceļa
pārvaldītājs. Saskaņojums par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu,
uzstādīšanu un noņemšanu attiecas uz atbilstību standartiem ceļu satiksmes drošības jomā.
No iepriekš minētā secināms, ka vieta, kurā izvietota 206. ceļazīme ir ceļš - ceļu
krustojums, kurā standartiem atbilstošas un drošas satiksmes organizēšanai, atbilstoši
saskaņotajai projekta dokumentācijai vai saskaņojot ar Latvijas Valsts ceļiem, uzstādīta tur
pamatoti nepieciešamā 206. ceļazīme. Tāpat ceļu satiksmes likuma 39.pantā noteikts, ka
plānojot pilsētu, apdzīvoto vietu un pilsētu dzīvojamo rajonu apbūvi, kā arī projektējot
dzīvojamās mājas, sabiedriskās celtnes un citus objektus, nepieciešams paredzēt
pasākumus, lai varētu nodrošināt ērtu un drošu satiksmi, pietiekamu transportlīdzekļu
stāvvietu skaitu, iespēju piebraukt pie celtnēm un citiem objektiem.
Brauktuvju krustojums, vieta, kurā tieši pie krustojuma noapaļojuma līnijas,
traucējot citiem transporta līdzekļiem, 03.04.2018. plkst.23.15 bija novietota automašīna
Volvo S60, valsts reģistrācijas Nr.ZS86, projektējot dzīvojamās mājas Rīgas iela 13 un
Rīgas iela 15, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, bija tieši plānota kā brauktuve piebraucamais ceļš pie šīm celtnēm, un būvēta ar mērķi, lai varētu nodrošināt ērtu un drošu

satiksmi un iespēju piebraukt pie celtnēm. Pie dzīvojamām mājām Rīgas iela 13 un Rīgas
iela 15, kuras izvietotas perpendikulāri viena otrai, nav projektēts iekšpagalms un tāds
neveidojas arī dabā, jo pretī šīm mājām atrodas pļava ar sporta un bērnu aktivitātēm
nepieciešamu infrastruktūru. Starp mājām un pļavu, ērtai piebraukšanai pie dzīvojamām
mājām izbūvēts piebraucamais ceļš “T” veida krustojuma konfigurācijā. Un uz šī ceļa tieši
tā krustojuma noapaļojumā strīdus situācijā novietota automašīna Volvo S60, valsts
reģistrācijas Nr.ZS86.
Viss iepriekš konstatētais ļauj secināt, ka termini “dzīvojamā zona” un
“blakusteritorija” nav identiski jēdzieni, par kādiem tos kļūdaini uzskata Iesniedzēja un ka
automašīna nav novietota blakusteritorijā - Ceļu satiksmes noteikumu izpratnē - pagalmā,
stāvvietā, degvielas uzpildes stacijā, uzņēmumā, u.tml. (Noteikumos lietotie termini,
punkts 2.20), kā to izprot un skaidro Iesniedzēja. Automašīna iebraukusi teritorijā
“dzīvojamā zonā”, un tajā novietota stāvēšanai “T” veida krustojumā tieši pie krustojuma
noapaļojuma līnijas, vietā, kur tā traucē citiem transporta līdzekļiem.
4. Naudas sods uzlikts automašīnas vadītājai Z.S.-K. ”dzēsts”, kā tas noteikts LAPK
149.10 panta piektās daļas 8. punktā un nav pretrunā ar faktisko situāciju. Likumdevējs
LAPK konkrētajā normā noteicis, kam uzliekams naudas sods, ja zināma, persona, kura
vadījusi automašīnu un izdarījusi minēto ceļu satiksmes pārkāpumu. Pie apstākļiem, kad
uz vietas nav iespējams noskaidrot transporta līdzekļa vadītāju (protokols tiek sastādīts bez
transporta līdzekļa vadītāja klātbūtnes) Ceļu satiksmes likuma 43.2 panta pirmajā daļā
Īpatnības administratīvo pārkāpumu lietās sakarā ar apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu
pārkāpšanu, likumdevējs noteicis, ka administratīvo sodu par apstāšanās vai stāvēšanas
noteikumu pārkāpumu, ja tas konstatēts bez transportlīdzekļa vadītāja klātbūtnes, piemēro
transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā norādītajam turētājam vai, ja turētājs nav
norādīts vai transportlīdzeklis noņemts no uzskaites, — transportlīdzekļa īpašniekam
(valdītājam). Savukārt Ceļu satiksmes likuma 43.2 panta trešās daļas 2.punktā noteikts, ka
administratīvo sodu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu šā panta pirmajā
daļā minētajai personai nepiemēro, ja šā panta pirmajā daļā minētā persona norāda
personu, kura pārkāpuma izdarīšanas brīdī bija transportlīdzekļa vadītājs (norādot
attiecīgo personu identifikācijas datus), kā arī iesniedz šo faktu apliecinošus pierādījumus.
Minētās likuma normas dod iespēju vērtēt, kura persona sodāma par apstāšanās vai
stāvēšanas noteikumu pārkāpumu, tomēr šāda izvērtēšana aizkavē protokola-lēmuma
nekavējošu sastādīšanu pārkāpuma konstatēšanas brīdī bez transportlīdzekļa vadītāja
klātbūtnes.
Ievērojot iepriekš teikto secināms, ka protokols – lēmums Nr.120026702 sastādīts
pareizi un atbilstoši faktiskajai situācijai.
5. Ir konstatēts, ka, novietojot automašīnu stāvēšanai neatļautā vietā, ir izdarīts
administratīvais pārkāpums, par kuru sodāmā persona ir automašīnas vadītāja – Z.S.-K.
”dzēsts”. Lietas materiālu pārbaude liecina, ka par automašīnas novietošanas faktu, vietu,
laiku un apstākļiem strīda nav. No lietā esošajiem dokumentiem nav konstatēti pretrunīgi
apstākļi vai apstākļi, kas nepieļauj lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā.
6. Iesniedzējai par automašīnas neatļautu novietošanu stāvēšanai piemērots
administratīvais sods sankcijas ietvaros, kas neparedz rīcības brīvību attiecībā uz
piemērojamā soda veidu un apmēru. Līdz ar to, 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.
7. Cita starpā lēmums pamatojams arī ar Ceļu satiksmes likuma 19. panta Ceļu
satiksmes dalībnieku vispārīgie pienākumi un tiesības pirmo daļu, kura noteic, ka ceļu
satiksmes dalībniekiem 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, par ceļa zīmju ievērošanu.
8. Vērtējams, ka sastādot administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu
Nr.120026702 par naudas soda 40,00 EUR apmērā piemērošanu automašīnas vadītājai
Z.S.-K. ”dzēsts” saistībā ar viņas nodarījumu - automašīnas novietošanu stāvēšanai
neatļautā vietā, administratīvais sods ir pamatots atbildības līdzeklis, ar kuru netiek
ierobežotas vai aizskartas Iesniedzējas kā privātpersonas tiesības. Ar tiesiskiem
paņēmieniem, vēršot Iesniedzējas uzmanību uz pašas radīto situāciju, panākams, ka
persona turpmāk rīkosies saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma un Noteikumu normām un
nepieļaus līdzīgus pārkāpumu gadījumus.
9. Ievērojot augstāk minēto, secināms, ka 03.04.2018. izdotais administratīvais akts
-administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums Nr.120026702 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. Saskaņā ar Ceļu
satiksmes likuma 1.p. pirmās daļas 3.p., 19.panta pirmo daļu, 38.p. otrā daļa, 39.p., 43.2 p.,
MK 02.06 2015. noteikumu Nr. 279 „Ceļu satiksmes noteikumi” 2.20.p., 121.6.p., 141.p.,
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.10 panta piektās daļas 8. punktu, 286.
pantu, 22. pantu un Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 12., 66., 70.panta otro daļu,
atklāti balsojot „par” 13 (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa)
balsis, „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Administratīvo lēmumu – 03.04.2018. administratīvā pārkāpuma protokolulēmumu Nr.120026702 atstāt negrozītu un Z.S.-K. sūdzību noraidīt.
2. Lēmumu paziņot, nosūtot to Iesniedzējai reģistrētā pasta sūtījumā uz deklarēto
dzīvesvietu ”dzēsts”.
3. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties
Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.
4. Lēmums saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta otro daļu stājas spēkā
ar tā paziņošanu, par kuru uzskatāma septītā diena pēc lēmuma nodošanas pastā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām.
32.§
Par A.B. ”dzēsts” iesniegumu
Ziņo A.Iklāva
Babītes novada pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā 19.04.2018. ar
Nr.1483-S reģistrēts A.B. ”dzēsts”, turpmāk arī Iesniedzējs, iesniegums (turpmāk tekstā –
Iesniegums), kurā lūgts pārskatīt administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu
Nr.120027183, sastādītu par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu – automašīnas
novietošanu stāvēšanai neatļautā vietā.
Babītes novada pašvaldības dome, izskatot Iesniegumu, 14.04.2018. administratīvā
pārkāpuma protokolā-lēmumā Nr.120027183 un Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās
kārtības daļas un pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un strīdus situācijas
fotofiksācijas materiālus, konstatēja sekojošo:

1. Automašīna Škoda Fabia, valsts reģistrācijas Nr.HT1107, 14.04.2018. plkst.
23.05 atradās novietota stāvēšanai , Babītes novadā, Babītes pagastā, Piņķos, pie ēkas Rīgas
iela 13, 326. ceļazīmes „Apstāties aizliegts” darbības zonā. Par automašīnas vadītāja rīcību
14.04.2018. Babītes novada pašvaldības domes pilnvarota persona - Babītes novada
pašvaldības Sabiedriskās kārtības sargs R.Prikulis saskaņā ar MK 02.06.2015. noteikumu
Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 121.11. punkta normas
pārkāpumu (aizliegts apstāties un stāvēt 326. ceļa zīmes darbības zonā) un, pamatojoties
uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk tekstā – LAPK) 149.10 panta
piektās daļas 11. punktu (Par stāvēšanu 326. ceļa zīmes darbības zonā uzliek naudas sodu
transporta līdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā), sastādījis administratīvā
pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr.120027183 un piemērots naudas sods 40,00 EUR
apmērā. Kā Iesniegumā minēts, pārkāpumu izdarījis A.B. ”dzēsts”, norādītais e-pasts
”dzēsts”, mob.tālr.Nr. ”dzēsts”. Iesniedzējs nav norādījusi citu personu, kura strīdus
situācijā vadījusi automašīnu Škoda Fabia, valsts reģistrācijas Nr.HT1107 un izdarīja
minēto ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu. A.B. ”dzēsts” deklarētā dzīves vieta:
”dzēsts”.
2. Sekojoši izriet, ka pie augstāk norādītajiem apstākļiem administratīvā pārkāpuma
protokols – lēmums Nr. 120027183 par konkrētajā situācijā 326.ceļazīmes darbības zonā
uz brauktuves pie ēkas Rīgas iela 13, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā 14.04.2018.
plkst. 23.05 neatļauti stāvēšanai novietoto automašīnu Škoda Fabia, valsts reģistrācijas
Nr.HT1107, kuru vadīja un automašīnu novietoja A.B. ”dzēsts”, sastādīts atbilstoši
Noteikumu 121.11. punkta normas pārkāpumam un par šo nodarījumu automašīnas
vadītājam piemērots atbilstošs LAPK 149.10 panta piektās daļas 11. punktā noteiktais
administratīvais naudas sods 40,00 EUR. 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 minētais protokols sastādīts atbilstoši situācijai,
tiesiski pareizi un likumiski pamatoti.
3. Iesniedzējs atzīst, ka protokolā-lēmumā Nr. 120027183 norādītajā laikā un vietā
uz brauktuves pie ēkas Rīgas iela 13 326.ceļazīmes darbības zonā novietota automašīna
Škoda Fabia, valsts reģistrācijas Nr.HT1107 un kā attaisnojumu automašīnas novietošanai
stāvēšanai neatļautā vietā min apstākļus, ka mājās ieradies vēlu un visas autostāvvietas
bijušas aizņemtas, bijis jāienes mājā aizmidzis mazs bērns, turklāt, tā kā bijis sestdienas
vakars un satiksme neliela, stāvēšanai novietotā automašīna nevienu nav traucējusi. Minēto
apsvērumu dēļ lūdz pārskatīt protokolu-lēmumu un piemēroto sodu 40,00 EUR apmērā.
Pašvaldības domes rīcībā lietā esošie materiāli liecina, ka automašīna Škoda Fabia,
valsts reģistrācijas Nr.HT1107 14.04.2018. plkst. 23.05 novietota stāvēšanai uz brauktuves
pie ēkas Centra iela 13, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā 326.ceļazīmes “Apstāties
aizliegts” darbības zonā.
4. Naudas sods uzlikts automašīnas vadītājam A.B. ”dzēsts”, kā tas noteikts LAPK
10
149. panta piektās daļas 11. punktā un nav pretrunā ar faktisko situāciju. Likumdevējs
LAPK konkrētajā normā noteicis, kam uzliekams naudas sods, ja zināma, persona, kura
vadījusi automašīnu un izdarījusi minēto ceļu satiksmes pārkāpumu. Pie apstākļiem, kad
uz vietas nav iespējams noskaidrot transporta līdzekļa vadītāju (protokols tiek sastādīts bez
transporta līdzekļa vadītāja klātbūtnes) Ceļu satiksmes likuma 43.2 panta pirmajā daļā
Īpatnības administratīvo pārkāpumu lietās sakarā ar apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu
pārkāpšanu, likumdevējs noteicis, ka administratīvo sodu par apstāšanās vai stāvēšanas
noteikumu pārkāpumu, ja tas konstatēts bez transportlīdzekļa vadītāja klātbūtnes, piemēro
transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā norādītajam turētājam vai, ja turētājs nav
norādīts vai transportlīdzeklis noņemts no uzskaites, — transportlīdzekļa īpašniekam
(valdītājam). Savukārt Ceļu satiksmes likuma 43.2 panta trešās daļas 2.punktā noteikts, ka

administratīvo sodu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu šā panta pirmajā
daļā minētajai personai nepiemēro, ja šā panta pirmajā daļā minētā persona norāda
personu, kura pārkāpuma izdarīšanas brīdī bija transportlīdzekļa vadītājs (norādot
attiecīgo personu identifikācijas datus), kā arī iesniedz šo faktu apliecinošus pierādījumus.
Minētās likuma normas dod iespēju vērtēt, kura persona sodāma par apstāšanās vai
stāvēšanas noteikumu pārkāpumu, tomēr šāda izvērtēšana aizkavē protokola-lēmuma
nekavējošu sastādīšanu pārkāpuma konstatēšanas brīdī bez transportlīdzekļa vadītāja
klātbūtnes.
Ievērojot iepriekš teikto secināms, ka protokols – lēmums Nr.120027183 sastādīts
pareizi un atbilstoši faktiskajai situācijai.
5. Ir konstatēts, ka, novietojot automašīnu stāvēšanai neatļautā vietā, ir izdarīts
administratīvais pārkāpums, par kuru sodāmā persona ir automašīnas vadītājs – A.B.
”dzēsts”. Lietas materiālu pārbaude liecina, ka par automašīnas novietošanas faktu, vietu,
laiku un apstākļiem strīda nav. No lietā esošajiem dokumentiem nav konstatēti pretrunīgi
apstākļi vai apstākļi, kas nepieļauj lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā.
6. Iesniedzējam par automašīnas neatļautu novietošanu stāvēšanai piemērots
administratīvais sods sankcijas ietvaros, kas neparedz rīcības brīvību attiecībā uz
piemērojamā soda veidu un apmēru. Līdz ar to, 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.
7. Cita starpā lēmums pamatojams arī ar Ceļu satiksmes likuma 19. panta Ceļu
satiksmes dalībnieku vispārīgie pienākumi un tiesības pirmo daļu, kura noteic, ka ceļu
satiksmes dalībniekiem 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, par ceļa zīmju ievērošanu.
8. Vērtējams, ka sastādot administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu
Nr.120027183 par naudas soda 40,00 EUR apmērā piemērošanu automašīnas vadītājam
A.B. ”dzēsts” saistībā ar viņa nodarījumu - automašīnas novietošanu stāvēšanai neatļautā
vietā, administratīvais sods ir pamatots atbildības līdzeklis, ar kuru netiek ierobežotas vai
aizskartas Iesniedzējas kā privātpersonas tiesības. Ar tiesiskiem paņēmieniem, vēršot
Iesniedzējas uzmanību uz pašas radīto situāciju, panākams, ka persona turpmāk rīkosies
saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma un Noteikumu normām un nepieļaus līdzīgus pārkāpumu
gadījumus.
9. Ievērojot augstāk minēto, secināms, ka 14.04.2018. izdotais administratīvais akts
-administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums Nr.120027183 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. Saskaņā ar Ceļu
satiksmes likuma 1.p. pirmās daļas 19.panta pirmo daļu, 43.2 p., MK 02.06 2015. noteikumu
Nr. 279 „Ceļu satiksmes noteikumi” 121.11.p., Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 149.10 panta piektās daļas 11. punktu, 286. pantu, 22. pantu un Administratīvā
procesa likuma 2., 7., 11., 12., 66., 70.panta otro daļu, atklāti balsojot „par” 13 (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa) balsis, „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:

Administratīvo lēmumu – 14.04.2018. administratīvā pārkāpuma protokolulēmumu Nr.120027183 atstāt negrozītu un A.B. ”dzēsts” sūdzību noraidīt.
Ar elektronisku parakstu noformētu Lēmumu paziņot Iesniedzējam, nosūtot to uz
Iesniedzēja norādīto e-pasta adresi: ”dzēsts”.
Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties
Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.
Lēmums saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta otro daļu stājas spēkā
ar tā paziņošanu, par kuru atbilstoši Paziņošanas likuma 9.panta otrajā daļā noteiktajam
uzskatāma otrā darba diena pēc tā nosūtīšanas.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trijām lapām.
Sēžu zāli pamet deputāts Jevgēnijs Jemeļjanovs (16.00)
Sēdes vadītājs izsludina sēdes pārtraukumus no 16.00 līdz 16.20
33.§
Par Babītes novada domes 28.02.2018. lēmuma “Par iepirkumu veikšanu un Babītes
novada pašvaldības un SIA “Babītes siltums” Iepirkumu komisijas izveidi” (prot.
Nr.2, 30.§) atcelšanu
Ziņo D.Valters
Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.02.2018. lēmumu „Par iepirkumu
veikšanu un Babītes novada pašvaldības un SIA “Babītes siltums” Iepirkumu komisijas
izveidi” (prot. Nr.2, 30.§) apstiprināšanu, tika uzdots Babītes novada pašvaldības
Iepirkumu komisijai sadarbībā ar SIA “Babītes siltums” veikt iepirkumus “Spuņciema ielas
un kanalizācijas tīklu pārbūve Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā” un
“Būvuzraudzība Spuņciema ielas un kanalizācijas tīklu pārbūvei Spuņciemā, Salas pagastā,
Babītes novadā”.
11.04.2018. iepirkumu komisija pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu “Spuņciema
ielas un kanalizācijas tīklu pārbūve Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr
BNP 2018/05/4), līdz ar ko aktualitāti zaudēja iepirkums “Būvuzraudzība Spuņciema ielas
un kanalizācijas tīklu pārbūvei Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā”.
Ievērojot iepriekš minēto un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti
balsojot „par” 12 (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa) balsis, „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atcelt Babītes novada pašvaldības domes 28.02.2018. lēmumu „Par iepirkumu
veikšanu un Babītes novada pašvaldības un SIA “Babītes siltums” Iepirkumu
komisijas izveidi” (prot. Nr.2, 30.§).
2. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
34.§
Par Babītes novada pašvaldības domes 28.03.2018. saistošo noteikumu Nr.2
„Kārtība, kādā Babītes novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu
uzraudzības pakalpojumam” precizēšanu
Ziņo D.Valters

Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 21.04.2018. vēstuli
Nr.1-18/3652 par Babītes novada pašvaldības 28.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.2
“Kārtība, kādā Babītes novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības
pakalpojumam”, turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi, tiek veikti šādi precizējumi:
1. Saistošo noteikumu numerācija precizēta atbilstoši Ministru kabineta
03.02.2009. noteikumiem Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas
noteikumi”;
2. Saistošo noteikumu 9.punkts tiek izteikts šādā redakcijā: “Pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs katru
mēnesi līdz piektajam datumam iesniedz pašvaldības administrācijā
pakalpojuma saņēmušo bērnu sarakstu, kas saskaņots ar pakalpojuma saņēmēja
likumisko pārstāvi un rēķinu par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem bērnu
uzraudzības pakalpojumiem. Bērnu sarakstā norāda katram bērnam sniegtā
uzraudzības pakalpojuma apmēru (dienas).”;
3. Saistošo noteikumu 10.punktā aizstāt vārdus “šo noteikumu” ar vārdu
“Noteikumu”;
4. Saistošo noteikumu 11.punkts tiek izteikts šādā redakcijā: “Pašvaldība
nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam arī gadījumā, ja
bērnam rakstveidā piedāvāta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kurā viņš ir
reģistrēts uzņemšanai, bet bērna likumīgais pārstāvis no piedāvātās vietas ir
atteicies.”;
5. Saistošo noteikumu 12.2.apakšpunktā aizstāt vārdus “šo noteikumu” ar vārdu
“Noteikumu”;
6. Svītrot Saistošo noteikumu 12.3.apakšpunktu;
7. Saistošo noteikumu 12.4.apakšpunktu izteikt kā 12.3.apakšpunktu;
8. Saistošo noteikumu 12.punkts tiek izteikts šādā redakcijā: “Pašvaldība pārtrauc
līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, ja:”;
9. Saistošo noteikumu 13.punktu izteikt šādā redakcijā: “Pašvaldības
līdzfinansējums tiek pārtraukts ar dienu, kad saņemta informācija par
Noteikumu 12.1., 12.2. un 12.3.apakšpunktos noteiktajiem apstākļiem vai pēc
30 (trīsdesmit) dienām no datuma, kad bērna likumiskajam pārstāvim rakstiski
piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, izņemot Noteikumu
11.punktā noteiktajā gadījumā.”;
10. Papildināt Saistošos noteikumus ar 15.punktu šādā redakcijā: “Babītes novada
pašvaldības izglītības darba speciālista lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu bērnu uzraudzības pakalpojumam vai atteikumu līdzfinansējuma
piešķiršanai var apstrīdēt Babītes novada pašvaldības domē 30 (trīsdesmit)
dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas”.
11. Izteikt Saistošo noteikumu V.daļas noslēguma jautājumu šādā redakcijā:
“Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
“Babītes ziņas”.”
Atklāti balsojot „par” 12 (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa) balsis,
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:

Apstiprināt precizējumus Babītes novada pašvaldības Saistošos noteikumos Nr.2
„Kārtība, kādā Babītes novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu
uzraudzības pakalpojumam” (skat. pielikumu).
Saistošos noteikumus Nr.2 „Kārtība, kādā Babītes novada pašvaldība nodrošina
līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam” un to paskaidrojuma rakstu triju
darba dienu laikā pēc to parakstīšanas, rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Noteikt, ka Saistošie noteikumi Nr.2 „Kārtība, kādā Babītes novada pašvaldība
nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam” stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Babītes ziņas”.
Nodrošināt Saistošo noteikumu Nr.2 „Kārtība, kādā Babītes novada pašvaldība
nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam” publisko pieejamību,
noteikumu pilns teksts publiskojams internetā - Babītes novada pašvaldības mājas
lapā – www.babite.lv, kā arī izvietojams redzamā vietā Babītes novada pašvaldības
administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā un „Pīlādzīši”, Spuņciemā,
Salas pagastā.

1.

2.

3.

4.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz sešām lapām.
35.§
Par konkursa nolikuma “Par bezmaksas mācībām Latvijas Starptautiskajā
skolā” apstiprināšanu
Ziņo I.Bērziņa/A.Ence
Izskatot izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sagatavoto „Babītes novada
pašvaldības konkursa nolikuma par bezmaksas mācībām Latvijas Starptautiskā skolā”
projektu un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, ņemot vērā
Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas 18.04.2018. atzinumu (protokols Nr.3, 2.§),
atklāti balsojot „par” 12 (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa) balsis, „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.
2.

Apstiprināt Babītes novada pašvaldības konkursa nolikumu “Par bezmaksas
mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā” (nolikums – pielikumā).
Apstiprināt konkursa komisijas sastāvā Babītes novada pašvaldības domes deputātu
Aivaru Osīti.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trijām lapām.
36.§
Par Olaines sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma
apstiprināšanu
Ziņo A.Ence
Babītes novada pašvaldības domes izskata Olaines sadarbības teritorijas civilās
aizsardzības komisijas nolikumu, Atklāti balsojot „par” 12 (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš,
J.Kazaks, R.Bērziņa) balsis, „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:

Apstiprināt Olaines sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu
(Nolikums - pielikumā).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
37.§
Par Siguldas novada pašvaldībai piederošo SIA „Rīgas apriņķa avīze”
kapitāla daļu izsoli
Ziņo A.Ence
Izskatot Siguldas novada pašvaldības 23.04.2018. iesniegumu, reģistrētu Babītes
novada pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā ar Nr.1516-S, kurā Siguldas
novada pašvaldība informē par tai piederošo 1121 (viens tūkstotis viens simts divdesmit
viens) kapitāla daļu, kas veido 2,422% no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas
apriņķa avīze” pamatkapitāla, pārdošanu pirmā atklātā izsolē, Babītes novada pašvaldības
dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punku un 21.panta
otro daļu, atklāti balsojot „par” 12 (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa) balsis,
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nepiedalīties Siguldas novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu sabiedrībā ar
ierobežotu atbildību „Rīgas apriņķa avīze”, reģistrācijas Nr.40103037514.
pirmā atklātā izsolē.
2. Informēt Siguldas novada pašvaldību par pieņemto lēmumu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
38.§
Par izmaiņām pašvaldības 24.01.2018. noteikumos Nr.1 „Par amatiem, to
klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2018.gadā” (protokols Nr.1, 37.§)
Ziņo E.Sloceniece
Izskatot Babītes novada pašvaldības Babītes vidusskolas direktores Ilze
Rozenbergas 11.04.2018. iesniegumu Nr.1-23/18/182-N „Par grozījumiem Babītes
vidusskolas administratīvi saimniecisko darbinieku un amatalgu sarakstā” (iesniegums –
pielikumā Nr.1) un Sociālā dienesta vadītājas K.Kalotes 17.04.2018. iesniegumu Nr.7-2/66
„Par jaunas štata vietas izveidošanu” (iesniegums – pielikumā Nr.2) ar lūgumu veikt
izmaiņas iestādes darbinieku amatu sarakstā, atklāti balsojot „par” 12 (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko,
K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa) balsis, „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
Veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības 24.01.2018. noteikumos Nr.1 „Par
amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2018.gadā” (protokols Nr.1,
37.§), izsakot pielikumus Nr.3 un Nr.10 jaunā redakcijā (skat. pielikumus Nr.3 un Nr.4).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām.

39.§
Par apsaimniekošanas biedrības “Lapsas” iesniegumu
Ziņo A.Ence
Izskata apsaimniekošanas biedrības “Lapsas” 10.04.2018. iesniegumu, reģistrācijas
Nr. 1329-S, par finansiāla atbalsta piešķiršanu zemes nomas maksas izdevumu segšanai par
bērnu rotaļu laukumam izmantoto teritoriju ciemā “Lapsas”.
Ņemot vērā iesniegto informāciju un Finanšu komitejas 19.04.2018. atzinumu
(protokols Nr.4., 11.§), atklāti balsojot „par” 12 (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs,
A.Osītis, E.Vinceviča, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks,
R.Bērziņa) balsis, „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Iedalīt 564.43 EUR (pieci simti sešdesmit četri euro, 43 centi) Apsaimniekošanas
biedrībai “Lapsas”, reģ. Nr. 40008141050, bērnu rotaļu laukumam izmantotās
teritorijas zemes nomas maksas izdevumu segšanai.
2. Minēto summu iedalīt no 2018.gada pašvaldības budžeta sadaļas “Dotācijas
kultūrai” paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt biedrības „
Apsaimniekošanas biedrībai “Lapsas”, reģ. Nr. 40008141050, kontā, pēc attiecīga
iesnieguma un izdevumu attaisnojuma dokumentu kopiju (rēķins vai pavadzīme)
un apmaksu apstiprinošs dokuments: kases čeks vai stingrās uzskaites kvītis, vai
bankas apstiprināta konta izdruka, kur maksājuma mērķis atbilst šai lēmumā
piešķirtajam finansējuma mērķim un maksājuma veicējs attiecīgā biedrība,
reģistrēšanas Babītes novada pašvaldībā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
40.§
Par grozījumiem 2018. gada pašvaldības budžetā
Ziņo E.Sloceniece
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un likumu „Par pašvaldību
budžetiem”, izskatot Babītes novada pašvaldības budžeta izpildītāju iesniegtos
priekšlikumus par grozījumiem attiecīgajās iestāžu vai programmu budžeta tāmēs, atklāti
balsojot „par” 12 (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa) balsis, „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.5 „Par
grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2018.gada budžetā”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz piecpadsmit lapām.

41.§
Par finanšu iedalīšana sporta atbalstam
Ziņo A.Ence
1.
Izskata biedrības „Sporta klubs Babīte”, reģistrācijas Nr.40008062780,
18.04.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 1442-S, par atbalsta piešķiršanu Vīriešu futbola
komandai ar lūgumu rast iespēju bez samaksas izmantot āra futbola laukumu un ģērbtuves
(Rīgas ielā 1.C, Piņķos, Babītes pagasta, Babītes novadā)
1. treniņprocesa nodrošināšanai (1.5 stundu trīs darba dienas nedēļā, pēc saskaņota
grafika, laika periodā: 2018.gada aprīlis-novembris );
2. Latvijas 2.līgas futbola čēmpionāta mājas spēļu nodrošināšanai, saskaņā ar spēļu
kalendāru (2018. gada aprīlī-novembrī).
Atbilstoši Babītes novada pašvaldības domes apstiprinātā nolikuma ”Nolikums par
finansiālo atbalstu sportam Babītes novadā “ 2.1. punktam, Babītes novada pašvaldība var
sniegt atbalstu dodot tiesības izmantot pašvaldības sporta zāles un Finanšu komitejas
19.04.2018. atzinumum (protokols Nr.4, 10.§), atklāti balsojot „par” 12 (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko,
K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa) balsis, „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
Atļaut biedrības „Sporta klubs Babīte” Vīriešu futbola komandai bez samaksas
izmantot, āra futbola laukumu un ģērbtuves (Rīgas ielā 1.C, Piņķos, Babītes pagasta,
Babītes novadā):
1. treniņprocesa nodrošināšanai (1.5 stundu trīs darba dienas nedēļā, pēc saskaņota
grafika, laika periodā: 2018.gada aprīlis-novembris );
2. Latvijas 2.līgas futbola čēmpionāta mājas spēļu nodrošināšanai, saskaņā ar spēļu
kalendāru (2018. gada aprīlī-novembrī).
2.
Izskata biedrības „Sporta klubs Babīte”, reģistrācijas Nr.40008062780, 09.04.2018.
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 1326-S, ar lūgumu, rast iespēju, laika posmā no 2018.gada
1.jūnija līdz 6.jūnijam, bērnu futbola dienas nometnes “Babīte-Barcelona 2018” norises
nodrošināsānai, bez maksas izmantot:
1. Babītes sporta kompleksa (Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes novads) sporta zāles
Nr.1; 2; 3 un ģērbtuves Nr.1; 2; 3,
2. Āra futbola laukumu (Rīgas ielā 1.C, Piņķos, Babītes pagasta, Babītes novads).
Atbilstoši Babītes novada pašvaldības domes apstiprinātā nolikuma ”Nolikums par
finansiālo atbalstu sportam Babītes novadā “ 2.1. punktam, Babītes novada pašvaldība var
sniegt atbalstu dodot tiesības izmantot pašvaldības sporta zāles un Finanšu komitejas
19.04.2018. atzinumum (protokols Nr.4, 10.§), atklāti balsojot „par” 12 (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko,
K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa) balsis, „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:

Atļaut biedrībai „Sporta klubs Babīte” laika posmā no 2018.gada 1.jūnija līdz
6.jūnijam, bērnu futbola dienas nometnes “Babīte-Barcelona 2018” norises nodrošināsānai,
bez maksas izmantot:
1. Babītes sporta kompleksa (Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes novads) sporta zāles
Nr.1; 2; 3 un ģērbtuves Nr.1; 2; 3,
2. Āra futbola laukumu (Rīgas ielā 1.C, Piņķos, Babītes pagasta, Babītes novads).
3.
Izskata Jātnieku sporta kluba "Temperaments", reģistrācijas Nr.40008047245,
16.04.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr.1402-S, par finansiāla atbalsta piešķiršanu
Babītes novada iedzīvotājai S.Ģ. ”dzēsts”, personas kods ”dzēsts”, dalībai sporta
sacensībās 2018.gadā.
Ņemot vērā Finanšu komitejas 19.04.2018. atzinumu (protokols Nr.4, 10.§), atklāti
balsojot „par” 12 (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa) balsis, „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Iedalīt 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) Jātnieku sporta klubam
”Temperaments”, reģ. Nr. 40008047245, par Babītes novada iedzīvotājas S.Ģ.
”dzēsts”, personas kods ”dzēsts”, dalību vietēja mēroga un starptautiskajās
sacensībās iejādē, 2018.gada sezonā, (sacensību dalības maksa, sacensību semināra
maksa, naktsmītņu izdevumu, transporta izdevumu segšanai, zirga uzturēšanas
izmaksas sacensību laikā, inventāra iegādei).
1. Minēto summu iedalīt no 2018.gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt sporta biedrībai “Jātnieku
sporta klubs Temperaments”, reģ. Nr. 40008047245, AS „Swedbanka” kontā Nr.
LV05HABA000140J049496, pēc attiecīga iesnieguma un izdevumu attaisnojuma
dokumentu kopiju (rēķins vai pavadzīme) un apmaksu apstiprinošu dokumentu:
kases čeki, vai stingrās uzskaites kvītis, vai bankas apstiprināta konta izdruka, kur
maksājuma mērķis atbilst šai lēmumā piešķirtajam finansējuma mērķim un
maksājuma veicējs attiecīgā biedrība vai gadījumā, ja maksājuma veicējs ir cita
persona, tad biedrības apliecinājums uz maksājuma apliecinājuma dokumenta, ka
tajā uzrādītā izdevumu apmaksa ir attiecināma un atbilstoša šai lēmumā
piešķirtajam finansējuma mērķim, reģistrēšanas Babītes novada pašvaldības
administrācijā.
4.
Izskata Latvijas kuģu modeļu sporta federācijas, reģistrācijas Nr. 40008034217,
04.04.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr.1251-S, ar lūgumu:
1. Atļaut, bez samaksas, izmantot teritoriju pie “Piņķu ūdneskrātuves”, kā arī
ūdenskrātuves izmantošanu III starptautisko kuģu modeļu sacensību M sekcijā (Eco
klasēm) “Babītes kauss 2018” rīkošanai 2018.gada 21.jūlijā no plkt. 8.00 līdz 20.00,
2. Piešķirt finansiālu atbalstu III starptautisko kuģu modeļu sacensību M sekcijā (Eco
klasēm) “Babītes kauss 2018” rīkošanai 2018.gada 21.jūlijā no plkt. 8.00 līdz 20.00,
Piņķu ūdenskrātuvē, Piņķos, Babītes novadā.

Ņemot vērā Finanšu komitejas 19.04.2018. atzinumu (protokols Nr.4, 10.§), atklāti
balsojot „par” 12 (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa) balsis, „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut Latvijas kuģu modeļu sporta federācijai, bez maksas izmantot ūdenskrātuvi
un teritoriju pie “Piņķu ūdneskrātuves” III starptautisko kuģu modeļu sacensību M
sekcijā (Eco klasēm) “Babītes kauss 2018” rīkošanai 2018.gada 21.jūlijā no plkt.
8.00 līdz 20.00 rīkošanai.
2. Iedalīt 600,00 EUR (seši simti euro, 00 centi) Latvijas kuģu modeļu sporta
federācijai, reģistrācijas Nr.40008034217, III starptautisko kuģu modeļu sacensību
M sekcijā (Eco klasēm) “Babītes kauss 2018” rīkošanai 2018.gada 21.jūlijā no plkt.
8.00 līdz 20.00, Piņķu ūdenskrātuvē, Piņķos, Babītes novadā.
3. Minēto summu iedalīt no 2018.gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt Latvijas kuģu modeļu
sporta federācijai, reģistrācijas Nr. 40008034217, AS „Swedbanka” kontā
Nr. LV50HABA0551036341622, pēc attiecīga iesnieguma un izdevumu
attaisnojuma dokumentu kopiju (rēķins vai pavadzīme) un apmaksu apstiprinošu
dokumentu: kases čeki, vai stingrās uzskaites kvītis, vai bankas apstiprināta konta
izdruka, kur maksājuma mērķis atbilst šai lēmumā piešķirtajam finansējuma
mērķim un maksājuma veicējs attiecīgā biedrība vai gadījumā, ja maksājuma
veicējs ir cita persona, tad biedrības apliecinājums uz maksājuma apliecinājuma
dokumenta, ka tajā uzrādītā izdevumu apmaksa ir attiecināma un atbilstoša šai
lēmumā piešķirtajam finansējuma mērķim, reģistrēšanas Babītes novada
pašvaldības administrācijā.
5.
Izskata biedrības “Mārupes Hokeja savienība”, reģistrācijas Nr. 40008228123,
19.04.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr.1482-S, ar lūgumu piešķirt finansiālu atbalstu
sportistam E.B. ”dzēsts”, personas kods ”dzēsts”, hokeja sacensību un treniņa procesa
nodrošināšanai.
Ņemot vērā Finanšu komitejas 19.04.2018. atzinumu (protokols Nr.4, 10.§), atklāti
balsojot „par” 12 (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa) balsis, „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Iedalīt 300,00 EUR (trīs simti euro, 00 centi) biedrībai “Mārupes Hokeja
savienība”, reģistrācijas Nr. 40008228123, sportista E.B. ”dzēsts”, personas kods
”dzēsts”, hokeja sacensību un treniņa procesa nodrošināšanai.
2. Minēto summu iedalīt no 2018.gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt biedrības “Mārupes
Hokeja savienība”, reģistrācijas Nr. 40008228123, AS „Swedbanka” kontā
Nr. LV52HABA0551039059429, pēc attiecīga iesnieguma un izdevumu
attaisnojuma dokumentu kopiju (rēķins vai pavadzīme) un apmaksu apstiprinošu
dokumentu: kases čeki, vai stingrās uzskaites kvītis, vai bankas apstiprināta konta
izdruka, kur maksājuma mērķis atbilst šai lēmumā piešķirtajam finansējuma
mērķim un maksājuma veicējs attiecīgā biedrība vai gadījumā, ja maksājuma
veicējs ir cita persona, tad biedrības apliecinājums uz maksājuma apliecinājuma
dokumenta, ka tajā uzrādītā izdevumu apmaksa ir attiecināma un atbilstoša šai

lēmumā piešķirtajam finansējuma mērķim, reģistrēšanas Babītes novada
pašvaldības administrācijā.
6.
Izskata deputātu ierosinājumu par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrības “Sporta
klubs Babīte” reģistrācijas Nr. 40008062780 Sieviešu volejbola komandai par
sasniegumiem 2018.gadā.
Ņemot vērā Finanšu komitejas 19.04.2018. atzinumu (protokols Nr.4, 10.§), atklāti
balsojot „par” 12 (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa) balsis, „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Iedalīt no 2018.gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam paredzētiem
finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt 4000,00 EUR (četri tūkstoši euro, 00 centi)
biedrībai „Sporta klubs Babīte”, reģ.Nr.40008062780, AS Swedbank kontā, konta
Nr. LV74HABA0551001645939, par Sieviešu volejbola komandas sasniegumiem
2018.gadā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām.

Domes sēdes darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti izskatīti.
Nakamā domes sēde 2018.gada 23.maijā, plkst. 14:00
Sēdi slēdz: 17.24

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

Andrejs Ence

Protokolētājs

Lāsma Kallisa

