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Sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Aizsila ziņo par aktualitātēm un notikumiem
Babītes novadā 2019. gada februārī (ziņojums pielikumā).
Izpilddirektore Elfa Sloceniece ziņo par veiktajiem un plānotajiem
saimnieciskajiem darbiem 2019. gada februārī (ziņojums pielikumā).
Sabiedriskās kārtības daļas inspektore Dana Lomakina informē par sastādītajiem
pārkāpumu protokoliem, saņemtajiem iedzīvotāju iesniegumiem, veiktajiem
izbraukumiem.

1.
2.
3.

Domes priekšsēdētājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar četriem lēmumprojektiem:
1. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 27. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma
- zemes gabala ar kadastra Nr. 8088 005 0354, Salas pagastā, Babītes novadā,
zemes vienības ar kadastra pzīmējumu 8088 005 0354, otrās izsoles ar pretendentu
atlasi rezultātu apstiprināšanu”;
2. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 28. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma
„Piņķu ciems 4”, Babītes pagastā, Babītes novadā ar kadastra Nr.8048 003 0168
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0168 daļas 7 ha platībā apbūves
tiesības izsoles noteikumu apstiprināšanu”;
3. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 30. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par nosacītās nomas maksas apstiprināšanu zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8048 003 0274 daļai, nekustamajā īpašumā “Piņķu ciems 2”,
Babītes pagastā, Babītes novadā”;
4. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 49. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu SIA
“Babītes siltums””.
Atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis,
J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt darba kārtību.
Darba kārtība
1. Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai nekustamā īpašuma “Dreimaņi” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80480010568, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā.
2. Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai nekustamā īpašuma “Melbas” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80480080072, Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā.
3. Par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma “Ošupes” zemes vienībai un
ēkām Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.
4. Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma “Vējgrieži-1”
detālplānojuma teritorijā, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
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5. Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma “Jaunalstes”
detālplānojuma teritorijā.
6. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu “Cennes”, kadastra Nr. 8088 009 0012,
Salas pagastā, Babītes novadā.
7. Par nekustamā īpašuma “Birutas A”, Babītes pagastā, Babītes novadā
izveidošanu.
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Alstu iela
10 kadastra numuri 8048 004 0986, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 004 0986, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā.
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Neritas”
kadastra numurs 8048 008 0082, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 008 0082, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu „Salve”,
zemes vienības ar kadastra apz. 80880050027, un “Salves dīķis”, zemes
vienības ar kadastra apz. 80880050535 robežu pārkārtošanai.
11. Par pašvaldības nekustamo īpašumu „Vēja ziedi”, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0609 zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības
sadalīšanai.
12. Par Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 22. februāra lēmuma “Par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Irjāņi”, kadastra
Nr. 80880050068, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050068,
Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā”, protokols Nr. 2,14.§, atcelšanu.
13. Par Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 22. februāra lēmuma “Par
detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma
“Kirmeļi”, kadastra Nr. 80880050034, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80880050034, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā”, protokols Nr.
2,15.§, atcelšanu.
14. Par atteikumu atzīt par spēku zaudējušiem Babītes novada pašvaldības domes
23.09.2009. izdotos saistošos noteikumus Nr.92 „Par detālplānojuma
nekustamajam īpašuma “Aļņu Sala”, kad. Nr. 8088 007 0045, apstiprināšanu”.
15. Par Babītes novada pašvaldības domes 23.09.2015. lēmuma (protokols Nr. 13,
1.§) precizēšanu.
16. Par nekustamā īpašuma Rožu ielā 22, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā,
atsavināšanu.
17. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu.
18. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša neapbūvēta nekustamā īpašuma
atsavināšanu.
19. Par zemes nomas līguma slēgšanu par 1.kūtij piekrītošām zemes vienības
daļām “Līnās”, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.
20. Par Babītes novada pašvaldības domes 20.12.2017. lēmuma „ Par nekustamā
īpašuma „Dārzi”, Babītē, Babītes pagastā iznomāšanu ģimenes dārzu
ierīkošanai un uzturēšanai” atcelšanu.
21. Par nekustamajā īpašumā „Dārzi”, Babītes pagastā, Babītes novadā un
“Cielavas masīvs”, Babītes pagastā, Babītes novadā ietilpstošo zemes vienību
ar kadastra apzīmējumiem 8048 003 0167, 8048 009 0057 un 8048 014 0042
daļu iznomāšanu ģimenes dārzu ierīkošanai un uzturēšanai.
22. Par Babītes novada novada pašvaldības domes 21.12.2011. lēmuma „Par
pārvaldīšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības SIA „Babītes siltums” par
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Babītes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo māju vai
dzīvokļu īpašumu māju pārvaldīšanu un par pilnvarojumu slēgt īres līgumus”(
protokols Nr. 18.,28.§. ) pielikuma precizēšanu.
23. Par nekustamajos īpašumos Priedaines ielā 5, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā un “Babītes ūdenstornis”, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā
ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8048 003 0941 un 8048
004 0987 nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Babītes siltums”.
24. Par zemes iegūšanu īpašuma.
25. Par pabalsta piešķiršanu ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības
iestādēs.
26. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Starpgabals
Nr.18”, kadastra Nr.8088 005 0070, Salas pagastā, Babītes novadā,
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0345 izsoles ar
pretendentu atlasi rezultātu apstiprināšanu.
27. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma - zemes gabala
ar kadastra Nr. 8088 005 0354, Salas pagastā, Babītes novadā, zemes vienības
ar kadastra pzīmējumu 8088 005 0354, otrās izsoles ar pretendentu atlasi
rezultātu apstiprināšanu.
28. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Piņķu ciems
4”, Babītes pagastā, Babītes novadā ar kadastra Nr.8048 003 0168 zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0168 daļas 7 ha platībā apbūves
tiesības izsoles noteikumu apstiprināšanu.
29. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ar kadastra
apzīmējumu 8048 004 0802, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, nosacītās
cenas apstiprināšanu.
30. Par nosacītās nomas maksas apstiprināšanu zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0274 daļai, nekustamajā īpašumā “Piņķu ciems 2”,
Babītes pagastā, Babītes novadā.
31. Par ielas apgaismojuma iegādi.
32. Par dienesta dzīvokļa statusa noteikšanu.
33. Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā.
34. Par Babītes novada pašvaldības novada svētku norises darba grupas izveidi.
35. Par Babītes novada pašvaldības Babītes Mūzikas skolas nolikuma
apstiprināšanu.
36. Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības 27.05.2015. noteikumus Nr.8
„Babītes novada pašvaldības ierobežotas pieejamības informācijas drošības
politika” (protokols Nr.8, 26.§).
37. Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības domes 24.10.2012. lēmumā “Par
pilnvaroto personu noteikšanu kontrolei par transportlīdzekļu stāvēšanas un
apstāšanās noteikumu ievērošanu”.
38. Par maksas noteikšanu bērnu uzturēšanai pašvaldības organizētajā atpūtas un
sporta nometnē.
39. Par grozījumiem 2019. gada pašvaldības budžetā.
40. Par izmaiņām pašvaldības 23.01.2019. noteikumos Nr. 1 „Par amatiem, to
klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2019. gadā” (protokols
Nr.1, 22.§).
41. Par līdzfinansējuma līguma termiņa pagarināšanu slēdzot pārjaunojuma
līgumu ar Piņķu Sv.Jāņa evanģēliski-luterisko draudzi.
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42. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Pierīgas Partnerībai projekta „Lielupes
atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens
tūristiem” aktivitātēm.
43. Par dotācijas piešķiršanu „Babītes novada pensionāru un politiski represēto
personu labdarības biedrībai”.
44. Par finanšu piešķiršanu nodibinājumam „Fonds Sibīrijas bērni”.
45. Par finanšu līdzekļu iedalīšanu sporta atbalstam.
46. Par atbildes vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
47. Par pilnvarojuma līguma piedāvājumu SIA "Art Tehno".
48. Par Babītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3 „Saistošie noteikumi
par sabiedrisko kārtību Babītes novadā” apstiprināšanu.
49. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu SIA “Babītes
siltums”.
1.§
Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai nekustamā īpašuma “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 pilnvarotās personas S.B. “dzēsts”, 04.02.2019. iesniegumu, pašvaldībā
reģistrēts 05.02.2019. ar reģistrācijas Nr.409-S, ar lūgumu izskatīt nekustamā īpašuma
“Dreimaņi”, kadastra Nr.80480010011, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80480010568, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā detālplānojuma projektu un lemt
par tā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 13. un 14.apakšpunktam, Ministru
kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem“ 109.1.apakšpunktam, A.Valaines 05.02.2019. ziņojumam,
Attīstības komitejas 19.02.2019. atzinumam (protokols Nr.2, 1.§), atklāti balsojot „par” 12
balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa,
J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas”
nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma
projektu nekustamā īpašuma “Dreimaņi”, kadastra Nr.80480010011, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 80480010568, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes
novadā.
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu 4 nedēļas no paziņojuma publicēšanas
laikrakstā “Babītes ziņas” vai “Rīgas Apriņķa avīze”.
3. Paziņojumu un detālplānojuma redakcijas materiālus ievietot Babītes novada
pašvaldības mājaslapā www.babite.lv, kā arī Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā (TAPIS).
4. Lēmumu nosūtīt iesnieguma iesniedzējai SIA „Dreimaņi Babīte” pilnvarotajai
personai S.B. “dzēsts”, e-pasta adrese: “dzēsts”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz piecām lapām.
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2.§
Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai nekustamā īpašuma “Melbas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80480080072, Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA „Green Village Property”,
reģistrācijas Nr.40103952954 pilnvarotās personas SIA “Pils M” 17.01.2019. iesniegumu,
reģistrācijas Nr.227-S, ar lūgumu pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta
2.redakcijas nekustamā īpašuma “Melbas”, kadastra Nr.80480080072, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 80480080072, Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai no institūcijām.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 13.apakšpunktam, Ministru kabineta
14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem“ 118.punktam, 109.1.apakšpunktam A.Valaines 05.02.2019. ziņojumam,
Attīstības komitejas 19.02.2019. atzinumam (protokols Nr.2, 2.§), atklāti balsojot „par” 12
balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa,
J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas”
nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot pilnveidoto detālplānojuma projektu nekustamā īpašuma “Melbas”, kadastra
Nr.80480080072, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480080072,
Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā publiskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai.
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu 3 nedēļas no paziņojuma publicēšanas
laikrakstā “Babītes ziņas” vai “Rīgas Apriņķa avīze”.
3. Paziņojumu un detālplānojuma redakciju materiālus ievietot Babītes novada
pašvaldības mājaslapā www.babite.lv, kā arī Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā (TAPIS).
4. Lēmumu nosūtīt detālplānojuma izstrādātājam SIA “Pils M” pasta adrese: Mazā
Nometņu iela 1, Rīga, LV-1002.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz piecām lapām.
3.§
Par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma “Ošupes” zemes vienībai un ēkām
Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata R.J. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
15.01.2019. iesniegumu, pašvaldībā reģistrēts 22.01.2019. reģistrācijas Nr. 262-S, ar
lūgumu piešķirt adresi nekustamajā īpašumā “Ošupes” ar kadastra Nr.8088 003 0027,
Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8088 003 0074 un zemes vienībā reģistrētajām ēkām.
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Saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 2.8., 2.9.apakšpunktam, 12., 15.punktu, Attīstības komitejas 19.02.2019.
atzinumam (protokols Nr.2, 3.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa,
J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods,
N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt nekustamā īpašuma “Ošupes”, kadastra Nr. 80880030027, zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0074 un uz tās projektētajai dzīvojamai mājai ar kadastra
apzīmējumu 8088 003 0074 001 un saimniecības ēkai ar kadastra apzīmējumu 8088 003
0074 002, adresi “Ošupes”, Gātciems, Salas pagasts, Babītes novads.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
4.§
Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma “Vējgrieži-1” detālplānojuma
teritorijā, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata AS “RS Estate”, reģ. Nr. 40203037050,
iesniegums, kas Babītes novada pašvaldības administrācijā reģistrēts 15.01.2019.,
reģistrācijas Nr. 190-S, ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Vējgrieži-1”,
kadastra Nr. 8048 008 0094, zemes vienības, kas saistītas ar detālplānojuma realizācijas I
kārtu, izveidojot jaunus īpašumus un piešķirot tām adreses un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķus.
Atbilstoši Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 2.6., 2.9., 11., 14., 17.1., punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
53. panta 1. punkta “b” apakšpunktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1., 23.1., 141. punktu, Attīstības komitejas
19.02.2019. atzinumam (protokols Nr.2, 4.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence,
I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods,
N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut no nekustamā īpašuma “Vējgrieži-1”, kadastra Nr. 8048 008 0094, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0094 atdalīt, saskaņā ar Pielikumā Nr. 1
pievienoto grafisko shēmu, zemes vienību un reģistrēt kā atsevišķu nekustamo
īpašumu:
Piešķirtais
Nekustamā īpašuma lietošanas
Platība
Parcele atbilstoši
īpašuma
mērķis
Pielikumam Nr. 1
(ha)
nosaukums
Zeme dzelzceļa infrastruktūras
12
0.312
Ilvas iela
zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā (kods 1101)
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2. Atļaut no nekustamā īpašuma “Vējgrieži-1”, kadastra Nr. 8048 008 0094, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0094 atdalīt, saskaņā ar Pielikumā Nr. 1
pievienoto grafisko shēmu, zemes vienības un reģistrēt kā atsevišķus nekustamos
īpašumus:
Parcele atbilstoši
Pielikumam Nr.1

Platība
(ha)

1

0.153

2

0.134

3

0.128

4

0.130

5

0.132

6

0.132

7

0.129

8

0.184

9

0.124

10

0.125

11

0.157

Piešķirtā adrese

Ilvas iela 2, Vīkuļi Babītes
pagasts, Babītes novads
Ilvas iela 4, Vīkuļi Babītes
pagasts, Babītes novads
Ilvas iela 6, Vīkuļi Babītes
pagasts, Babītes novads
Ilvas iela 8, Vīkuļi Babītes
pagasts, Babītes novads
Ilvas iela 10, Vīkuļi Babītes
pagasts, Babītes novads
Ilvas iela 12, Vīkuļi Babītes
pagasts, Babītes novads
Ilvas iela 14, Vīkuļi Babītes
pagasts, Babītes novads

Ilvas iela 7, Vīkuļi Babītes
pagasts, Babītes novads

Ilvas iela 5, Vīkuļi Babītes
pagasts, Babītes novads
Ilvas iela 3, Vīkuļi Babītes
pagasts, Babītes novads
Ilvas iela 1, Vīkuļi Babītes
pagasts, Babītes novads

Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis

Individuālo dzīvojamo māju
apbūve (0601)
Individuālo dzīvojamo māju
apbūve (0601)
Individuālo dzīvojamo māju
apbūve (0601)
Individuālo dzīvojamo māju
apbūve (0601)
Individuālo dzīvojamo māju
apbūve (0601)
Individuālo dzīvojamo māju
apbūve (0601)
Individuālo dzīvojamo māju
apbūve (0601)
Ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru
līnijām un maģistrālajiem
naftas, naftas produktu,
ķīmisko produktu, gāzes un
ūdens cauruļvadiem saistīto
būvju, ūdens ņemšana un
notekūdeņu attīrīšanas būvju
apbūve (0201)
Individuālo dzīvojamo māju
apbūve (0601)
Individuālo dzīvojamo māju
apbūve (0601)
Individuālo dzīvojamo māju
apbūve (0601)

1. Atlikušo zemes vienību 10.59 ha platībā saglabāt nekustamā īpašuma “Vējgrieži-1”,
kadastra Nr. 8048 008 0094 sastāvā, saglabājot adresi “Vējavas”, Vīkuļi, Babītes
pagasts, Babītes novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
– neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0600).
2. Noteikt, ka, veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, platības var tikt precizētas.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz četrām lapām.
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5.§
Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma “Jaunalstes” detālplānojuma
teritorijā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata Valsts zemes dienesta 06.02.2019. vēstuli
ar lūgumu precizēt Babītes novada pašvaldības domes 23.01.2019. lēmumu “Par adrešu
piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu projektētajām zemes
vienībām nekustamā īpašuma “Jaunalstes” detālplānojuma teritorijā, Mežāres, Babītes
pagasts, Babītes novads”, protokols Nr.1,5.§, ievērojot, ka detālplānojuma teritorijas daļa,
kurā tiek veidotas jaunās zemes vienības ietilpst Spilves ciemā.
Atbilstoši Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 2.6., 2.9., 11., 14., 17.1., punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
53. panta 1. punkta “b” apakšpunktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1., 23.1., 141. punktu, Attīstības komitejas
19.02.2019. atzinumam (protokols Nr.2, 5.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence,
I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods,
N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
3. Atļaut no nekustamā īpašuma “Jaunalstes”, kadastra Nr. 8048 004 0264, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0264 atdalīt, saskaņā ar Pielikumā Nr. 1
pievienoto grafisko shēmu, zemes vienību un reģistrēt kā atsevišķu nekustamo
īpašumu:
Parcele
Piešķirtais
Nekustamā īpašuma lietošanas
atbilstoši
Platība
īpašuma
mērķis
Pielikumam
(ha)
nosaukums
Nr. 1
Zeme dzelzceļa infrastruktūras
18
0.43
Jaunalstu iela
zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā (kods 1101)
4. Atļaut no nekustamā īpašuma “Jaunalstes”, kadastra Nr. 8048 004 0264, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0264 atdalīt, saskaņā ar Pielikumā Nr. 1
pievienoto grafisko shēmu, zemes vienības un reģistrēt kā atsevišķus nekustamos
īpašumus:
Parcele
atbilstoši
Platība
Nekustamā īpašuma
Piešķirtā adrese
Pielikumam
(ha)
lietošanas mērķis
Nr.1
Jaunalstu iela 3, Spilve,
Neapgūta individuālo
1
0.47
Babītes pagasts, Babītes
dzīvojamo māju apbūves
novads
zeme (0600)
Jaunalstu iela 4, Spilve,
Neapgūta individuālo
2
0.12
Babītes pagasts, Babītes
dzīvojamo māju apbūves
novads
zeme (0600)
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Jaunalstu iela 5, Spilve,
Neapgūta individuālo
3
0.12
Babītes pagasts, Babītes
dzīvojamo māju apbūves
novads
zeme (0600)
Jaunalstu iela 6, Spilve,
Neapgūta individuālo
4
0.12
Babītes pagasts, Babītes
dzīvojamo māju apbūves
novads
zeme (0600)
Jaunalstu iela 7, Spilve,
Neapgūta individuālo
5
0.12
Babītes pagasts, Babītes
dzīvojamo māju apbūves
novads
zeme (0600)
Jaunalstu iela 8, Spilve,
Neapgūta individuālo
6
0.12
Babītes pagasts, Babītes
dzīvojamo māju apbūves
novads
zeme (0600)
Jaunalstu iela 9, Spilve,
Neapgūta individuālo
7
0.12
Babītes pagasts, Babītes
dzīvojamo māju apbūves
novads
zeme (0600)
Jaunalstu iela 10, Spilve,
Neapgūta individuālo
8
0.12
Babītes pagasts, Babītes
dzīvojamo māju apbūves
novads
zeme (0600)
Jaunalstu iela 11, Spilve,
Neapgūta individuālo
9
0.12
Babītes pagasts, Babītes
dzīvojamo māju apbūves
novads
zeme (0600)
Jaunalstu iela 12, Spilve,
Neapgūta individuālo
10
0.12
Babītes pagasts, Babītes
dzīvojamo māju apbūves
novads
zeme (0600)
Jaunalstu iela 13, Spilve,
Neapgūta individuālo
11
0.12
Babītes pagasts, Babītes
dzīvojamo māju apbūves
novads
zeme (0600)
Jaunalstu iela 14, Spilve,
Neapgūta individuālo
12
0.12
Babītes pagasts, Babītes
dzīvojamo māju apbūves
novads
zeme (0600)
Jaunalstu iela 15, Spilve,
Neapgūta individuālo
13
0.12
Babītes pagasts, Babītes
dzīvojamo māju apbūves
novads
zeme (0600)
Jaunalstu iela 16, Spilve,
Neapgūta individuālo
14
0.12
Babītes pagasts, Babītes
dzīvojamo māju apbūves
novads
zeme (0600)
Jaunalstu iela 17, Spilve,
Neapgūta individuālo
15
0.12
Babītes pagasts, Babītes
dzīvojamo māju apbūves
novads
zeme (0600)
Jaunalstu iela 18, Spilve,
Neapgūta individuālo
16
0.12
Babītes pagasts, Babītes
dzīvojamo māju apbūves
novads
zeme (0600)
Jaunalstu iela 20, Spilve,
Neapgūta individuālo
17
0.12
Babītes pagasts, Babītes
dzīvojamo māju apbūves
novads
zeme (0600)
5. Atlikušajai zemes vienības daļai 9.438 ha platībā saglabāt adresi “Jaunalstes”,
Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads un visā platībā un noteikt nekustamā
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īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme
(0600).
6. Noteikt, ka, veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, platības var tikt precizētas.
7. Atcelt Babītes novada pašvaldības domes 23.01.2019. lēmumu “Par adrešu
piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu projektētajām
zemes vienībām nekustamā īpašuma “Jaunalstes” detālplānojuma teritorijā,
Mežāres, Babītes pagastā, Babītes novadā”, protokols Nr. 1,5.§.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz piecām lapām.
6.§
Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu “Cennes”, kadastra Nr. 8088 009 0012, Salas
pagastā, Babītes novadā
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata nekustamā īpašuma “Cennes”, kadastra
Nr.80880090012, īpašniekces I.Č. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, 31.01.2019.
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 371-S, ar lūgumu atļaut no nekustamā īpašuma “Cennes”,
kadastra Nr. 80880090012, atdalīt un reģistrēt kā atsevišķus nekustamos īpašumus zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem 80880090012, 80880090013, 80880090022.
Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8. panta trešajai daļai, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 53. panta 1. punkta b. apakšpunktu, Attīstības komitejas 19.02.2019.
atzinumu (protokols Nr.2, 6.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa,
J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods,
N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut no nekustamā īpašuma “Cennes”, kadastra Nr. 80880090012, atdalīt un reģistrēt
kā atsevišķus kadastra objektus:
1.1. zemes vienību 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 80880090012, saglabāt esošā
nekustamā īpašuma sastāvā, visā platībā saglabājot nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK0101) un saglabāt adresi “Cennes”, Straupciems, Salas pagasts, Babītes novads;
1.2. zemes vienību 5,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 80880040022, reģistrēt kā
patstāvīgu nekustamo īpašumu, visā platībā saglabājot nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(NĪLMK-0101) un piešķirt nosaukumu/adresi “Tilbes”, Salas pagasts, Babītes
novads;
1.3. zemes vienību 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 80880090013, reģistrēt kā
patstāvīgu nekustamo īpašumu, visā platībā saglabājot nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(NĪLMK-0101) un piešķirt nosaukumu/adresi “Mazlazdiņi”, Salas pagasts, Babītes
novads.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
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7.§
Par nekustamā īpašuma “Birutas A”, Babītes pagastā, Babītes novadā izveidošanu
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata VAS “Latvijas Valsts ceļi”
reģ.Nr.40003344207, 06.02.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 442-S, ar lūgumu atļaut
reģistrēt jaunveidojamās trīs zemes vienības, kas izveidotas apstiprinot 2018. gadā trīs
zemes ierīcības projektus, kā vienu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu
“Birutas A”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24. pantu, 32. panta trešo
daļu, Attīstības komitejas 19.02.2019. atzinumam (prot. Nr.2, 7.§), atklāti balsojot „par” 12
balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa,
J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas”
nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Jaunveidojamās zemes vienības 0,06 ha platībā ar plānoto kadastra apzīmējumu
8048 010 0534, 0,01 ha platībā ar plānoto kadastra apzīmējumu 8048 004 1390
un 0,1 ha platībā ar plānoto kadastra apzīmējumu 8048 004 1392 reģistrēt viena
nekustamā īpašuma sastāvā.
2. Nekustamajam īpašuma piešķirt nosaukumu “Birutas A”, Babītes pagasts,
Babītes novads.
3. Likvidēt nosaukumus “Birutas B” un “Birutas C”, Babītes pagasts, Babītes
novads.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
8.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Alstu iela 10
kadastra numuri 8048 004 0986, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 004 0986, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata sertificēta zemes ierīkotāja Mārča Mistra,
sertifikāta Nr. AA000000087, 14.01.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr.166-S, ar lūgumu
apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā Alstu iela 10, kadastra
numurs 8048 004 0986, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004
0986, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā, piešķirot jaunveidotajai zemes vienībai
adresi un nosakot 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.,
23.2.2. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi”
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2.9., 8.2., 14. punktu, Attīstības komitejas 19.02.20189. atzinumu (protokols Nr.2, 8.§),
atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis,
J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Mārča Mistra, sertifikāta Nr. AA000000087,
izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 16.01.2019. 12:12:15) nekustamajā
īpašumā Alstu iela 10, kadastra numurs 8048 004 0986, ietilpstošās zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0986, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā,
sadalīšanai.
2. Plānotai zemes vienībai Nr.1, 0.1540 ha platībā ar pirmsreģistrēto kadastra
apzīmējumu 8048 004 1413 noteikt adresi Alstu iela 10, Spilve, Babītes pagasts,
Babītes novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601).
3. Plānotai zemes vienībai Nr.2, 0.1505 ha platībā ar pirmsreģistrēto kadastra
apzīmējumu 8048 004 1414, piešķirt adresi Alstu iela 10A, Spilve, Babītes pagasts,
Babītes novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601).
4. Atļaut plānotās zemes vienības reģistrēt kā atsevišķus kadastra objektus.
5. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā
norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizētas.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trijām lapām.
9.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Neritas”
kadastra numurs 8048 008 0082, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 008 0082, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata sertificētas zemes ierīkotājas Saivas
Sokolovas, sertifikāta Nr. AA000000018, 04.02.2019. iesniegumu (reģ.Nr.405-S) ar
lūgumu apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā “Neritas”,
kadastra numurs 8048 008 0082, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048
008 0082, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā, piešķirot jaunveidotajām zemes
vienībām adreses un nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. pantu, Ministru kabineta 02.08.2016.
noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28. punktu, Ministru
kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.,
23.2.2. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi”
2.9., 2.8., 8.2., 12.1., 14. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53.panta
1.punkta b. apakšpunktu, Attīstības komitejas 19.02.20189. atzinumu (protokols Nr.2, 9.§),
atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis,
J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Saivas Sokolovas, sertifikāta Nr.
AA000000018, izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 02.04.2019.
15:27:18) nekustamajā īpašumā “Neritas”, kadastra numurs 8048 008 0082,
ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0082, Vīkuļos,
Babītes pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai.
2. Plānotai zemes vienībai Nr.1, 0.24 ha platībā ar pirmsreģistrēto kadastra
apzīmējumu 8048 008 0541 un uz tās esošai divu ģimeņu dzīvojamās mājas
jaunbūvei noteikt adresi “Neritas”, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes novads un visā
platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Individuālo dzīvojamo māju
apbūve (NĪLM kods 0601).
3. Plānotai zemes vienībai Nr.2, 0.21 ha platībā ar pirmsreģistrēto kadastra
apzīmējumu 8048 008 0542, piešķirt adresi “Jaunneritas”, Vīkuļi, Babītes pagasts,
Babītes novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601).
4. Plānotai zemes vienībai Nr.3, 0.4 ha platībā ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu
8048 008 0543 piešķirt adresi “Neritas krasts”, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes
novads, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Individuālo dzīvojamo māju
apbūve (NĪLM kods 0601) 0.36 ha platībā un Fizisko un juridisko personu īpašuma
vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (NĪLMK kods 0302) 0.04 ha platībā.
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 precizētas.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trijām lapām.
10.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu „Salve”, zemes
vienības ar kadastra apz. 80880050027, un “Salves dīķis”, zemes vienības ar
kadastra apz. 80880050535 robežu pārkārtošanai
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības
administrācijas Plānošanas un būvniecības daļas iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības
projektu robežu pārkārtošanai starp nekustamajiem īpašumiem “Salve”, kadastra
Nr.80880050027 un “Salves dīķis”, kadastra Nr.80880050535, Spuņciems, Salas pagastā,
Babītes novadā.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. pantu, Ministru kabineta 02.08.2016.
noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28. punktu, Ministru
kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.,
26.1. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53.panta 1.punkta b. apakšpunktu,
Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.9., 8.2., 12.1.
apakšpunktu, 14.punktu, Attīstības komitejas 19.02.2019. atzinumu (protokols Nr.2, 10.§),
atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis,
J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Apstiprināt sertificētās zemes ierīkotājas Veldzes Liepas, sertifikāta Nr.BA-8,
izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 25.02.2019. 14:13:29) nekustamo
īpašumu „Salve”, zemes vienības ar kadastra apz. 80880050027, un “Salves dīķis”,
zemes vienības ar kadastra apz. 80880050535 robežu pārkārtošanai Spuņciemā,
Salas pagastā, Babītes novadā.
2. Projektētai zemes vienībai Nr.1, 0.2987 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
80880050027, piešķirt adresi Pļavu iela 1A, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes
novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – valsts un
pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve (NĪLM kods - 0903).
3. Projektētai zemes vienībai Nr.2, 0.0463 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
80880050535, mainīt nosaukumu no “Salves dīķis” uz “Pļavu iela” un visā platībā
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods - 1101).
4. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā
norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizētas.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trijām lapām.
11.§
Par pašvaldības nekustamo īpašumu „Vēja ziedi”, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0609 zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības
sadalīšanai
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības
administrācijas iesniegumu, reģistrēts 29.01.2019., reģistrācijas Nr.63-IE, ar lūgumu
izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Vēja ziedi”, kadastra
Nr.80480030609 sadalīšanai, Piņķi, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Zemes ierīcības likuma 7. pants nosaka, ka zemes ierīcības projekta izstrādē
jāievēro gan vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, gan esošās zemes vienības robežas.
Savukārt Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 8. pants nosaka, ka jauna nekustamā
īpašuma veidošanai izmanto aktuālo kadastra informāciju. Likuma 11. pants nosaka, ka
nekustamā īpašuma objektu nosaka nekustamam īpašumam, kas ierakstīts zemesgrāmatā.
Sadala vai apvieno tikai zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu.
No iepriekš minētā secināms, ka, zemes īpašnieks var ierosināt veikt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma “Vēja ziedi”, kadastra Nr.80480030609 sadalīšanai.
Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 11.2. punkts nosaka, ka zemes ierīkotājs projekta izstrādi uzsāk pēc
tam, kad pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību,
norādot projekta izstrādes nosacījumus.
Saskaņā ar „Zemes ierīcības likuma” 8. pantu un 9. panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
11.2. punktu, Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam un Salas pagasta
teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem
un Attīstības komitejas 19.01.2019. atzinumu (protokols Nr.2, 11.§), atklāti balsojot „par”
12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa,
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J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas”
nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības izdalīšanai ar aptuveno
platību 0.41 ha no nekustamā īpašuma “Vēja ziedi” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 80480030609.
2. Apstiprināt nosacījumus Nr.06 - 2019 zemes ierīcības projekta izstrādei
(pielikumā).
3. Uzdot Plānošanas un būvniecības daļai veikt zemes ierīcības projekta izstrādi.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz četrām lapām.
12.§
Par Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 22. februāra lēmuma “Par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Irjāņi”, kadastra Nr.
80880050068, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050068, Spuņciemā,
Salas pagastā, Babītes novadā”, protokols Nr. 2,14.§, atcelšanu
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības
administrācijas lūgumu atcelt Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 22. februāra
lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Irjāņi”, kadastra Nr.
80880050068, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050068, Spuņciemā, Salas
pagastā, Babītes novadā”.
Saskaņā ar likumu Par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 13. un 14. apakšpunktu,
Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 99. punktu un Attīstības komitejas 19.02.2019.
atzinumam (protokols Nr.2, 12.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa,
J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods,
N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
Atcelt Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 22. februāra lēmumu “Par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Irjāņi”, kadastra Nr.
80880050068, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050068, Spuņciemā, Salas
pagastā, Babītes novadā”, protokols Nr. 2,14.§.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
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13.§
Par Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 22. februāra lēmuma “Par
detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Kirmeļi”,
kadastra Nr. 80880050034, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050034,
Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā”, protokols Nr. 2,15.§, atcelšanu
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības
administrācijas lūgumu atcelt Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 22. februāra
lēmumu “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma
“Kirmeļi”, kadastra Nr. 80880050034, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80880050034, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā”.
Saskaņā ar likumu Par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 13. un 14. apakšpunktu,
Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 99. punktu un Attīstības komitejas 19.02.2019.
atzinumam (protokols Nr.2, 13.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa,
J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods,
N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
Atcelt Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 22. februāra lēmumu “Par
detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Kirmeļi”, kadastra Nr.
80880050034, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050034, Spuņciemā, Salas
pagastā, Babītes novadā”, protokols Nr. 2,15.§.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
14.§
Par atteikumu atzīt par spēku zaudējušiem Babītes novada pašvaldības domes
23.09.2009. izdotos saistošos noteikumus Nr.92 „Par detālplānojuma
nekustamajam īpašuma “Aļņu Sala”, kad. Nr. 8088 007 0045, apstiprināšanu”
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata detālplānojuma teritorijā esošo
nekustamo īpašumu īpašnieku 15.01.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr.195-S, ar lūgumu
atcelt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Aļņu sala”, kadastra Nr. 8088 007 0045,
Salas pagastā, Babītes novadā.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.apakšpunktam,
21. panta 16.apakšpunktam, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmās daļas,
Attīstības komitejas 19.02.2019. atzinumu (protokols Nr.2, 14.§), atklāti balsojot „par” 12
balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa,
J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas”
nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
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Noraidīt lūgumu par Babītes novada pašvaldības domes 23.09.2009. izdoto saistošo
noteikumu Nr.92 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašuma “Aļņu Sala”, kad. Nr. 8088
007 0045, apstiprināšanu” atzīšana par spēku zaudējušiem.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
15.§
Par Babītes novada pašvaldības domes 23.09.2015. lēmuma (protokols Nr. 13, 1.§)
precizēšanu
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata Valsts zemes dienesta 05.02.2019.
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 437-N, ar lūgumu precizēt Babītes novada pašvaldības domes
23.09.2015. lēmumu, protokols Nr. 13,1.§, ar kuru piešķirtas adreses un noteikti nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi no nekustamās īpašuma Parka alejas 12, Dzilnuciemā, Babītes
pagastā. Babītes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0833
atdalāmajām zemes vienībām.
Saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 2., 4. punktu, 2. pielikumu un Attīstības komitejas 19.02.2019. atzinumam
(protokols Nr.2, 15.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš,
J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko,
Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
Precizēt Babītes novada 23.09.2015. lēmuma, protokols 13,1.§, 1. punktu, izsakot
to šādā redakcijā:
“1. Atļaut sadalīt un reģistrēt kā atsevišķus kadastra objektus nekustamā īpašuma
Parka aleja 12, Dzilnuciems, Babītes pagasts, Babītes novads zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8048 007 0833, atbilstoši ar Babītes novada pašvaldības
domes 22.04.2015. lēmumu, protokols Nr. 6,6.§ apstiprinātajiem nekustamā
īpašuma “Taurēni” detālplānojuma grozījumiem nekustamā īpašuma Parka aleja
12 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0833 teritorijā:
1.1. Plānotajai zemes vienībai Nr.1 ar kopējo platību 0.1685 saglabāt adresi Parka
aleja 12, Dzilnuciems, Babītes pagasts, Babītes novads un visā platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Individuālo dzīvojamo māju apbūve
(NĪLMK- 0601);
1.2. Plānotajai zemes vienībai Nr. 2 ar kopējo platību 0.2303ha piešķirt adresi
Parka aleja 12A, Dzilnuciems, Babītes pagasts, Babītes novads un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0.1799 ha platībā Individuālo dzīvojamo
māju apbūve (NĪLMK- 0601) un 0.0504 ha platībā Fizisko un juridisko
personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (NĪLMK 0302).”
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trijām lapām.
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16.§
Par nekustamā īpašuma Rožu ielā 22, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā,
atsavināšanu
Ziņo S.Bērziņa
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja Andreja Ences ierosinājumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
Rožu ielā 22, Babītē, Babītes pagasts, Babītes novads atsavināšanu.
Ņemot vērā Finanšu komitejas 21.02.2019. atzinumu (protokols Nr.2, 3.§), atklāti
balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs,
R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu Rožu ielā 22, Babītē, Babītes pagastā, Babītes
novadā, kadastra Nr. 8048 004 0353, sastāvošu no zemes vienības 1,62 ha platībā,
kadastra apzīmējums 8048 004 0353.
2. Uzdot nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma Rožu
ielā 22, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr. 8048 004 0353,
novērtēšanu un trīs mēnešu laikā iesniegt Domei apstiprināšanai Īpašuma nosacīto
cenu.
3. Uzdot nekustamā īpašuma izsoles komisijai trīs mēnešu laikā izstrādāt un iesniegt
Domei apstiprināšanai nekustamā īpašuma Rožu ielā 22, Babītē, Babītes pagastā,
Babītes novadā, kadastra Nr. 8048 004 0353 izsoles noteikumus un organizēt
Īpašuma izsoli.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
17.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu
Ziņo S.Bērziņa
Babītes novada pašvaldības dome izskata A.L. “dzēsts” 11.02.2019., iesniegumu,
Nr. 484-S, ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8048 010 0231, kas robežojas ar viņam piederošajā īpašumā Kalna ielā 28,
Brīvkalnos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 010 0081,
ietilpstošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8048 010 0032, 8048 010 0081.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta septiņpadsmitā punkta
nosacījumiem, saskaņā ar Finanšu komitejas 21.02.2019. atzinumu (protokols Nr.2, 4.§),
atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis,
J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

Atsavināt Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Starpgabals
Nr.24”, Babītes pagastā, Babītes novadā ar kadastra numuru 8048 010 0476,
sastāvošu no neapbūvētas zemes vienības 0,0677 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
8048 010 0231.
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2.

3.

Uzdot pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijai trīs mēnešu laikā iesniegt
Babītes novada pašvaldības domē apstiprināšanai nekustamā īpašuma ar kadastra
numuru 8048 010 0476, zemes vienības 0,0677 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
8048 010 0231nosacīto cenu.
Uzdot nekustamā īpašuma izsoles komisijai trīs mēnešu laikā izstrādāt un iesniegt
Babītes novada pašvaldības domē apstiprināšanai nekustamā īpašuma ar kadastra
numuru 8048 010 0476, zemes vienības 0,0677 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
8048 010 0231 izsoles noteikumus un organizēt izsoli.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
18.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša neapbūvēta nekustamā īpašuma
atsavināšanu
Ziņo S.Bērziņa
Babītes novada pašvaldības dome izskata D.R. “dzēsts”, personas kods: “dzēsts”,
24.01.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 275-S, ar lūgumu atļaut nopirkt pašvaldībai
piederoša nekustamā īpašuma “Kamoliņi”, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra
numurs 8048 007 0160, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0160.
Saskaņā ar Finanšu komitejas 21.02.2019. atzinumu (protokols Nr.2, 5.§), atklāti
balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs,
R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atsavināt D.R. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, pašvaldībai piederošu nekustamo
īpašumu “Kamoliņi”, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr. 8048 007 0160,
kura sastāvā ir zemes vienība 0,91 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
8048 007 0160.
2. Uzdot pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijai trīs mēnešu laikā iesniegt
Babītes novada pašvaldības domē apstiprināšanai nekustamā īpašuma “Kamoliņi”,
Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr. 8048 007 0160, zemes vienības 091
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0160 nosacīto cenu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
19.§
Par zemes nomas līguma slēgšanu par 1.kūtij piekrītošām zemes vienības daļām
“Līnās”, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā
Ziņo S.Bērziņa
Babītes novada pašvaldības dome izskata Z.K. “dzēsts” un P.K. “dzēsts” pilnvarotās
personas L.K. “dzēsts” 30.01.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 341-S, ar lūgumu noslēgt
zemes nomas līgumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0548 daļu, uz
kuras atrodas pilnvardevējiem tiesiskajā valdījumā esoša kūtiņa.
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Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturtajai daļai, 19.06.2018. Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 350 „ Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
5., 6., 7. un 17. punktam, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 61. panta 1.daļai un 61.panta 11.daļai un saskaņā ar Finanšu komitejas
21.02.2019. atzinumu (protokols Nr.2, 6.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence,
I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods,
N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Slēgt zemes nomas līgumu ar Z.K. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, pilnvaroto
personu L.K. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, par ½ no 1.kūtij piekrītošajām
apbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8088 005 0548, 267/4276
domājamām daļām, kas sastāda 194 m² no zemes vienības “Līnas”, Spuņciemā,
Salas pagastā, Babītes novadā.
Slēgt zemes nomas līgumu ar P.K. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, pilnvaroto
personu L.K. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, par ½ no 1.kūtij piekrītošajām
apbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8088 005 0548, 267/4276
domājamām daļām, kas sastāda 194 m² no zemes vienības “Līnas”, Spuņciemā,
Salas pagastā, Babītes novadā.
Noteikt, ka zemes nomas termiņš ir no 01.03.2019. līdz 28.02.2025.
Noteikt, ka zemes nomas maksa ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Minimālā nomas maksa ir EUR 28,00 gadā.
Papildu nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.
Lēmumu nosūtīt iesnieguma iesniedzējai L.K. “dzēsts”, dzīvojošai “dzēsts”.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
20.§
Par Babītes novada pašvaldības domes 20.12.2017. lēmuma „ Par nekustamā
īpašuma „Dārzi”, Babītē, Babītes pagastā iznomāšanu ģimenes dārzu ierīkošanai un
uzturēšanai” atcelšanu
Ziņo S.Bērziņa
Babītes novada pašvaldības dome iepazinās ar pašvaldības administrācijas
ierosinājumu atcelt Babītes novada pašvaldības domes 20.12.2017. lēmumu „Par
nekustamā īpašuma „Dārzi”, Babītē, Babītes pagastā iznomāšanu ģimenes dārzu
ierīkošanai un uzturēšanai” (protokols Nr.18, 25.§).
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2.punkta nosacījumiem un saskaņā
ar Finanšu komitejas 21.02.2019. atzinumu (protokols Nr.2, 7.§), atklāti balsojot „par” 12
balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa,
J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas”
nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Atcelt Babītes novada pašvaldības domes 20.12.2017. lēmumu „ Par nekustamā
īpašuma „Dārzi”, Babītē, Babītes pagastā iznomāšanu ģimenes dārzu ierīkošanai un
uzturēšanai” (protokols Nr.18, 25.§).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
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21.§
Par nekustamajā īpašumā „Dārzi”, Babītes pagastā, Babītes novadā un “Cielavas
masīvs”, Babītes pagastā, Babītes novadā ietilpstošo zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem 8048 003 0167, 8048 009 0057 un 8048 014 0042 daļu iznomāšanu
ģimenes dārzu ierīkošanai un uzturēšanai
Ziņo S.Bērziņa
Babītes novada pašvaldības dome izskata fizisku personu iesniegumus ar lūgumu
iznomāt zemi ģimenes dārzam.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2. punkta nosacījumiem, saskaņā ar
Finanšu komitejas 21.02.2019. atzinumu (protokols Nr.2, 8.§), atklāti balsojot „par” 12
balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa,
J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas”
nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu par pašvaldības īpašumā „Dārzi” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8048 009 0057, ar nosacīto nosaukumu „Virsaiši”, daļas iznomāšanu bez
apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām - ģimenes dārza ierīkošanai un
uzturēšanai:
Dārza Nr.

Iznomātā
platība
(ha)

Nomnieka vārds
uzvārds

Personas kods

57; 56

0,09

A.G. “dzēsts”

“dzēsts”

Adrese

“dzēsts”

1.1. Zemes nomas termiņš no 01.03.2019 līdz 31.12.2019.
1.2. Nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus nomas
maksai maksājami visi ar normatīvajiem aktiem noteiktie nodokļi.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu par pašvaldības īpašumā „Dārzi” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0167, ar nosacīto nosaukumu „Piņķi”, daļas iznomāšanu bez apbūves
tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām - ģimenes dārza ierīkošanai un
uzturēšanai:
Dārza Nr.

Iznomātā
platība
(ha)

Nomnieka vārds
uzvārds

72;110

0,04

I.Z. “dzēsts”

Personas kods
“dzēsts”

Adrese

“dzēsts”

2.1. Zemes nomas termiņš no 01.03.2019 līdz 31.12.2019.
2.1. Nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus nomas
maksai maksājami visi ar normatīvajiem aktiem noteiktie nodokļi.
3. Noslēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Cielavas
masīvs” zemes vienības, kadastra apzīmējums 8048 014 0042, daļas iznomāšanu bez
apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām - ģimenes dārza ierīkošanai un
uzturēšanai:
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Iznomātā
platība (ha)

Nomnieka uzvārds, vārds

Personas kods

Adrese

0,20

V.G. “dzēsts”

“dzēsts”

“dzēsts”

3.1. Zemes nomas termiņš no 01.03.2019 līdz 31.12.2021.
3.2. Nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus nomas
maksai maksājami visi ar normatīvajiem aktiem noteiktie nodokļi.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trijām lapām.
22.§
Par Babītes novada novada pašvaldības domes 21.12.2011. lēmuma „Par
pārvaldīšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības SIA „Babītes siltums” par Babītes
novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo māju vai dzīvokļu
īpašumu māju pārvaldīšanu un par pilnvarojumu slēgt īres līgumus”( protokols Nr.
18.,28.§. ) pielikuma precizēšanu
Ziņo S.Bērziņa
Babītes novada pašvaldības dome izskata pašvaldības administrācijas ierosinājumu
precizēt Babītes novada pašvaldības domes 21.12.2011. lēmuma „Par pārvaldīšanas līguma
slēgšanu ar pašvaldības SIA „Babītes siltums” par Babītes novada pašvaldības īpašumā vai
valdījumā esošo dzīvojamo māju vai dzīvokļu īpašumu māju pārvaldīšanu un par
pilnvarojumu slēgt īres līgumus”(protokols Nr. 18.,28.§) pielikumu.
Dome iepazinās ar iesniegtajiem dokumentiem un pārliecinājās, ka:
Ievērojot Babītes novada pašvaldības domes 21.12.2011. lēmumu „Par pārvaldības
līguma slēgšanu ar pašvaldības SIA „Babītes siltums” par Babītes novada pašvaldības
īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo māju vai dzīvokļu īpašumu māju pārvaldīšanu un
par pilnvarojumu slēgt īres līgumus” (protokols Nr. 18.,28.§) ar 24.02.2016. (protokols
Nr.3, 35. §.) un 28.08.2018. (protokols Nr.9, 15. §) precizējumiem lēmuma pielikumā un
saskaņā ar 02.01.2012. savstarpēji ar SIA „Babītes siltums” noslēgto Dzīvojamo telpu
pārvaldīšanas līgumu, pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošās dzīvojamās mājas un
atsevišķi dzīvokļu īpašumi ir nodoti pārvaldīšanā pašvaldības SIA „Babītes siltums”.
Izvērtējot Babītes novada pašvaldības domes 21.12.2011. lēmuma „Par
pārvaldīšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības SIA „Babītes siltums” par Babītes novada
pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo māju vai dzīvokļu īpašumu māju
pārvaldīšanu un par pilnvarojumu slēgt īres līgumus”(protokols Nr. 18.,28.§) pielikumā, ar
24.02.2016. (protokols Nr.3, 35. §) un 28.08.2018. (protokols Nr.9, 15. §) precizējumiem,
iekļautos nekustamos īpašumus un tajos ietilpstošos kadastra objektus ir secināts, ka tajā
atrodas Nekustamajā īpašumā Centra iela 3, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,
kadastra numurs 8048 003 0354, ietilpstošās ēkas ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0354
001 otrajā stāvā esošie dzīvokļi, kurus vairs nav paredzēts izmantot dzīvojamajai funkcijai.
Atbilstoši iepriekš minētajam, saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma
5. panta pirmās daļas un 6. panta ceturtās daļas prasībām un likuma „Par dzīvojamo telpu
īri” 5. panta otro daļu, saskaņā ar Finanšu komitejas 21.02.2019. atzinumu
(protokols Nr.2, 9.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš,
J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko,
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Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt precizēto Babītes novada pašvaldības domes 21.12.2011. lēmuma „Par
pārvaldīšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības SIA „Babītes siltums” par Babītes
novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo māju vai dzīvokļu
īpašumu māju pārvaldīšanu un par pilnvarojumu slēgt īres līgumus”(protokols Nr.
18.,28.§.) pielikumu (pielikumā - „Pārvaldīšanā nododamo nekustamo īpašumu
objektu saraksts”).
2. Pašvaldības juriskonsultiem sagatavot vienošanos par attiecīgajiem grozījumiem
starp Babītes novada pašvaldību un pašvaldības SIA „Babītes siltums” 2012. gada
2. janvārī noslēgtajā dzīvojamo telpu pārvaldīšanas līgumā.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz piecām lapām.
23.§
Par nekustamajos īpašumos Priedaines ielā 5, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā un “Babītes ūdenstornis”, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā
ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8048 003 0941 un 8048 004
0987 nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Babītes siltums”
Ziņo S.Bērziņa
Babītes novada pašvaldības dome izskata pašvaldības administrācijas ierosinājumu
nodot bezatlīdzības lietošanā nekustamajos īpašumos Priedaines ielā 5, Piņķos, Babītes
pagastā, Babītes novadā un “Babītes ūdenstornis”, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā
ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8048 003 0941 un 8048 004 0987
SIA “Babītes siltums”, lai nodrošinātu likumā “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punktā
noteikto pašvaldības autonomo funkciju - organizēt iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus.
Atbilstoši likuma Par pašvaldībām 15. panta 1.daļas 1.punktu un Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta 2.daļas 5.punktam un
Finanšu komitejas 21.02.2019. atzinumam (protokols Nr.2, 10.§), atklāti balsojot, atklāti
balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs,
R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Babītes
Siltums”, reģ. Nr.40003145751, Babītes novada pašvaldības īpašumā atrodošos
pamatlīdzekli – zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0941, ar bilances
vērtību 441,09 EUR (četri simti četrdesmit viens euro un 9 eurocenti), lai
nodrošinātu ūdensapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Piņķu ciemā Babītes
pagastā Babītes novadā.
2. Nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Babītes
Siltums”, reģ. Nr.40003145751, Babītes novada pašvaldības īpašumā atrodošos
pamatlīdzekli – zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0987, ar bilances
vērtību 210,59 EUR (divi simti desmit euro un 59 eurocenti), lai nodrošinātu
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ūdensapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Babītes ciemā Babītes pagastā
Babītes novadā.
3. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8048 003 0941, 8048 004
0987 bezatlīdzības lietošanas termiņš ir līdz 2023. gada 31. decembrim.
4. Noteikt, ka gadījumā, ja SIA “Babītes Siltums” pārtrauc sniegt ūdensapgādes
sabiedriskos pakalpojumus, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8048 003
0941, 8048 004 0987, nododamas pašvaldībai.
5. Noteikt, ka SIA “Babītes Siltums” nodrošina zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem 8048 003 0941, 8048 004 0987 izmantošanu atbilstoši noteiktajam
mērķim, kopj un uztur kārtībā bezatlīdzības lietošanā nodotās teritorijas.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trijām lapām.
24.§
Par zemes iegūšanu īpašuma
Ziņo A.Ence
1.
Babītes novada pašvaldības dome izskata V.Š. “dzēsts” (V.Š. “dzēsts”), personas
kods “dzēsts”, Latvijas Republikas personas apliecība Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”a,
25.01.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 289-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Indriņas iela 5”, kadastra Nr. 8048 001 0961, Mežāres, Babītes
pagasts, Babītes novads, kas iegūts pirkuma rezultātā.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30. pantu, atklāti balsojot „par” 12
balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa,
J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas”
nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu V.Š. “dzēsts” (V.Š. “dzēsts”), personas kods “dzēsts”, Latvijas
Republikas personas apliecība Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Indriņas iela 5”, kadastra Nr. 8048 001 0961, Mežāres, Babītes
pagasts, Babītes novads.
2.
Babītes novada pašvaldības dome izskata Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres
Irēnas Ziringas 30.01.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 342-S, ar lūgumu, atļaut SIA
“AM Project” reģistrācijas Nr. 40103579601, juridiskā adrese Artilērijas iela 9, Rīga,
iegūt pašumā nekustamo īpašumu “Jūrmalas iela 2 k-2”, kadastra Nr. 8048 003 0218,
Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, kas iegūts pirkuma rezultātā.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30. pantu, atklāti balsojot „par” 12
balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa,
J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas”
nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
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Izsniegt izziņu SIA “AM Project” reģistrācijas Nr. 40103579601, juridiskā adrese
Artilērijas iela 9, Rīga, par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Jūrmalas iela
2 k-2”, kadastra Nr. 8048 003 0218, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.
3.
Babītes novada pašvaldības dome izskata S.C. “dzēsts” (S.C. “dzēsts”), personas
kods “dzēsts”, Krievijas Federācijas pilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”,
30.01.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 347-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Lūku iela 9”, kadastra Nr. 8048 008 0192, 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” 12
balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa,
J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas”
nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu S.C. “dzēsts” (S.C. “dzēsts”), personas kods “dzēsts”, Krievijas
Federācijas pilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Lūku iela 9”, kadastra Nr. 8048 008 0192, Vīkuļi, Babītes pagasts,
Babītes novads.
4.
Babītes novada pašvaldības dome izskata V.P. “dzēsts” (V.P. “dzēsts”), personas
kods “dzēsts”, Latvijas Republikas personas apliecība Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”,
13.02.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 516-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Laimas iela 11”, kadastra Nr. 8048 001 0525, Mežāres, Babītes
pagasts, Babītes novads, kas iegūts pirkuma rezultātā.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30. pantu, atklāti balsojot „par” 12
balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa,
J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas”
nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu V.P. “dzēsts” (V.P. “dzēsts”), personas kods “dzēsts”, Latvijas
Republikas personas apliecība Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Laimas iela 11”, kadastra Nr. 8048 001 0525, Mežāres, Babītes
pagasts, Babītes novads.
5.
Babītes novada pašvaldības dome izskata A.D. “dzēsts” (A.D. “dzēsts”), personas
kods “dzēsts”, Latvijas Republikas nepilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”,
13.02.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 521-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Silarāju iela 5”, kadastra Nr. 8048 003 0574, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads, kas iegūts pirkuma rezultātā.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30. pantu, atklāti balsojot „par” 12
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balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa,
J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas”
nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu A.D. “dzēsts” (A.D. “dzēsts”), personas kods “dzēsts”, Latvijas
Republikas nepilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Silarāju iela 5”, kadastra Nr. 8048 003 0574, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads.
6.
Babītes novada pašvaldības dome izskata V.A. “dzēsts” (V.A. “dzēsts”), personas
kods “dzēsts”, Latvijas Republikas nepilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”,
21.02.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 599-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā
domājumās daļas no nekustamajiem īpašumiem, kuri iegūti pirkuma rezultātā:
1. ½ (vienu otru) no “Dižbārdu iela 7”, kadastra Nr. 8048 001 0488, Mežāres,
Babītes pagasts, Babītes novads,
2. 1/126 no “Lejas iela 3A”, kadastra Nr. 8048 001 0524, Mežāres, Babītes pagasts,
Babītes novads,
3. 1/126 no “Akas iela 9A”, kadastra Nr. 8048 001 0523, Mežāres, Babītes pagasts,
Babītes novads,
4. 1/126 no “Dižbārdu Garā iela ”, kadastra Nr. 8048 001 0065, Mežāres, 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” 12
balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa,
J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas”
nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu V.A. “dzēsts” (V.A. “dzēsts”), personas kods “dzēsts”, Latvijas
Republikas nepilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā
domājamās daļas no nekustamajamiem īpašumiem:
1. ½ (vienu otru) no “Dižbārdu iela 7”, kadastra Nr. 8048 001 0488, Mežāres,
Babītes pagasts, Babītes novads,
2. 1/126 no “Lejas iela 3A”, kadastra Nr. 8048 001 0524, Mežāres, Babītes pagasts,
Babītes novads,
3. 1/126 no “Akas iela 9A”, kadastra Nr. 8048 001 0523, Mežāres, Babītes pagasts,
Babītes novads,
4. 1/126 no “Dižbārdu Garā iela ”, kadastra Nr. 8048 001 0065, Mežāres, Babītes
pagasts, Babītes novads.
7.
Babītes novada pašvaldības dome izskata A.A. “dzēsts” (A.A. “dzēsts”), personas
kods “dzēsts”, Krievijas Federācijas pilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”,
21.02.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 603-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Jūrmalas iela 3”, kadastra Nr. 8048 003 0161, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads, kas iegūts pirkuma rezultātā.
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Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30. pantu, atklāti balsojot „par” 12
balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa,
J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas”
nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu A.A. “dzēsts” (A.A. “dzēsts”), personas kods “dzēsts”, Krievijas
Federācijas pilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Jūrmalas iela 3”, kadastra Nr. 8048 003 0161, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads.
8.
Babītes novada pašvaldības dome izskata V.A. “dzēsts” (V.A. “dzēsts”), personas
kods “dzēsts”, Latvijas Republikas personas apliecība Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”,
25.02.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 643-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Rausīši”, kadastra Nr. 8048 007 0966, Dzilnuciems, Babītes pagasts,
Babītes novads, kas iegūts pirkuma rezultātā.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30. pantu, atklāti balsojot „par” 12
balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa,
J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas”
nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu V.A. “dzēsts” (V.A. “dzēsts”), personas kods “dzēsts”, Latvijas
Republikas personas apliecība Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Rausīši”, kadastra Nr. 8048 007 0966, Dzilnuciems, Babītes pagasts,
Babītes novads.
9.
Babītes novada pašvaldības dome izskata V.P. “dzēsts” (V.P. “dzēsts”), personas
kods “dzēsts”, Latvijas Republikas personas apliecība Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”,
22.02.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 625-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Bišu iela 21”, kadastra Nr. 8048 004 0899, Spilve, Babītes pagasts,
Babītes novads, kas iegūts pirkuma rezultātā.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30. pantu, atklāti balsojot „par” 12
balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa,
J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas”
nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu V.P. “dzēsts” (V.P. “dzēsts”), personas kods “dzēsts”, Latvijas
Republikas personas apliecība Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Bišu iela 21” kadastra Nr. 8048 004 0899, Spilve, Babītes pagasts,
Babītes novads.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz sešām lapām.
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25.§
Par pabalsta piešķiršanu ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības
iestādēs
Ziņo R.Bērziņa
Izskatot I.O. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, dzīvojošas “dzēsts” (turpmāk tekstā
– Iesniedzēja), iesniegumu, reģistrācijas Nr. 359, ar lūgumu piešķirt G.O. “dzēsts”,
personas kods “dzēsts”, D.O. “dzēsts”, personas kods “dzēsts” un A.O. “dzēsts”, personas
kods “dzēsts”, pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības iestādēs.
Ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 19.02.2019. atzinumu (protokols Nr.2, 3.§) un
saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15. panta 7. punkta nosacījumiem, atklāti balsojot
„par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs,
R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības iestādēs:
1.1. G.O. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, bet ne vairāk kā 28.00 EUR (divdesmit
astoņi euro, 00 centi) mēnesī;
1.2. D.O. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, bet ne vairāk kā 28.00 EUR (divdesmit
astoņi euro, 00 centi) mēnesī;
1.3. A.O. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, bet ne vairāk kā 65,32 EUR (sešdesmit pieci
euro, 32 centi) mēnesī.
2. Apmaksu nodrošināt no 2019. gada 1. februāra līdz 2019. gada 31. jūlijam veicot
maksājumus no pašvaldības Sociālā dienesta budžetā paredzētajiem līdzekļiem.
3. I.O. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, iesniegt Sociālajā dienestā ēdināšanas uzņēmumu
izsniegtos rēķinus vai apmaksas čekus un izglītības iestādes izziņas par iestādes
apmeklējumu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
26.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Starpgabals Nr.18”,
kadastra Nr.8088 005 0070, Salas pagastā, Babītes novadā, neapbūvētas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0345 izsoles ar pretendentu atlasi
rezultātu apstiprināšanu
Ziņo A.Iklāva
Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 31.10.2018. lēmumu „Par Babītes
novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu” (protokols Nr.12, 18.§) un
Pašvaldības domes ar 28.11.2018. lēmumu “Par Babītes novada pašvaldībai piederoša
nekustamā īpašuma “Starpgabals Nr.18”, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8088
005 0070, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0345, 359 m2
platībā izsoles ar pretendentu atlasi noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 18.§),
Babītes novada pašvaldības Īpašuma izsoles komisija, apzināja nekustamā īpašuma
“Starpgabals Nr.18”, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8088 005 0070 (Turpmāk
tekstā – Nekustamais īpašums) pierobežniekus, kuriem saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 44.panta astotās daļas 1.punktu ir Nekustamā īpašuma
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pirmpirkuma tiesības. Konstatēja, ka tie ir nekustamā īpašuma: 1) “Ķirši – 299”, Salas
pagastā, Babītes novada, kadastra Nr.8088 005 0360, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8088 005 360 un “Pipari”, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā,
kadastra Nr.8088 005 0682, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0373,
īpašnieks A.J. “dzēsts”; 2) “Vecdzintari”, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8088
005 0160, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0160, īpašnieks M.Ž. “dzēsts”;
3) Babītes novada pašvaldībai piekrītoša zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8088 005
0505, kuriem nosūtīja reģistrētus pasta sūtījumus – paziņojumus (uzaicinājumus) par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu, piedaloties Nekustamā īpašuma izsolē ar pretendentu
atlasi.
Līdz noteiktajam termiņam - 14.01.2019. plkst. 10:00 izsolei piereģistrējās viens
izsoles dalībnieks – A.J. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta: “dzēsts”,
reģistrācijas Nr.1 (turpmāk tekstā – Ieguvējs).
Izsolei reģistrētā dalībnieka pilnvarotā persona izsoles dienā reģistrējās Izsoles
dalībnieku reģistrācijas lapā un saņēma izsoles dalībnieka Karti ar kārtas Nr., atbilstošas
Reģistrācijas apliecības kārtas Nr..
Saskaņā ar Izsoles noteikumu 1.5.punktu, 15.01.2019. plkst. 10:00 notika
Nekustamā īpašuma izsole (turpmāk tekstā – Izsole).
Atbilstoši Izsoles noteikumu 4.19. punktam Ja uz izsoli pieteicies tikai viens no
Noteikumu 2.5. punktā minētajiem pretendentiem vai ieradies viens izsoles dalībnieks no
Noteikumu 2.5. minēto personu loka, tas Nekustamo īpašumu iegūst par apstiprināto
Nekustamā īpašuma nosacīto cenu, kas palielināta par vienu soli, A.J. “dzēsts” Nekustamo
īpašumu - Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Starpgabals Nr.18”,
Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8088 005 0070, kas sastāv no neapbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0345, par apstiprināto nosacīto cenu, kas
palielināta par vienu soli, t.i. 1600,00 EUR (viens tūkstotis seši simti euro, 00 centi) un
viņš, atbilstoši Izsoles noteikumu 4.17. punktā noteiktajam - dalībnieks, kurš piedāvājis
visaugstāko cenu, ar savu parakstu to apliecina Izsoles protokolā un atzīstams par Izsoles
uzvarētāju.
Saskaņā ar Izsoles noteikumu 7.1., 7.2. un 7.3. punktam, izskatot Izsoles komisijas
iesniegto 18.01.2019. Izsoles komisijas protokolu Nr. 1.-1.14/10/2 (Pielikums Nr.1 –
Izsoles protokols Nr.1 uz 1.lp. (kopija) ar 3 pielikumiem: Nr. 1 - Izsoles dalībnieku
reģistrācijas saraksts (kopija); Nr.2 - Izsoles dalībnieku reģistrācijas lapa (kopija); Nr.3 Nosolītāja parakstīti izsoles noteikumi (kopija)), ar kuru Izsoles komisija vienbalsīgi
nolemj apstiprināt 15.01.2019. Izsoles protokolu Nr.1, par to, ka Izsoles dalībnieks – A.J.
“dzēsts”, personas kods “dzēsts”, ieguvusi nekustamo īpašumu “Starpgabals Nr.18”, Salas
pagastā, Babītes novadā ar kadastra Nr.8088 005 0070, kas sastāv no neapbūvētas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0345 par nosolīto cenu, kas palielināta par
vienu soli 1600,00 EUR (viens tūkstotis seši simti euro, 00 centi).
A.J. “dzēsts” ir samaksājis nodrošinājuma naudu 150,00 EUR (viens simts
piecdesmit euro, 00 centi), un atlikušo summu 1450,00 EUR (viens tūkstotis četri simti
piecdesmit euro, 00 centi) samaksājis Izsoles noteikumu 5.1. punktā noteiktajā divu nedēļu
laikā, samaksu apstiprinājusi Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļa.
Ievērojot iepriekš minēto, atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa,
J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods,
N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Apstiprināt:
1.1. Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Starpgabals Nr.18”,
Salas pagastā, Babītes novadā ar kadastra Nr.8088 005 0070, kas sastāv no neapbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0345, izsoles ar pretendentu atlasi
rezultātus;
1.2. saskaņā ar Izsoles komisijas 18.01.2019. protokolu Nr.1-1.14/10/2 par
nekustamā īpašuma ieguvēju (Izsoles uzvarētāju) – A.J. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
deklarētā dzīvesvieta: “dzēsts”.
1.3. Septiņu dienu laikā slēgt līgumu par nekustamo īpašumu “Starpgabals Nr.18”,
Salas pagastā, Babītes novadā ar kadastra Nr.8088 005 0070, kas sastāv no neapbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0345 pārdošanu A.J. “dzēsts”, personas
kods “dzēsts”, par pirkuma maksu 1600,00 EUR (viens tūkstotis seši simti euro, 00 centi).
2. Lēmumu reģistrētā pasta sūtījumā nosūtīt A.J. “dzēsts” uz deklarēto dzīves vietu
“dzēsts”.
Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
27.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma - zemes gabala ar
kadastra Nr. 8088 005 0354, Salas pagastā, Babītes novadā, zemes vienības ar
kadastra pzīmējumu 8088 005 0354, otrās izsoles ar pretendentu atlasi rezultātu
apstiprināšanu
Ziņo A.Iklāva
Atbilstoši Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma - zemes gabala
ar kadastra Nr.8088 005 0354, Salas pagastā, Babītes novadā, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8088 005 0354 (turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums), otrās izsoles ar
pretendentu atlasi noteikumos (turpmāk tekstā – Izsoles noteikumi) noteiktajam, izsole
nozīmēta uz 19.02.2019. plkst. 10:00. Saskaņā ar Izsoles noteikumu 3.2. punktu: lai
piedalītos Izsolē, jāizpilda Noteikumu 1.9.,1.10.,1.11. punkti un līdz 17.12.2018. plkst.
10:00, Babītes novada pašvaldības Administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā, LV – 2107, 2.stāva 18. kabinetā jāiesniedz Izsoles noteikumu attiecīgi 3.2.1
vai 3.2.2. punktos norādītie dokumenti un jāreģistrējas izsolei Reģistrācijas sarakstā un
jāsaņem Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība.
Babītes novada pašvaldības Nekustamā īpašuma izsoles komisija pretendentiem,
tostarp izsoles ierosinātājai J.Z. “dzēsts” (turpmāk tekstā – Ierosinātāja), 07.01.2019.
nosūtīja Paziņojumu-uzaicinājumu Nr.1.-1.14/9/19/22-N (turpmāk tekstā – Paziņojums),
19.02.2018. plkst.10:00 piedalīties Nekustamā īpašuma atklātā izsolē ar pretendentu atlasi.
Līdz 18.02.2019. plkst. 10:00 Reģistrācijas sarakstā neviena persona izsolei netika
reģistrēta un Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība nevienam netika izsniegta.
19.02.2019. plkst. 10:00 norādītajā izsoles vietā neieradās neviens pretendents,
tostarp arī Izsoles Ierosinātāja.
Saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.1.1. punktu Izsole atzīstama par nenotikušu, ja
noteiktajā laikā nav reģistrējies neviens Izsoles dalībnieks, vai uz Izsoli neierodas neviens
izsoles dalībnieks.
Pie šādiem apstākļiem, atbilstoši iepriekš teiktajam, Babītes novada pašvaldības
Īpašuma izsoles komisijas (Turpmāk tekstā – Izsoles komisija) 21.02.2019. sēdē
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vienbalsīgi nolemts atzīt uz 19.02.2019. plkst. 10:00 noteikto Babītes novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kadastra Nr.8088 005 0354, Salas
pagastā, Babītes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0354 otro izsoli
ar pretendentu atlasi par nenotikušu (Pielikumā - Izsoles komisijas 21.02.2019. Protokols
Nr.1-1.14/9/3 uz 1 lp.).
Saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.1.1. punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 31. panta pirmo daļu - Ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles
sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli
atzīstama par nenotikušu – Izsole atzīstama par nenotikušu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta otro daļu:
Pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu,
var:
1) rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par
60 procentiem no nosacītās cenas;
2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību;
3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli;
4) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.
Nekustamā īpašuma atsavināšana ierosināta ir fiziskas personas J.Z. “dzēsts”
(personas kods “dzēsts”) 13.08.2018. iesniegumu, reģistrētu Babītes novada pašvaldības
Administrācijas lietvedības reģistrā 15.08.2018. ar Nr.2948-S (turpmāk tekstā –
Ierosinājums).
Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 29.08.2018. lēmuma “Par Babītes
novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu“ (protokols Nr.9, 16.§),
lemjošās daļas 2.punktu Babītes novada pašvaldības Nekustamā īpašuma novērtēšanas
komisijai uzdots veikt Nekustamā īpašuma novērtēšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisija organizēja Nekustamā īpašuma novērtēšanu,
tam piesaistot neatkarīgu sertificētu vērtētāju SIA “Interbaltija”, reģistrācijas
Nr.40003518352, ar kuru 06.09.2018. noslēgts līgums par novērtēšanas darbu veikšanu.
Atbilstoši šim līgumam Babītes novada pašvaldība par Nekustamā īpašuma novērtēšanas
darbu veikšanu, saskaņā ar SIA “Interbaltija” 18.09.2018. rēķinu Nr.18-2165 21.09.2018.
samaksāja 169,40 EUR (viens simts sešdesmit deviņi euro, 40 centi).
Babītes novada pašvaldības domes pienākums ir raudzīties, la pašvaldības finanšu
līdzekļi un manta tiktu izmantota likumīgi un atbilstoši iedzīvotāju interesēm un novērst
tās izšķērdēšanu un nelietderīgu izmantošanu. Atbilstoši Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pantā noteiktajam, publiskām
personām, tostarp Babītes novada pašvaldībai ir pienākums lietderīgi rīkoties ar finanšu
līdzekļiem un mantu - rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un
mantas izlietojumu, kā arī manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai
personai par iespējami augstāku cenu.
Paziņojumos (uzaicinājumos) par pirmpirkuma tiesību izmantošanu gan pirmajā,
gan otrajā izsolē J.Z. “dzēsts” tika informēta, ka Nekustamā īpašuma izsoles ar pretendentu
atlasi ierosinātājs sedz Pašvaldības izmaksas saistītas ar nekustamā īpašuma vērtēšanu
gadījumā, ja ierosinātājs izsolei nepiesakās, vai uz izsoli neierodas, vai izsole nenotiek, un
atzīstama par izsoli bez rezultāta. Šī informācija iestrādāta arī Izsoles noteikumos (abos
gadījumos Izsoles noteikumu 1.14 punkts).
Īpašuma atsavināšanas procedūra tika uzsākta, pamatojoties uz J.Z. “dzēsts”
Ierosinājumu, bet persona, apzinātas bezdarbības rezultātā ignorējot Nekustamā īpašuma
izsoles komisijas 01.11.2018. ar Nr.1.-1.14/9/18/2131-N nosūtīto Paziņojumu
(uzaicinājumu) par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (pirmajai izsolei) un Paziņojumu
32

(otrajai izsolei), nereģistrējās ne pirmajai, ne otrajai izsolei, izsoles nenotika un abas izsoles
atzīstamas par izsolēm bez rezultāta. Saistībā ar iepriekš minēto Nekustamā īpašuma
vērtēšanas izdevumi, Babītes novada pašvaldībai radījuši tiešus zaudējumus 169,40 EUR
apmērā.
Saistībā ar nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8088 005 0354, Salas pagastā,
Babītes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0354 nenotikušām
divām izsolēm ar pretendentu atlasi (18.12.2018. un 19.02.2019.) un atbilstoši Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 31. panta pirmo daļu, 32. panta otrās daļas 4.
punktam, atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis,
J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atzīt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8088 005 0354, Salas pagastā, Babītes
novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0354 otro izsoli ar
pretendentu atlasi par nenotikušu.
2. Atcelt Babītes novada pašvaldības 29.08.2018. lēmumu “Par Babītes novada
pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu” (protokols Nr.9,16.§), ar
kuru nodota atsavināšanai nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8088 005 0354, Salas
pagastā, Babītes novadā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0354.
3. Informēt J.Z. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, par pienākumu labprātīgi atmaksāt
Babītes novada pašvaldībai ar Ierosinājumu radītos tiešos zaudējumus 169,40 EUR
(viens simts sešdesmit deviņi euro, 40 centi) apmērā un tiesāšanās izdevumus, ja
zaudējumi labprātīgi netiks atmaksāti līdz 31.03.2019.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trijām lapām.
28.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Piņķu ciems 4”, Babītes
pagastā, Babītes novadā ar kadastra Nr.8048 003 0168 zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0168 daļas 7 ha platībā apbūves tiesības izsoles noteikumu

apstiprināšanu
Ziņo A.Iklāva
Izskatīts izsoles komisijas iesniegtais 22.02.2019. protokols Nr.1.-1.14/2/1 un tam
pievienotais izsoles noteikumu „Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma
„Piņķu ciems 4”, Babītes pagastā, Babītes novadā ar kadastra Nr.8048 003 0168 zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0168 daļas 7 ha platībā apbūves tiesības izsoles
noteikumi” projekts, kas izstrādāts saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes
31.10.2018. lēmuma „Par apbūves tiesību nekustamā īpašuma “Piņķu ciems 4”, zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0168” (protokols Nr. 12, 19.§), lemjošās daļas
3.punktā noteikto, un ievērojot Babītes novada pašvaldības domes 19.12.2018. lēmumu
„Par Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Piņķu ciems 4”, Piņķos, Babītes
pagastā, Babītes novadā nosacītās apbūves tiesības maksas apstiprināšanu” (protokols
Nr.15, 17.§).
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Atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis,
J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt apbūves tiesības izsoles noteikumus „Babītes novada pašvaldībai
piederoša nekustamā īpašuma „Piņķu ciems 4”, Babītes pagastā, Babītes novadā ar kadastra
Nr.8048 003 0168 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0168 daļas 7 ha platībā
apbūves tiesības izsoles noteikumi” (Lēmuma Pielikumā: Izsoles komisijas 25.02.2019.
protokols Nr.1.-1.14/2/1 uz 1 lpp. ar pielikumiem: Izsoles Noteikumi uz 11 lpp.) projekts,
Līgums (par apbūves tiesību piešķiršanu), projekts uz 7.lpp.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz astoņām lapām.
29.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ar kadastra
apzīmējumu 8048 004 0802, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, nosacītās cenas
apstiprināšanu
Ziņo D.Valters
Ievērojot Babītes novada pašvaldības domes 23.01.2019. lēmumā „Par Babītes
novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu” (protokols Nr.1, 11.§)
noteikto un Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas
2019. gada 7. februāra lēmumu, ar kuru atsavināmajam nekustamajam īpašumam ar
kadastra numuru 8048 003 0135, kas sastāv no zemes vienības 0,0281 ha platībā, kadastra
apzīmējums 8048 004 0802, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, nosacītā cena
noteikta 2300,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti euro, 00 centi) apmērā. 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 balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis,
J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt nosacīto cenu 2300,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti euro, 00 centi)
apmērā, atsavināmajam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 8048 003
0135, kas sastāv no zemes vienības 0,0281 ha platībā, kadastra apzīmējums 8048
004 0802.
2. Uzdot juriskonsultam D.Valteram sagatavot nekustamā īpašuma ar kadastra
numuru 8048 003 0135, kas sastāv no zemes vienības 0,0281 ha platībā, kadastra
apzīmējums 8048 004 0802, pirkuma līgumu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
30.§
Par nosacītās nomas maksas apstiprināšanu zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0274 daļai, nekustamajā īpašumā “Piņķu ciems 2”, Babītes
pagastā, Babītes novadā
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Ziņo D.Valters
Atbilstoši Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punktam ir veikta nosacītās nomas maksas
noteikšana Babītes novada pašvaldībai piederošai zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8048 003 0274 daļai, 500 m2 platībā, nekustamajā īpašumā “Piņķu ciems 2”, Babītes
pagastā, Babītes novadā, turpmāk tekstā - Objekts.
Atbilstoši 21.02.2019. saņemtajam sertificēta vērtētāja novērtējumam un Babītes
novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas 2019. gada 22. februāra
lēmumam, apbūves tiesības nosacītā maksa Objektam noteikta 1,24 EUR (viens euro, 24
centi) par vienu m2/gadā plus pievienotās vērtības nodoklis.
Izskatot Objekta nosacītās nomas maksas aprēķinu un ievērojot 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 balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis,
J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt nomas maksu Babītes novada pašvaldībai piederošai zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8048 003 0274 daļai, 500 m2 platībā, nekustamajā īpašumā
“Piņķu ciems 2”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā – 620,00 EUR (seši simti
divdesmit euro, 00 centi) gadā plus pievienotās vērtības nodoklis.
2. Apstiprināt vienreizēju maksājumu nomniekam 205,70 EUR (divi simti pieci euro,
70 centi) apmērā par sertificēta vērtētāja novērtējumu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
Sēdes vadītājs izsludina sēdes pārtraukumu no 15.41 līdz 16.00.
31.§
Par ielas apgaismojuma iegādi
Ziņo A.Ence
Izskata SIA „Meldrāji”, reģistrācijas Nr. 40103691535, juridiskā adrese: Lāčplēša
iela 112 - 55, Rīga, valdes locekļa R.Račko 07.02.2019. iesniegumu (reģistrēts pašvaldības
administrācijas kancelejā 11.02.2019. ar Nr.497-S) ar lūgumu pārņemt Babītes novada
pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) bilancē nekustamā īpašuma “Meldrāji”, Babītes
pagastā, Babītes novadā, Meldrāju ielas apgaismojumu (Paskaidrojuma raksta II. daļa
“Būvdarbu pabeigšanas” akta kopija – pielikums Nr.1, apgaismojuma tīkla vienlīniju
shēma – pielikums Nr.2), kura uzskaite ir nodalīta ar atsevišķu skaitītāju (turpmāk tekstā –
Apgaismojuma līnija).
Apgaismojuma līnija izbūvēta šādam īpašumam:
Zemes vienības
Īpašuma
Īpašnieks, reģ.Nr./personas kods
kadastra
nosaukums
apzīmējums
8048 008 0326
Meldrāju iela
SIA „Meldrāji”, reģ.Nr. 40103691535
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Saskaņā ar 10.10.2018. Pašvaldības vēstuli, SIA „Meldrāji” ir veikusi tai uzdotos
darbus un iesniegusi Pašvaldībai nepieciešamo dokumentāciju Apgaismojuma līnijas
pārņemšanai.
Ievērojot iepriekš minēto un saskaņā ar Finanšu komitejas 21.02.2019. atzinumu
(protokols Nr.2, 11.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš,
J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko,
Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Piekrist noslēgt pirkuma līgumu ar SIA „Meldrāji”, reģistrācijas Nr. 40103691535,
juridiskā adrese: Lāčplēša iela 112 - 55, Rīga, par Meldrāju ielas, Babītes pagastā,
Babītes novadā, Apgaismojuma līnijas iegādi Pašvaldības īpašumā par 1,00 EUR
(viens euro, 00 centi), plus PVN 21%.
2. Uzdot juriskonsultam D.Valteram sagatavot pirkuma līgumu par Apgaismojuma
līnijas iegādi Pašvaldības īpašumā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
32.§
Par dienesta dzīvokļa statusa noteikšanu
Ziņo E.Sloceniece
Babītes novada pašvaldības dome ar 26.10.2011. lēmumu „Par dienesta viesnīcu
izveidi” (protokols Nr.16, 28.§) ir izveidojusi dienesta viesnīcu, kuras sastāvā ir iekļāvusi
divus pašvaldībai piederošus dzīvokļus:
1. dzīvoklis Nr.29, adrese: „Ezeri”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads;
2. dzīvokli (telpu grupas kadastra apzīmējums 80880050397001001), adrese:
„Doktorāts”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads.
Tā kā dzīvoklis Nr.29, adrese: „Ezeri”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads
saskaņā ar domes lēmumu ir atsavināts un ievērojot likuma Par Dzīvojamo telpu īri VIII
nodaļā noteikto, atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs,
A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele,
G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Atcelt Babītes novada pašvaldības domes 26.10.2011. lēmumu „Par dienesta
viesnīcu izveidi” (protokols Nr.16, 28.§).
2. Noteikt dzīvoklim (telpu grupas kadastra apzīmējums 80880050397001001, t.sk.,
telpas Nr.1 līdz Nr.9 saskaņā ar VZD ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu, ar kopējo
platību 87.2 m²), adrese: „Doktorāts”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads,
dienesta dzīvokļa statusu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
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33.§
Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā
Ziņo D.Valters
Ņemot vērā izmaiņas Babītes novada pašvaldības administrācijas darbinieku
sastāvā, nepieciešams veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības Iepirkumu komisijas
sastāvā, kas izveidota ar Babītes novada pašvaldības domes 15.06.2017. lēmumu “Par
Babītes novada pašvaldības Iepirkumu komisijas izveidošanu” (protokols Nr.9, 5.§).
Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 24. panta pirmo daļu un likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence,
I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods,
N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt ar 01.03.2019. Babītes novada pašvaldības iepirkumu speciālisti Lauru
Lazdiņu par Babītes novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekli.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
34.§
Par Babītes novada pašvaldības novada svētku norises darba grupas izveidi
Ziņo I.Bērziņa
Babītes novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta lietu komiteja
ierosina (protokols Nr.2, 4.§) izveidot darba grupu sekmīgai novada svētku norises
organizēšanai, atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs,
A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele,
G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
Apstiprināt darba grupu šādā sastāvā:
1. Babītes novada pašvaldības domes deputāts Aivars Osītis – darba grupas
vadītājs;
2. Babītes novada pašvaldības Kultūriglītibas centra vadītāja Biruta Grīnfelde;
3. Babītes novada pašvaldības domes deputāte Ilze Bērziņa;
4. Babītes novada pašvaldības domes deputāts Jānis Kazaks;
5. Babītes novada pašvaldības domes deputāts Kristaps Vilciņš;
6. Babītes novada pašvaldības izpilddirektore Elfa Sloceniece;
7. Babītes novada pašvaldības Kultūriglītibas centra vadītājas vietnieks Aigars
Bērziņš;
8. Babītes novada pašvaldības Kultūriglītibas centra Kultūras pasākumu
organizatore Sabīne Upeniece-Pika.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
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35.§
Par Babītes novada pašvaldības Babītes Mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo D.Valters
Izskatot Babītes novada pašvaldības Babītes Mūzikas skolas nolikuma projektu un
ņemot vērā Babītes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas
20.02.2019. atzinumu (protokols Nr.2, 2.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence,
I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods,
N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības Babītes Mūzikas skolas nolikumu, turpmāk
tekstā - Nolikums (pielikumā).
2. Noteikt, ka:
2.1. Nolikums stājas spēkā lēmuma pieņemšanas dienā;
2.2. lai nodrošinātu Nolikuma publisko pieejamību, Nolikuma pilns teksts tiek
ievietots interneta vietnē – Babītes novada pašvaldības mājaslapā –
www.babite.lv, kā arī tiek izlikts redzamā vietā Babītes novada pašvaldības
Babītes Mūzikas skolā Jūrmalas ielā 14A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz sešām lapām.
36.§
Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības 27.05.2015. noteikumus Nr.8 „Babītes
novada pašvaldības ierobežotas pieejamības informācijas drošības politika”
(protokols Nr.8, 26.§)
Ziņo E.Sloceniece
Izskatot Babītes novada pašvaldības izpilddirektores priekšlikumu par Babītes
novada pašvaldības 27.05.2015. noteikumu Nr.8 „Babītes novada pašvaldības ierobežotas
pieejamības informācijas drošības politika” (protokols Nr.8, 26.§), turpmāk tekstā –
Noteikumi, 15.punkta redakcijas maiņu, ievērojot to, ka trīs gadu laikā, saskaņā ar
Noteikumos paredzēto kārtību un kompetenci, nav saņemts neviens priekšlikums par
grozījumu izdarīšanu Noteikumos, atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa,
J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods,
N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
Veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības 27.05.2015. noteikumos Nr.8 „Babītes
novada pašvaldības ierobežotas pieejamības informācijas drošības politika”
(protokols Nr.8, 26.§), izsakot 15.punktu jaunā redakcijā:
„15. Drošības politika tiek pārskatīta pēc vajadzības.”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trijām lapām.
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37.§
Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības domes 24.10.2012. lēmumā “Par
pilnvaroto personu noteikšanu kontrolei par transportlīdzekļu stāvēšanas un
apstāšanās noteikumu ievērošanu”
Ziņo D.Valters
Saistībā ar izmaiņām Babītes novada pašvaldības Administrācijas Sabiedriskās
kārtības daļas sabiedriskās kārtības sargu sastāvā un saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 43.2
panta septīto daļu, Ministru kabineta 21.06.2016. noteikumiem Nr.402 „Kārtība, kādā
noformē administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu par transportlīdzekļu apstāšanās un
stāvēšanas noteikumu pārkāpumu”, gadījumos bez transportlīdzekļa vadītāja klātbūtnes,
likuma „Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss” 211.3 pantu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence,
I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods,
N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izslēgt no Babītes novada pašvaldības 24.10.2012. lēmuma “Par pilnvaroto
personu noteikšanu kontrolei par transportlīdzekļu stāvēšanas un apstāšanās
noteikumu ievērošanu” (protokols Nr.13, 26.§) norādīto Administrācijas
Sabiedriskās kārtības daļas sabiedriskās kārtības sargu saraksta Juri Antānu
(personas kods “dzēsts”).
2. Iekļaut Babītes novada pašvaldības 24.10.2012. lēmuma “Par pilnvaroto
personu noteikšanu kontrolei par transportlīdzekļu stāvēšanas un apstāšanās
noteikumu ievērošanu” (protokols Nr.13, 26.§) norādīto Administrācijas
Sabiedriskās kārtības daļas sabiedriskās kārtības sargu sarakstā
Kasparu Rammu (personas kods “dzēsts”), Gintu Dozbergu, (personas kods
“dzēsts”), Lailu Morkāni (personas kods “dzēsts”) un Edgaru Nolbergu
(personas kods “dzēsts”).
3. Precizēt, ka ar šī lēmuma stāšanos spēkā sabiedriskās kārtības sargu sastāvs,
kuriem Babītes novada pašvaldības dome piešķīrusi tiesības kontrolēt
transportlīdzekļu stāvēšanas un apstāšanās noteikumu ievērošanu, ir sekojošs:
Māris Zariņš (personas kods “dzēsts”)
Aigars Redzobs (personas kods “dzēsts”)
Igors Žiličs (personas kods “dzēsts”)
Dana Lomakina (personas kods “dzēsts”)
Raimonds Prikulis (personas kods “dzēsts”)
Uģis Aleksīns (personas kods “dzēsts”)
Didzis Pabērzs (personas kods “dzēsts”)
Kaspars Ramma (personas kods “dzēsts”)
Gints Dozbergs, (personas kods “dzēsts”)
Laila Morkāne (personas kods “dzēsts”)
Edgars Nolbergs (personas kods “dzēsts”)
Lēmums stājas spēkā ar 2019. gada 1. martu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
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38.§
Par maksas noteikšanu bērnu uzturēšanai pašvaldības organizētajā atpūtas un
sporta nometnē
Ziņo A.Ence
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 14. punkta un MK 01.09.2009. gada
noteikumiem Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 6.1. punktu,
Finanšu komitejas 21.02.2019. atzinumu (protokols Nr.2, 12.§), atklāti balsojot „par” 12
balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa,
J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas”
nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Noteikt vienas dienas maksu par bērna uzturēšanos pašvaldības iestādes Babītes
sporta kompleksa organizētajās bērnu dienas atpūtas un sporta nometnēs 2019. gadā:
1. Babītes novadā deklarētiem bērniem un Babītes sporta kompleksa interešu
izglītības audzēkņiem EUR 9,35 (deviņi euro 35 euro centi);
2. Ārpus novada deklarētiem bērniem EUR 18,70 (astoņpadsmit euro 70 euro centi).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
39.§
Par grozījumiem 2019. 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 un
Finanšu komitejas 21.02.2019. atzinumu (protokols Nr.2, 14.§), atklāti balsojot „par” 12
balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa,
J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas”
nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2 „Par
grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2019. gada budžetā”.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr. 2 „Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības
2019. gada budžetā”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz sešpadsmit lapām.
40.§
Par izmaiņām pašvaldības 23.01.2019. noteikumos Nr. 1 „Par amatiem, to
klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2019. gadā” (protokols Nr.1, 22.§)
Ziņo E.Sloceniece
Izskatot Babītes novada pašvaldības, Babītes sporta kompleksa vadītāja G.Reikas
18.02.2019. iesniegumu Nr.12 „Par grozījumiem Babītes sporta kompleksa amatu un
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mēnešalgu sarakstā”, iesniegums – pielikumā Nr.1, ar lūgumu ar 01.03.2019. veikt
izmaiņas Babītes sporta kompleksa darbinieku amatu sarakstā un saskaņā ar Finanšu
komitejas 21.02.2019. atzinumu (protokols Nr.2, 13.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis
(A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa, J.Kazaks,
V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Ar 01.03.2019. veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības 23.01.2019. noteikumā
Nr.1 „Par amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2019. gadā”
(protokols Nr.1, 22.§), izsakot pielikumu Nr.11 jaunā redakcijā (skat. pielikumus Nr.2).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
41.§
Par līdzfinansējuma līguma termiņa pagarināšanu slēdzot pārjaunojuma līgumu ar
Piņķu Sv.Jāņa evanģēliski-luterisko draudzi
Ziņo A.Ence
Izskatot Piņķu Sv.Jāņa evanģēliski-luteriskās draudzes, 07.02.2019. iesniegumu,
reģistrētas Babītes novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) administrācijas
kancelejā 11.02.2019., reģ. Nr. 489-s, ar lūgumu pagarināt 2018. gada 8. jūnijā noslēgto
Līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu un izlietošanu konkursā “Ģimenei. Videi.
Izaugsmei Babītes novadā”, (turpmāk tekstā - Līgums) un klāt pievienotos dokumentus tiek
secināts, ka ir uzsākta projekta realizācija, projekta aktivitātes īstenotas. Atbilstoši Babītes
novada domes 25.04.2018. “Par Babītes novada pašvaldības 2018. gada projektu konkursa
“Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā izvērtēšanas rezultātu apstiprināšanu”
(protokols Nr.4.,1.§), piešķirtais finansējums nav saņemts un izmantots. Ņemot vērā
iepriekš minēto informāciju un Finanšu komitejas 21.02.2019. atzinumu
(protokols Nr.2, 1.§).
Atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis,
J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Slēgt pārjaunojuma Līgumu starp Babītes novada pašvaldību un Piņķu Sv.Jāņa
evanģēliski-luterisko draudzi, nosakot projekta izpildes termiņu līdz 2019. gada
1. aprīlim.
2. 2018. gadā piešķirto, neizmantoto finansējumu 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci
simti euro, 00 centi) izmaksāt no 2019. gada budžeta Piņķu Sv.Jāņa evanģēliskiluteriskajai draudzei (reģistrācijas Nr. 90000660517, juridiskā adrese Skolas iela
17, Piņķi, Babītes novads) Līgumā noteiktā projekta īstenošanai.
3. Noteikt, ka dotāciju izmaksā no Pašvaldības budžeta sadaļas „Dotācijas kultūrai”
3263 kodā „Subsīdijas un dotācijas” paredzētajiem finanšu līdzekļiem un pārskaitīt
uz Piņķu Sv.Jāņa evanģēliski-luteriskās draudzes Līgumā norādīto bankas kontu,
Līgumā noteiktajā kārtībā.
4. Uzdot juriskonsultam D.Valteram sagatavot pārjaunojuma līgumu ar Piņķu Sv.Jāņa
evanģēliski-luterisko draudzi.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
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42.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu Pierīgas Partnerībai projekta „Lielupes
atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem”
aktivitātēm
Ziņo A.Ence
Izskatot biedrības “Pierīgas Partnerība”, turpmāk tekstā – Biedrība, 21.02.2019.
iesniegumu, reģistrētas Babītes novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība)
administrācijas kancelejā 21.02.2019. ar Nr. 2018-4.2/4, ar lūgumu no Pašvaldības budžeta
piešķirt finanšu līdzekļus 2700,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti euro nulle centi) apmērā
projekta „Lielupes atveseļošanas pasākumi- pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens
tūristiem” aktivitātīšu īstenošanai, turpmāk tekstā – Projekts. Atsaucoties uz Babītes
novada pašvaldības domes 25.10.2017. lēmumu “Par dalību starp teritoriālajā sadarbības
projektā “Lielupes atveseļošanas pasākumi- pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens
tūristiem” (protokols Nr.14.,1.§), 2018.gada 1.martā noslēgto sadarbības līgumu starp
vietējām rīcības grupām un iesaistītajām pašvaldībām par Projekta īstenošanu un Finanšu
komitejas 21.02.2019. atzinumu (protokols Nr.2, 2.§).
Atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis,
J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt Dotāciju 2700,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti euro nulle centi) apmērā
Biedrībai “Pierīgas Partnerība” (reģistrācijas Nr. 40008146170, juridiskā adrese
Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novads) Projekta aktivitātīšu īstenošanai
– pieturvietu, pontonulaipu iegādei un uzstādīšanai, n.īp. "Burkānu ceļš", Salas
pagasts, Babītes novads.
2. Noteikt, ka Dotāciju no Pašvaldības budžeta sadaļas „Dotācijas sportam” 3263 kodā
„Subsīdijas un dotācijas” paredzētajiem finanšu līdzekļiem pārskaitīt uz Biedrības
norādīto kontu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
43.§
Par dotācijas piešķiršanu „Babītes novada pensionāru un politiski represēto personu
labdarības biedrībai”
Ziņo A.Ence
Izskatot „Babītes novada pensionāru un politiski represēto personu labdarības
biedrības”, turpmāk tekstā – Biedrība, priekšsēdētājas Z.K. “dzēsts” 04.02.2019.
iesniegumu, reģistrētas Babītes novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība)
administrācijas kancelejā 05.02.2019. ar Nr. 423-S, ar lūgumu no Pašvaldības budžeta
piešķirt finanšu līdzekļus 5380.00 EUR (pieci tūkstoši trīs simti astoņdesmit euro, 00 centi)
apmērā Biedrības 2019. gada darbības plāna realizācijai un saskaņā ar Izglītības, kultūras
un sporta lietu komitejas 20.02.2019. atzinumu (protokols Nr.2, 3.§) un Finanšu komitejas
21.02.2019. atzinumu (protokols Nr.2, 15.§).
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Atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis,
J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.

Piešķirt Dotāciju 5380.00 EUR (pieci tūkstoši trīs simti astoņdesmit euro, 00 centi)
apmērā. „Babītes pagasta pensionāru un politiski represēto personu labdarības
biedrībai” (reģistrācijas Nr.40008102570, juridiskā adrese Centra iela 4, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads) 2019. gada darbības plāna īstenošanai.
Noteikt, ka Dotāciju no Pašvaldības budžeta sadaļas „Dotācijas kultūrai” 3000 kodā
„Subsīdijas un dotācijas” paredzētajiem finanšu līdzekļiem pārskaitīt uz Biedrības
norādīto kontu un Biedrībai atskaiti par Dotācijas izlietojumu iesniegt Pašvaldībai,
atbilstoši Noteikumu prasībām un iesniegtam 2019. gada darbības plānam, sekojošā
kārtībā:
2.1. līdz 16.04.2019. pārskaitīt 70% no Dotācijas summas, t.i., 3766.00 EUR (trīs
tūkstoši septiņi simti sešdesmit seši euro 00 centi);
2.2. līdz 31.08.2019. Biedrībai jāiesniedz Pašvaldībā atskaite par izlietotajiem 70% no
piešķirtās dotācijas summas.
2.3. līdz 01.10.2019. pārskaitīt 30% no Dotācijas summas, t.i., 1614.00 EUR (viens
tūkstotis seši simti četrpadsmit euro 00 centi) pie noteikuma, ja līdz 31.08.2019.
Biedrība ir iesniegusi Pašvaldībai atskaiti par 2.1. punktā minētās Dotācijas
summas izlietojumu;
2.4. atskaiti par saņemtās 30% no Dotācijas summas (skat.2.3.punktā) izlietojumu
2019. gadā iesniegt līdz 31.01.2020.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
44.§
Par finanšu piešķiršanu nodibinājumam „Fonds Sibīrijas bērni”
Ziņo A.Ence
Izskata nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” reģ.Nr.40008057169 iesniegumu,
reģistrēts Babītes novada pašvaldības administrācijā 25.10.2018. ar Nr. 3949-S, ar lūgumu
finansiāli atbalstīt projektus: konferenci un koncertu „Aizvestajiem” par godu 1941. gadā
izsūtīto piemiņai, bērnu zīmējumu-sacerējumu konkursa organizēšanai, filmas “Tālie
Austrumi, Zeja, Sivaki un Vladivostoka” montāžai, ekspedīcijas uz Tomskas apgabalu
organizēšanai un operatora ceļa izdevumu segšanai.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5.punktu,un likuma
“Par sabiedriskām organizācijām un to apvienībām” 20. panta 2.daļu un ņemot vērā
Finanšu komitejas 21.02.2019. atzinumu (protokols Nr.2, 16.§), atklāti balsojot „par” 12
balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa,
J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas”
nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

Piešķirt finanšu līdzekļus 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro 00 centi) apmērā
nodibinājumam „Fonds Sibīrijas bērni”, konferenci un koncertu „Aizvestajiem” par
godu 1941. gadā izsūtīto piemiņai, bērnu zīmējumu-sacerējumu konkursa
organizēšanai, filmas “Tālie Austrumi, Zeja, Sivaki un Vladivostoka” montāžai,
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2.

3.

ekspedīcijas uz Tomskas apgabalu organizēšanai un operatora ceļa izdevumu
segšanai.
Minētos finanšu līdzekļus pārskaitīt no “Dotācijas kultūrai” Babītes novada
pašvaldības budžeta sadaļas 3000 EKK “Subsīdijas un dotācijas” uz nodibinājuma
„Fonds Sibīrijas bērni”, reģ.Nr.40008057169 norēķinu konta AS „SEB Banka”,
kods UNLALV2X, konts LV47UNLA0002058469357.
Finansējumu pārskaitīt uz lēmumā norādīto finansējuma saņēmēja kontu pēc
izdevumu attaisnojuma dokumentu kopiju (rēķins, pavadzīme un to apmaksu
apstiprinošs maksājuma uzdevums, kases čeks vai stingrās uzskaites kvīts)
iesniegšanas Babītes novada pašvaldībā. Attaisnojuma dokumentiem jābūt
identificējamiem ar finansējuma saņēmēju.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
45.§
Par finanšu līdzekļu iedalīšanu sporta atbalstam
Ziņo A.Ence
Atbilstoši Babītes novada pašvaldības domes 25.02.2015. (protokols Nr.3, 53.§)
apstiprinātajam nolikumam”Nolikums par finansiālo atbalstu sportam Babītes novadā”,
Babītes novada pašvaldība var sniegt finansiālu atbalstu.
1.
Izskata biedrības VHB Latvijas hokeja klubs “Zibeņi”, reģistrācijas
Nr. 40008264800, dalībnieka, Babītes novada iedzīvotāja, A.K. “dzēsts”, personas kods
“dzēsts”, likumiskās pārstāves S.K. “dzēsts” 18.01.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 232S, par finansiāla atbalsta sniegšanu A.K. “dzēsts”, dalībai un trasporta izdevumu segšanai,
starptautiskajos bērnu hokeju turnīros 2019. gadā, Rīgā un Igaunijā.
Izvērtējot pieejamo informāciju un ņemot
atzinumu (protokols Nr.2, 17.§), atklāti balsojot
J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs,
N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav
novada pašvaldības dome nolemj:

vērā Finanšu komitejas 21.02.2019.
„par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa,
R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods,
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes

1. Iedalīt 300.00 EUR (trīs simti euro, 00 centi) biedrības VHB Latvijas hokeja klubs
“Zibeņi”, reģistrācijas Nr. 40008264800, dalībnieka, Babītes novada iedzīvotāja,
A.K. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, dalībai un trasporta izdevumu segšanai,
starptautiskajos bērnu hokeju turnīros 2019. gadā, Rīgā un Igaunijā.
2. Minēto summu iedalīt no 2019. gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt biedrības VHB Latvijas
hokeja klubs “Zibeņi”, reģistrācijas Nr. 40008264800, AS “SEB banka” kontā
Nr. LV31UNLA0055000139803, 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
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lēmumā piešķirtajam finansējuma mērķim, reģistrēšanas Babītes novada
pašvaldībā.
2.
Izskata biedrības VHB Latvijas hokeja klubs “Zibeņi”, reģistrācijas
Nr. 40008264800, dalībnieka, Babītes novada iedzīvotāja, H.Ģ.U. “dzēsts”, personas kods
“dzēsts”, likumiskās pārstāves I.B.U. “dzēsts” 18.01.2019. iesniegumu, reģistrācijas
Nr. 231-S, par finansiāla atbalsta sniegšanu H.Ģ.U. “dzēsts”, dalībai un trasporta izdevumu
segšanai, starptautiskajos bērnu hokeju turnīros 2019. gadā, Rīgā un Igaunijā.
Izvērtējot pieejamo informāciju un ņemot
atzinumu (protokols Nr.2, 17.§), atklāti balsojot
J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs,
N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav
novada pašvaldības dome nolemj:

vērā Finanšu komitejas 21.02.2019.
„par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa,
R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods,
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes

1. Iedalīt 300.00 EUR (trīs simti euro, 00 centi) biedrības VHB Latvijas hokeja klubs
“Zibeņi”, reģistrācijas Nr. 40008264800, dalībnieka, Babītes novada iedzīvotāja,
H.Ģ.U. “dzēsts”, dalībai un trasporta izdevumu segšanai, starptautiskajos bērnu
hokeju turnīros 2019. gadā, Rīgā un Igaunijā.
2. Minēto summu iedalīt no 2019. gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt biedrības VHB Latvijas
hokeja klubs “Zibeņi”, reģistrācijas Nr. 40008264800, AS “SEB banka” kontā
Nr. LV31UNLA0055000139803, pēc attiecīga iesnieguma un izdevumu
attaisnojuma dokumentu kopiju (rēķins vai pavadzīme) un apmaksu apstiprinošu
dokumentu: kases čeki, vai stingrās uzskaites kvītis, vai bankas apstiprināta konta
izdruka, kur maksājuma mērķis atbilst šai lēmumā piešķirtajam finansējuma
mērķim un maksājuma veicējs attiecīgā biedrība vai gadījumā, ja maksājuma
veicējs ir cita persona, tad biedrības apliecinājums uz maksājuma apliecinājuma
dokumenta, ka tajā uzrādītā izdevumu apmaksa ir attiecināma un atbilstoša šai
lēmumā piešķirtajam finansējuma mērķim, reģistrēšanas Babītes novada
pašvaldībā.
3.
Izskata biedrības “BMX Riga”, reģistrācijas Nr. 40008270760, dalībnieka, Babītes
novada iedzīvotāja, M.O. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, likumiskā pārstāvja E.O.
“dzēsts” 05.12.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 4447-S, par finansiāla atbalsta sniegšanu
M.O. “dzēsts”, dalībai BMX riteņbraukšanas sacensībās 2019. gadā.
Izvērtējot pieejamo informāciju un ņemot
atzinumu (protokols Nr.2, 17.§), atklāti balsojot
J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs,
N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav
novada pašvaldības dome nolemj:
1.
2.

vērā Finanšu komitejas 21.02.2019.
„par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa,
R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods,
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes

Iedalīt 300.00 EUR (trīs simti euro, 00 centi) indivividuālā sportista, M.O. “dzēsts”,
personas kods “dzēsts”, dalībai BMX riteņbraukšanas sacensībās 2019. gadā.
Minēto summu iedalīt no 2019. gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt Biedrības “BMX Riga”,
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reģistrācijas
Nr. 40008270760,
AS
“Swedbank”
kontā
Nr. LV30HABA0551007156040, pēc attiecīga iesnieguma un izdevumu
attaisnojuma dokumentu kopiju (rēķins vai pavadzīme) un apmaksu apstiprinošu
dokumentu: kases čeki, vai stingrās uzskaites kvītis, vai bankas apstiprināta konta
izdruka, kur maksājuma mērķis atbilst šai lēmumā piešķirtajam finansējuma
mērķim un maksājuma veicējs attiecīgā biedrība vai gadījumā, ja maksājuma
veicējs ir cita persona, tad biedrības apliecinājums uz maksājuma apliecinājuma
dokumenta, ka tajā uzrādītā izdevumu apmaksa ir attiecināma un atbilstoša šai
lēmumā piešķirtajam finansējuma mērķim, reģistrēšanas Babītes novada
pašvaldībā.
4.
Izskata A.B. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, 30.01.2019. iesniegumu, reģistrācijas
Nr. 358-S, ar lūgumu piešķirt finansiālu atbalstu sportistam E.B. “dzēsts”, personas kods
“dzēsts”, hokeja sacensību un treniņa procesa nodrošināšanai.
Izvērtējot pieejamo informāciju un ņemot
atzinumu (protokols Nr.2, 17.§), atklāti balsojot
J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs,
N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav
novada pašvaldības dome nolemj:

vērā Finanšu komitejas 21.02.2019.
„par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa,
R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods,
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes

1. Iedalīt 300.00 EUR (trīs simti euro, 00 centi) SIA “IHSkola”, reģistrācijas
Nr. 40203001528, sportista E.B. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, hokeja sacensību
un treniņa procesa nodrošināšanai.
2. Minēto summu iedalīt no 2019. gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt SIA “IHSkola”,
reģistrācijas Nr.40203001528, AS„Luminor bank” Latvia, kontā Nr.
LV49RIKO0002930225081, 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 Babītes novada iedzīvotāja, indivividuālā sportista Babītes vidusskolas
skolnieka, R.D. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, 18.02.2019. iesniegumu, reģistrācijas
Nr. 557-S, par finansiāla atbalsta sniegšanu sagatavošanās procesam 2019. gada motokrosa
sezonai.
Ņemot vērā Finanšu komitejas 21.02.2019. atzinumu (protokols Nr.2, 17.§), atklāti
balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs,
R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Iedalīt 300.00 EUR (trīs simti euro, 00 centi) indivividuālajam sportistam, R.D.
“dzēsts”, personas kods “dzēsts”, sagatavošanās procesam 2019. gada motokrosa
sezonai.
2. Minēto summu iedalīt no 2019. gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt R.D. “dzēsts”, personas
kods “dzēsts”, pēc attiecīga iesnieguma un izdevumu attaisnojuma dokumentu
kopiju (rēķins vai pavadzīme) un apmaksu apstiprinošu dokumentu: kases čeki, vai
stingrās uzskaites kvītis, vai bankas apstiprināta konta izdruka, kur maksājuma
mērķis atbilst šai lēmumā piešķirtajam finansējuma mērķim un maksājuma veicējs
attiecīgā biedrība vai gadījumā, ja maksājuma veicējs ir cita persona, tad biedrības
apliecinājums uz maksājuma apliecinājuma dokumenta, ka tajā uzrādītā izdevumu
apmaksa ir attiecināma un atbilstoša šai lēmumā piešķirtajam finansējuma mērķim,
reģistrēšanas Babītes novada pašvaldībā.
6.
Izskata biedrības "Latvijas tenisa savienība", reģistrācijas Nr.40008009525,
dalībnieces D.V. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, 05.03.2018. iesniegumu, reģistrācijas
Nr. 570-S, par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistes dalībai ITF apstirpinātajos
2019. gada turnīros Eiropā, Āzijā, Turcijā un ASV.
Izvērtējot pieejamo informāciju un ņemot
atzinumu (protokols Nr.2, 17.§), atklāti balsojot
J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs,
N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav
novada pašvaldības dome nolemj:

vērā Finanšu komitejas 21.02.2019.
„par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa,
R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods,
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes

1. Iedalīt 2000,00 EUR (divi tūkstošo euro, 00 centi) biedrībai „Latvijas tenisa
savienība”, reģistrācijas Nr. 40008009525 par Babītes novada iedzīvotājas D.V.
“dzēsts”, personas kods “dzēsts”, dalībai ITF apstirpinātajos 2019. gada turnīros
Eiropā, Āzijā, Turcijā un ASV.
2. Minēto summu iedalīt no 2019. gada pašvaldības budžeta sadaļas “Dotācijas
sportam” paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt biedrības
„Latvijas tenisa savienība”, reģ.Nr. 40008009525, kontā A/S Swedbanka, konta
Nr. LV41HABA000140J038760, pēc attiecīga iesnieguma un izdevumu
attaisnojuma dokumentu kopiju (rēķins vai pavadzīme) un apmaksu
apstiprinošu dokumentu: kases čeki vai stingrās uzskaites kvītis, vai bankas
apstiprināta konta izdruka, kur maksājuma mērķis atbilst šai lēmumā
piešķirtajam finansējuma mērķim un maksājuma veicējs attiecīgā biedrība vai
gadījumā, ja maksājuma veicējs ir cita persona, tad biedrības apliecinājums uz
maksājuma apliecinājuma dokumenta, ka tajā uzrādītā izdevumu apmaksa ir
attiecināma un atbilstoša šai lēmumā piešķirtajam finansējuma mērķim,
reģistrēšanas Babītes novada pašvaldības administrācijā.
7.
Izskata biedrības Jūrmalas ūdensslēpošnas un veikborda parks “Smilgas”,
reģistrācijas Nr. 40008245034, dalībnieces, Babītes novada iedzīvotājas, A.L.R. “dzēsts”,
personas kods “dzēsts”, likumiskā pārstāvja G.R. “dzēsts” 12.11.2019. iesniegumu,
reģistrācijas Nr. 4161-S par finansiāla atbalsta sniegšanu A.L.R. “dzēsts”, dalībai
ūdensslēpošanas sacensībās 2019. gadā.
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Izvērtējot pieejamo informāciju un ņemot
atzinumu (protokols Nr.2, 17.§), atklāti balsojot
J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs,
N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav
novada pašvaldības dome nolemj:

vērā Finanšu komitejas 21.02.2019.
„par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa,
R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods,
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes

1. Iedalīt 800.00 EUR (astoņi simti euro, 00 centi) biedrības Jūrmalas
ūdensslēpošnas un veikborda parks “Smilgas”, reģistrācijas Nr. 40008245034,
dalībnieces, Babītes novada iedzīvotājas, A.L.R. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
dalībai ūdensslēpošanas sacensībās 2019. gadā.
2. Minēto summu iedalīt no 2019. gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt biedrībai Jūrmalas
ūdensslēpošnas un veikborda parks “Smilgas”, reģistrācijas Nr. 40008245034, AS
Swedbank kontā Nr. LV84HABA0551043714077, pēc attiecīga iesnieguma un
izdevumu attaisnojuma dokumentu kopiju (rēķins vai pavadzīme) un apmaksu
apstiprinošu dokumentu: kases čeki, vai stingrās uzskaites kvītis, vai bankas
apstiprināta konta izdruka, kur maksājuma mērķis atbilst šai lēmumā piešķirtajam
finansējuma mērķim un maksājuma veicējs attiecīgā biedrība vai gadījumā, ja
maksājuma veicējs ir cita persona, tad biedrības apliecinājums uz maksājuma
apliecinājuma dokumenta, ka tajā uzrādītā izdevumu apmaksa ir attiecināma un
atbilstoša šai lēmumā piešķirtajam finansējuma mērķim, reģistrēšanas Babītes
novada pašvaldībā.
8.
Izskata biedrības “Latvijas Vieglatlētikas savienība” reģistrācijas
Nr. 40008029019, 11.02.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 499-S, par finansiāla atbalsta
piešķiršanu Latvijas un Babītes novada atklātā rudens čempionāta krosā sarīkošanai
Babītes novada Piņķos 2019. gada 12. oktobrī.
Izvērtējot pieejamo informāciju un ņemot
atzinumu (protokols Nr.2, 17.§), atklāti balsojot
J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs,
N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav
novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.

vērā Finanšu komitejas 21.02.2019.
„par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa,
R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods,
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes

Iedalīt 3000.00 EUR (trīs tūkstoši euro, 00 centi) biedrībai "Latvijas Vieglatlētikas
savienība", reģistrācijas Nr. 40008029019, Latvijas un Babītes novada atklātā
rudens čempionāta krosā sarīkošanai Babītes novada Piņķos 2019. gada 12. oktobrī.
Minēto summu iedalīt no 2019. gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt biedrībai "Latvijas
Vieglatlētikas savienība", reģistrācijas Nr. 40008029019, A/S SEB banka kontā
Nr. LV89UNLA0002200700380, 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
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lēmumā piešķirtajam finansējuma mērķim, reģistrēšanas Babītes novada
pašvaldībā.
9.
Izskata biedrības “Sporta Klubs Babīte” reģistrācijas Nr. 40008062780,
dalībnieces, 29.01.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 331-S, par finansiāla atbalsta
sniegšanu, Babītes novada iedzīvotājai K.L.Z. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, dalībai
sacensībās 2019. gadā.
Izvērtējot pieejamo informāciju un ņemot
atzinumu (protokols Nr.2, 17.§), atklāti balsojot
J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs,
N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav
novada pašvaldības dome nolemj:

vērā Finanšu komitejas 21.02.2019.
„par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa,
R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods,
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes

1. Iedalīt 1000.00 EUR (viens tūkstotis euro, 00 centi) biedrībai "Sporta Klubs
Babīte", reģistrācijas Nr. 40008062780, Babītes novada iedzīvotājas K.L.Z.
“dzēsts”, personas kods “dzēsts”, dalībai sacensībās 2019. gadā.
2. Minēto summu iedalīt no 2019. gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt biedrībai "Sporta Klubs
Babīte",
reģistrācijas
Nr. 40008062780,
A/S
Swedbank
kontā
Nr. LV74HABA0551001645939.
3. Biedrībai „Sporta klubs Babīte” mēneša laikā pēc piešķirtā finansējuma izlietošanas
Babītes novada pašvaldībā jāiesniedz atskaite par dotācijas izlietojumu, pievienojot
attaisnojuma dokumentu kopijas: 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 ir biedrība „Sports klubs Babīte” 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.
10.
Izskata Biedrības “Sporta klubs Babīte” reģ. Nr.40008062780, basketbola
komandas “Čiekurs” pilnvarotā pārstāvja E.K. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
05.12.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 4432-S, par tiesībām basketbola komandai lietot
Babītes novada pašvaldības Babītes Sporta kompleksa lielo sporta zāli, trešdienās no 21.00
līdz 22.30, treniņprocesu nodrošināšanai.
Izvērtējot pieejamo informāciju un ņemot
atzinumu (protokols Nr.2, 17.§), atklāti balsojot
J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs,
N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav
novada pašvaldības dome nolemj:

vērā Finanšu komitejas 21.02.2019.
„par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa,
R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods,
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes

Atļaut biedrības „Sporta klubs Babīte” basketbola komandai “Čiekurs” izmantot
bez samaksas Babītes novada pašvaldības Babītes sporta kompleksa lielo sporta zāli,
trešdienās no 21.00 līdz 22.30, treniņprocesu nodrošināšanai.
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11.
Izskata biedrības „Latvijas nedzirdīgo sporta federācija” dalībnieka M.G. “dzēsts”,
personas kods “dzēsts”, 03.10.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3656-S, par finansiāla
atbalsta piešķiršanu, dalībai 10.Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionātā.
Izvērtējot pieejamo informāciju un ņemot
atzinumu (protokols Nr.2, 17.§), atklāti balsojot
J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs,
N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav
novada pašvaldības dome nolemj:

vērā Finanšu komitejas 21.02.2019.
„par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa,
R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods,
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes

Atteikt finansiāla atbalsta piešķiršanu, M.G. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
dalībai 10.Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionātā.
12.
Izskata biedrības „GF Racing TEAM”, reģ. Nr. 40008271357, dalībnieka G.F.
“dzēsts”, personas kods “dzēsts”, 05.02.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 411- S, par
finansiāla atbalsta sniegšanu sportista dalībai Latvijas un Baltijas čempionātos Enduro
krosa un Enduro sprinta sacensībās 2019. gadā, ekipejuma un rezeves daļu iegādei.
Izvērtējot pieejamo informāciju un ņemot
atzinumu (protokols Nr.2, 17.§), atklāti balsojot
J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs,
N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav
novada pašvaldības dome nolemj:

vērā Finanšu komitejas 21.02.2019.
„par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa,
R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods,
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes

Atteikt finansiāla atbalsta piešķiršanu, G.F. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
dalībai Latvijas un Baltijas čempionātos Enduro krosa un Enduro sprinta sacensībās 2019.
gadā, ekipejuma un rezeves daļu iegādei.
13.
Izskata biedrības „Motosports Racing Team”, reģ. Nr.40008109155, 17.01.2019.
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 209-S, par finansiāla atbalsta piešķiršanu Babītes novada
iedzīvotājam L.E. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, dalībai Latvijas, Baltijas un Eiropas
Enduro un Cross country čempionātos 2019. gadā.
Izvērtējot pieejamo informāciju un ņemot
atzinumu (protokols Nr.2, 17.§), atklāti balsojot
J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs,
N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav
novada pašvaldības dome nolemj:

vērā Finanšu komitejas 21.02.2019.
„par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa,
R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods,
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes

Atteikt finansiāla atbalsta piešķiršanu, L.E. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
dalībai Latvijas, Baltijas un Eiropas Enduro un Cross country čempionātos 2019. gadā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz septiņām lapām.
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46.§
Par atbildes vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
Ziņo A.Ence
Babītes novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) Administrācijas
lietvedības reģistrā 28.01.2019. ar Nr. 312-S, reģistrēta, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas valsts sekretāres vietnieces vides aizsardzības jautājumos Aldas
Ozolas elektroniski parakstīta vēstule ”Par ūdenssaimniecības jautājumu sakārtošanu
Babītes novadā”, Nr.1-13/749, kurā lūgts sniegt informāciju par Babītes novada
pašvaldības domes pieņemtajiem lēmumiem un īstenotajiem vai plānotajiem pasākumiem
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas sakārtošanu visā Babītes novada
administratīvajā teritorijā, kā arī lūgts informēt par līgumu ar SIA “Art Tehno”.
Babītes novada pašvaldības domes deputāti detalizēti iepazinušies ar vēstuli un
Pašvaldības rīcībā esošo informāciju par minēto situāciju, atklāti balsojot „par” 12 balsis
(A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa, J.Kazaks,
V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt sagatavoto Atbildes vēstuli.
1. Atbildes vēstuli nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trijām lapām.
47.§
Par pilnvarojuma līguma piedāvājumu SIA "Art Tehno"
Ziņo A.Ence
1. Babītes novada Babītes pagasta Spilves ciema Avotu, Gravu un Strautu ielu
teritorijā atbilstoši Babītes pagasta padomes apstiprinātajam detālplānojumam tika
noteikts, ka teritorijas attīstītājam jāizbūvē vietējās centralizētās ūdensapgādes un
kanalizācijas notekūdeņu savākšanas sistēmas. Projekts akceptēts Babītes pagasta
pašvaldības būvvaldē 2002. gada 5. augustā, un uzsākta būvniecība;
2. Babītes pagasta pašvaldības būvvalde 2004. gada 19. janvārī pieņēma ekspluatācijā
ārējās kanalizācijas un ārējā ūdensvada tīklus minētajā teritorijā, kuru īpašnieks SIA
“Forma Tress.” Vēlāk SIA “Forma Tress” inženiertīklus nodeva SIA “Mercurius
Estate Investments”, bet pēc tam par inženiertīklu īpašnieku kļuva SIA "Art
Tehno";
3. Atbilstoši likuma “Par Pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktam pašvaldības
autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana;
notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā
atrodas dzīvojamais fonds;
4. Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma 6. panta pirmajā daļā noteikts, ka vietējā
pašvaldība organizē ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu savā
administratīvajā teritorijā. Vietējās pašvaldības dome nosaka pašvaldības iestādi,
kas pašvaldības administratīvajā teritorijā sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības
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pakalpojumus un citus noteikta veida ūdenssaimniecības pakalpojumus, vai
pilnvaro komersantu sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus,
noslēdzot ar to līgumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu
visā pašvaldības administratīvajā teritorijā vai tās daļā;
5. Šī lēmuma konstatējošās daļas 3. un 4. punktā noteiktais tiesību normu regulējums,
kā arī 2. punktā minētais apstāklis, ka Spilves ciema Avotu, Gravu un Strautu ielu
teritorijas ārējās kanalizācijas un ārējā ūdensvada tīklu īpašnieks ir SIA "Art
Tehno", pašvaldībai uzliek par pienākumu pilnvarot SIA "Art Tehno" sniegt
sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, noslēdzot līgumu par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Spilves ciema Avotu, Gravu un Strautu
ielu teritorijās.
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 55. panta 2. un 3. punktam, 70. pantam,
79. panta pirmajai daļai, 189. panta pirmajai daļai, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 1. punktam, 21. panta pirmās daļas 27. punktam, Ūdenssaimniecības
pakalpojuma likuma 6. panta pirmo daļu, atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa,
J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods,
N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Pilnvarot sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Art Tehno", reģistrācijas Nr.
40103226512, juridiskā adrese: Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 9 k-1 - 2, LV-1010,
sniegt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu esošajiem SIA “Art Tehno “
pakalpojumu saņēmējiem, ar SIA “Art Tehno” īpašumā esošām
inženierkomunikācijām Spilves ciema Avotu, Gravu un Strautu ielu teritorijās.
2. Piedāvāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Art Tehno", reģistrācijas Nr.
40103226512, juridiskā adrese: Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 9 k-1 - 2, LV-1010, slēgt
līgumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu esošajiem SIA
“Art Tehno “ pakalpojumu saņēmējiem, ar SIA “Art Tehno” īpašumā esošām
inženierkomunikācijām Spilves ciema Avotu, Gravu un Strautu ielu teritorijās.
3. Lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
4. Līguma darbības termiņš līdz 31.08.2021.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
48.§
Par Babītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3 „Saistošie noteikumi par
sabiedrisko kārtību Babītes novadā” apstiprināšanu
Ziņo A.Savčuka
Izskatot Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumu „Saistošie noteikumi par
sabiedrisko kārtību Babītes novadā” projektu, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 43.
panta pirmās daļas 4. punktu, Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 17. panta piekto
daļu, atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis,
J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
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1) apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 3 „Saistošie
noteikumi par sabiedrisko kārtību Babītes novadā” (pielikumā);
2) saistošos noteikumus Nr. 3 „Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību Babītes
novadā” un to paskaidrojuma rakstu 3 (triju) darba dienu laikā pēc to parakstīšanas,
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai, izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai;
3) Noteikt, ka:
3.1. saistošie noteikumi Nr. 3 „Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību
Babītes novadā” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to un paskaidrojuma raksta
publicēšanas Babītes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Babītes
Ziņas”;
3.2. lai nodrošinātu saistošo noteikumu Nr. 3 „Saistošie noteikumi par
sabiedrisko kārtību Babītes novadā” publisko pieejamību, noteikumu pilns
teksts tiek ievietots internetā – Babītes novada pašvaldības tīmekļvietnē –
www.babite.lv, kā arī tiek izlikts redzamā vietā Babītes novada pašvaldības
administrācijas ēkās Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā un „Pīlādzīši”,
Spuņciemā, Salas pagastā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz septiņām lapām.
49.§
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu SIA “Babītes siltums”
Ziņo A.Ence
Babītes novada pašvaldība ir pilnvarojusi pašvaldības kapitālsabiedrību
SIA “Babītes siltums” sniegt ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus Babītes
novada, Babītes pagasta, Priežciemā.
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 23. janvāra lēmumu “Par Babītes
novada pašvaldības pamatlīdzekļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA "Babītes siltums”,
no 2019. gada 1. marta pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Babītes siltums”,
reģistrācijas Nr. 40003145751, bezatlīdzības lietošanā nodoti Babītes novada pašvaldības
īpašumā esošie pamatlīdzekļi – artēziskais urbums, ūdens sagatavošanas ietaises, artēziskā
urbuma un ūdens sagatavošanas ietaišu inženierbūve, ūdensvada tīkls līdz pieslēguma
vietai, kanalizācijas notekūdeņu sūkņa stacija un kanalizācijas notekūdeņu tīkls līdz
pieslēguma vietai, lai nodrošinātu ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu
Babītes novada, Babītes pagasta Priežciema Aspazijas, Ausekļa, Annas Sakses, Ojāra
Vācieša, Raiņa un Brigaderes ielās esošajiem nekustamajiem īpašumiem.
Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma 6. panta 2.daļu vietējās
pašvaldības dome nosaka maksu par komersanta sniegtajiem sabiedriskajiem
ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ja ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms katrā veidā
nepārsniedz 100 000 kubikmetru gadā.
Ņemot vērā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta 2.daļas nosacījumus,
atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, I.Bērziņa, J.Bērziņš, J.Ivanovs, A.Osītis,
J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
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No 2019. gada 1. marta noteikt sekojošu maksu par SIA “Babītes siltums”,
reģistrācijas Nr. 40003145751, sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem Babītes novada, Babītes pagasta, Priežciema Aspazijas, Ausekļa, Annas
Sakses, Ojāra Vācieša un Raiņa ielās esošajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu
saņēmējiem:
1. Par 1m3 ūdens ieguvi un sagatavošanu 0,94 EUR (deviņdesmit četri centi),
bez PVN;
2. Par 1m3 kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanu un attīrīšanu 0,99 EUR
(deviņdesmit deviņi centi), bez PVN.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
Domes sēdes darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti izskatīti.
Nakamā domes sēde 2019.gada 27.martā, plkst. 14:00
Sēdi slēdz: 17.15
Pašvaldības domes priekšsēdētājs

Andrejs Ence

Protokolētājs

Lāsma Kallisa
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