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Lāsma Kallisa

1.
2.
3.

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

Domes priekšsēdētājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar četriem lēmumprojektiem:
1.

2.
3.
4.

Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 20. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par nekustamo īpašumu „Babītes ielas laukums”, Babītes
pagastā, Babītes novadā un Liepu aleja 19, Babīte, Babītes pagastā, Babītes
novadā, atsavināšanu”;
Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 25. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par L.C. iesniegumu”;
Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 26. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par O.R. iesniegumu”;
Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 42. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par valdes locekļiem pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA
"Babītes siltums"”.

Atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods,
K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis,
I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
Apstiprināt darba kārtību.
Darba kārtība
1. Par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma “Čīkstenes” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8088 004 0019 un uz tās projektējamām būvēm,
Pērnciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.
2. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un ēkai nekustamajā īpašumā
“Vecvītoli”, Salas pagastā, Babītes novadā.
3. Par atļauju apvienot nekustamā īpašuma “Jūrmalas iela 2- 1” zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 80400030217 un nekustamā īpašuma “Jūrmalas iela
2-2” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0218 Piņķos, Babītes
pagastā, Babītes novadā.
4. Par atļauju atdalīt no nekustamā īpašuma “Gulbji”, kadastra Nr. 8048 007
0044 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0045, Babītes pagastā,
Babītes novadā.
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Vējiņi”
zemes vienībai ar kadastra numuru 8088 005 0126, Spuņciemā, Salas pagastā,
Babītes novadā.
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā
“Ūdenszāles” kadastra numurs 8088 005 0700, ietilpstošajai zemes vienībai ar

kadastra apzīmējumu 8088 005 0693, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes
novadā.
7. Par nekustamā īpašuma “Lielbatari” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8048 007 0959, Lapsās, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma
grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai.
8. Par apstiprināto detālplānojumu saistošo noteikumu atcelšanu.
9. Par Babītes novada pašvaldības domes 24.08.2016. lēmuma “Par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Liepu alejā 5A, Babītē,
Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 8048 004 0236, Ķiršu
ielā 6, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 8048 004
0234 un Melnalkšņos, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra
apzīmējums 8048 004 0235”, protokols Nr.12, 6.§, atcelšanu.
10. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Liepu alejā 5A,
Liepu alejā 9, Ķiršu ielā 6 un “Melnalkšņi”, Babītē, Babītes pagastā, Babītes
novadā.
11. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā
īpašuma “Purenes” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 013 0017,
Babītes pagastā, Babītes novadā.
12. Par Babītes novada teritorijas plānojuma projekta pilnveidošanu atbilstoši
institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem.
13. Par nekustamajā īpašumā „Dārzi”, Babītes pagastā, Babītes novadā ietilpstošo
zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8048 004 0354 un 8048 003 0167 daļu
iznomāšanu ģimenes dārzu ierīkošanai un uzturēšanai.
14. Par zemes vienības daļas nomu nekustamā īpašuma „Piņķu ciems 2”, zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0274.
15. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
16. Par nekustamā īpašumā Jūrmalas iela 13D ietilpstošā dūmeņa ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0166 002 daļas vērtēšanu.
17. Par Babītes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8048 004 0788 atsavināšanu.
18. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ar kadastra
numuru 8088 005 0340 atsavināšanu.
19. Par zemes vienību zem publiskajiem ūdeņiem sadali un robežu pārkārtošanu.
20. Par nekustamo īpašumu „Babītes ielas laukums”, Babītes pagastā, Babītes
novadā un Liepu aleja 19, Babīte, Babītes pagastā, Babītes novadā,
atsavināšanu.
21. Par zemes iegūšanu īpašuma.
22. Par pabalstu piešķiršanu.
23. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Vecbatari”,
Lapsās, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8048 007 0165
atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
24. Par S.R. iesniegumu.
25. Par L.C. iesniegumu.
26. Par O.R. iesniegumu.
27. Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības Īpašuma izsoles komisijas sastāvā.
28. Par Babītes novada pašvaldības 23.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 4 „Par
kapsētas darbību un uzturēšanu Babītes novadā” apstiprināšanu.
29. Par Babītes novada pašvaldības domes 27.02.2019. saistošo noteikumu Nr. 3
“Par sabiedrisko kārtību Babītes novadā” precizēšanu.

30. Par Babītes novada pašvaldības 27.03.2019. saistošo noteikumu Nr.5 “Par
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību
Babītes novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
31. Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības pretkorupcijas pasākumu plānā.
32. Par Babītes novada pašvaldības 28.04.2010. noteikumu Nr.8 „Babītes novada
pašvaldības Administrācijas, Bāriņtiesas un Sociālā dienesta darba kārtības
noteikumi” (protokols Nr.5, 34.§) atcelšanu.
33. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.
34. Par Babītes novada pašvaldības noteikumu Nr. 2 „Babītes novada pašvaldības
komisijās strādājošā darba samaksas noteikumi” apstiprināšanu.
35. Par Babītes novada pašvaldības 2019. gada projektu konkursa „ Ģimenei.
Videi. Izaugsmei Babītes novadā” nolikuma apstiprināšanu.
36. Par dotācijas piešķiršanu nodibinājumam „Labo Iniciatīvu fonds”.
37. Par finanšu iedalīšanu „Deju kolektīva „Dārta” atbalsta biedrībai.
38. Par finanšu iedalīšanu jauktā kora „Maska” atbalsta biedrībai.
39. Par apsaimniekošanas biedrības “Lapsas” iesniegumu.
40. Par finanšu iedalīšanu sporta atbalstam.
41. Par SIA "Bērnudārzs Vinnijs" piedāvājumu.
42. Par valdes locekļiem pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA "Babītes siltums".

1.§
Par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma “Čīkstenes” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8088 004 0019 un uz tās projektējamām būvēm, Pērnciemā, Salas
pagastā, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata M.B. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
iesniegumu, kas Babītes novada pašvaldības administrācijā reģistrēts 04.03.2019., Nr.760S, ar lūgumu piešķirt adresi nekustamā īpašuma “Čīkstenes”, kadastra Nr. 8088 004 0019,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 004 0019, Pērnciemā, Salas pagastā, Babītes
novadā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 2.8., 12.1., 14. punktu, Attīstības komitejas 19.03.2019. atzinumam (protokols
Nr.3, 3.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods,
K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis,
I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
Piešķirt adresi “Čīkstenes”, Pērnciems, Salas pagasts Babītes novads, nekustamā
īpašuma “Čīkstenes”, kadastra Nr. 8088 004 0019, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8088 004 0019 un uz tās projektētai būvei.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.

2.§
Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un ēkai nekustamajā īpašumā “Vecvītoli”,
Salas pagastā, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata V.K. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
28.02.2019. iesniegumu, pašvaldībā reģistrēts ar reģistrācijas Nr.715-S, ar lūgumu piešķirt
adresi nekustamajā īpašumā “Vecvītoli” ar kadastra Nr.8088 003 0032, Salas pagastā,
Babītes novadā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0032 un uz tās
esošajai ēkai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 2.7., 2.9., 12.1.apakšpunktu, 11.punktu, Attīstības komitejas 19.03.2019.
atzinumam (protokols Nr.3, 4.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa,
J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs,
E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0032 un uz tās plānotajai
dzīvojamajai mājai un ar to funkcionāli saistītajām palīgēkām adresi “Vecvītoli”, Salas
pagasts, Babītes novads.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
3.§
Par atļauju apvienot nekustamā īpašuma “Jūrmalas iela 2- 1” zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 80400030217 un nekustamā īpašuma “Jūrmalas iela 2-2”
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0218 Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “AM Project”, reģistrācijas Nr.
40103579601, 14.03.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr.919-S, ar lūgumu atļaut apvienot
blakus esošos nekustamos īpašumus “Jūrmalas iela 2- 1”, kadastra Nr. 8048 003 0217, un
“Jūrmalas iela 2- 2”, kadastra Nr. 8048 003 0218, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8. panta trešās daļas 2.apakšpunktam, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 33. panta 5.punktam, Ministru kabineta 08.12.2015.
noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.9.apakšpunktam, 14.punktam, Ministru
kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1,
19.1.apakšpunktam, Attīstības komitejas 19.03.2019. atzinumam (protokols Nr.3, 5.§),
atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš,
N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa,
J.Bērziņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:

1. Atļaut apvienot nekustamā īpašuma “Jūrmalas iela 2-1” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0217 0.3509 ha platībā ar nekustamā īpašuma “Jūrmalas iela
2-2” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0218 0.3935 ha platībā.
2. Apvienotajai zemes vienībai ar kopējo platību 0.7444 ha un uz tās esošajām ēkām
ar kadastra apzīmējumiem 80480030217001, 80480030217004, 80480030217008
piešķirt adresi Jūrmalas iela 2, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, saglabāt
esošo adresi “Jūrmalas iela 2k-1”, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 80480030218001, 80480030217006. Zemes vienībai
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve
(NĪLMK- 0601).
3. Likvidēt zemes vienību nosaukumus “Jūrmalas iela 2-1” un “Jūrmalas iela 2-2” .
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
4.§
Par atļauju atdalīt no nekustamā īpašuma “Gulbji”, kadastra Nr. 8048 007 0044
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0045, Babītes pagastā, Babītes
novadā
Ziņo I.Griezne
Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu
darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, Ilze Bērziņa paziņo, ka
nepiedalās lēmuma izskatīšanā un pieņemšanā.
Babītes novada pašvaldības dome izskata A.B. “dzēsts”, K.B. “dzēsts”, E.M.
“dzēsts” pilnvarotās personas un V.M. “dzēsts” 08.03.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr.
843-S, ar lūgumu atļaut no nekustamā īpašuma “Gulbji”, kadastra Nr. 8048 007 0044,
atdalīt un reģistrēt kā atsevišķu nekustamo īpašumu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8048 007 0045 piešķirot tai nosaukumu “Gulbju mežs”.
Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8. panta trešajai daļai, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 53. panta 1. punkta b. apakšpunktu, Ministru kabineta 20.06.2006.
noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1., 5., 17.6. punktu, Attīstības
komitejas 19.03.2019. atzinumam (protokols Nr.3, 6.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis
(A.Ence, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis, J.Bērziņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Atļaut no nekustamā īpašuma “Gulbji”, kadastra Nr. 8048 007 0044, atdalīt un
reģistrēt kā atsevišķu kadastra objektu zemes vienību 3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
8048 007 0045, visā platībā mainot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zemes, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK-0101) uz zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, un piešķirot nosaukumu “Gulbju mežs”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.

5.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Vējiņi” zemes
vienībai ar kadastra numuru 8088 005 0126, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes
novadā
Ziņo A.Valaine
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “METO PRO GROUP”,
reģ.Nr.40103909044, 13.03.2019. iesniegumu, pašvaldībā reģistrēts 14.03.2018.
reģistrācijas Nr.913-S, ar lūgumu apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamajā īpašumā ”Vējiņi”, kadastra numurs 8088 005 0126, ietilpstošajai zemes
vienībai ”Vējiņi”, ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0126, Spuņciemā, Salas pagastā,
Babītes novadā, piešķirt adreses projektētajām zemes vienībām un noteikt 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.,
23.3.punktu, 23.2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.698
“Adresācijas noteikumi” 2.9., 8.2.apakšpunktu, 11., 14.punktu un Attīstības komitejas
19.03.2019. atzinumam (protokols Nr.3, 7.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence,
R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Tatjanas Romanovas, sertifikāta Nr.BA455, izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 21.03.2019. 16:53:52)
nekustamā īpašumā ”Vējiņi”, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8088 005 0126, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.
2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8088 005 0749,
platība - 0,17 ha, saglabāt nosaukumu un adresi “Vējiņi”, Spuņciems, Salas pagasts,
Babītes novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600).
3. Plānotajai zemes vienībai Nr.2, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8088 005 0750,
platība - 0,14 ha, piešķirt nosaukumu un adresi “Lolitas”, Spuņciems, Salas pagasts,
Babītes novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (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 precizēti.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trijām lapām.

6.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Ūdenszāles”
kadastra numurs 8088 005 0700, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8088 005 0693, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata sertificēta zemes ierīkotāja Reiņa
Anģēna, sertifikāta Nr. BA-127, 18.03.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr.948-S, ar lūgumu
izvērtēt un apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā
“Ūdenszāles”, kadastra numurs 8088 005 0700, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8088 005 0693, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. pantu, Ministru kabineta 02.08.2016.
noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28. punktu, Ministru
kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.,
23.2.2. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi”
2.9., 8.2., 14. punktu, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, J.Kazaks,
V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča,
A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Reiņa Anģēna, sertifikāta Nr. BA-127,
izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 18.03.2019. 15:13:33) nekustamajā
īpašumā “Ūdenszāles”, kadastra numurs 8088 005 0700, ietilpstošās zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0693, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā,
sadalīšanai.
2. Plānotai zemes vienībai Nr.1, 0.1350 ha platībā ar pirmsreģistrēto kadastra
apzīmējumu 8088 005 0752 saglabāt adresi “Ūdenszāles”, Spuņciems, Salas
pagasts, Babītes novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
– neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0600).
3. Plānotai zemes vienībai Nr.2, 0.1316 ha platībā ar pirmsreģistrēto kadastra
apzīmējumu 80880050753, piešķirt adresi “Baltirbes”, Spuņciems, Salas 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.

7.§
Par nekustamā īpašuma “Lielbatari” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048
007 0959, Lapsās, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma grozījumu
projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA „Ģeodēzija S”, reģistrācijas
Nr.40103360710, 18.02.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 561-S, ar lūgumu izskatīt
detālplānojuma grozījumu projektu nekustamā īpašuma “Lielbatari”, kadastra Nr.8048 007
0167, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0959, Lapsās, Babītes pagastā,
Babītes novadā un lemt par tā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 13. un 14.apakšpunktam, Ministru
kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem“ 109.1.apakšpunktam, I.Grieznes 15.03.2019. ziņojumam,
Attīstības komitejas 19.03.2019. atzinumam (protokols Nr.3, 1.§), atklāti balsojot „par” 13
balsis (A.Ence, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele,
G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma
grozījumu projektu nekustamā īpašuma “Lielbatari”, kadastra Nr.8048 007 0167,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0959, Lapsās, Babītes pagastā,
Babītes novadā.
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu 4 nedēļas no paziņojuma publicēšanas
laikrakstā “Babītes ziņas” vai “Rīgas Apriņķa avīze”.
3. Detālplānojuma izstrādātājam, publiskās apspriešanas un atzinumu saņemšanas
laikā, saskaņot detālplānojuma risinājumus ar nekustamā īpašuma “Šķērstēni”,
kadastra Nr. 8048 007 0143, nekustamā īpašuma “Lapsēni”, kadastra Nr. 8048 007
0978 un nekustamā īpašuma "Bataru iela”, kadastra Nr. 8048 007 0986,
īpašniekiem.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz četrām lapām.
8.§
Par apstiprināto detālplānojumu saistošo noteikumu atcelšanu
Ziņo A.Valaine
Babītes pagasta 2008.-2020. gadam un Salas pagasta 2005.-2017. gadam teritorijas
plānojumā ir norādīts spēkā esošo detālplānojumu saraksts, savukārt detālplānojumi, kas
zaudēja spēku netika attēloti sarakstā, un par šo detālplānojumu spēku zaudēšanu netika
pieņemti atsevišķi saistošie noteikumi.
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantā noteikts, ka detālplānojums ir
spēkā, līdz to atceļ vai atzīst par spēku zaudējušu. Paziņojumu par detālplānojuma
apstiprināšanu publicē tādā pašā kārtībā kā paziņojumu par teritorijas plānojuma vai

lokālplānojuma apstiprināšanu, izņemot termiņu, kādā publicējami pašvaldības saistošie
noteikumi.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.apakšpunktam,
21. panta 16.apakšpunktam, 45.1 pantam, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta
pirmās daļas, Attīstības komitejas 19.03.2019. atzinumam (protokols Nr.3, 8.§), atklāti
balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko,
Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret”
nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 6 līdz Nr. 43 (pielikumā).
2. Precizēt Babītes novada pašvaldībā spēkā esošo detālplānojumu sarakstu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trīsdesmit deviņām lapām.
9.§
Par Babītes novada pašvaldības domes 24.08.2016. lēmuma “Par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Liepu alejā 5A, Babītē, Babītes pagastā,
Babītes novadā, kadastra apzīmējums 8048 004 0236, Ķiršu ielā 6, Babītē, Babītes
pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 8048 004 0234 un Melnalkšņos,
Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 8048 004 0235”,
protokols Nr.12, 6.§, atcelšanu
Ziņo A.Valaine
Babītes novada pašvaldības dome izskata N.B. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
J.B. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, 11.02.2019. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā
21.02.2019. ar reģistrācijas Nr.595-S, ar lūgumu atcelt Babītes novada pašvaldības domes
24.08.2016. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Liepu alejā
5A, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 8048 004 0236, Ķiršu
ielā 6, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 8048 004 0234 un
Melnalkšņos, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 8048 004
0235”, protokols Nr.12, 6.§.
Atbilstoši iepriekš minētajam, kā arī saskaņā ar likumu Par pašvaldībām 15. panta
13. un 14.punktu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 99., 103.punktam un Attīstības
komitejas 19.03.2019. atzinumam (protokols Nr.3, 9.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Atcelt Babītes novada pašvaldības domes 24.08.2016. lēmumu “Par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Liepu alejā 5A, Babītē, Babītes pagastā, Babītes
novadā, kadastra apzīmējums 8048 004 0236, Ķiršu ielā 6, Babītē, Babītes pagastā, Babītes
novadā, kadastra apzīmējums 8048 004 0234 un Melnalkšņos, Babītē, Babītes pagastā,
Babītes novadā, kadastra apzīmējums 8048 004 0235”, protokols Nr.12, 6.§.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.

10.§
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Liepu alejā 5A, Liepu alejā
9, Ķiršu ielā 6 un “Melnalkšņi”, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo A.Valaine
Babītes novada pašvaldības dome izskata N.B. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
J.B. “dzēsts”, personas kods “dzēsts” un Ģ.M. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
11.02.2019. iesniegumu, reģistrēts pašvaldībā 21.02.2019. ar reģistrācijas Nr. 595 - S, ar
lūgumu pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Liepu
aleja 5A ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0236, Liepu aleja 9 ar kadastra apzīmējumu
8048 004 0054, Ķiršu iela 6 ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0234 un “Melnalkšņi” ar
kadastra apzīmējumu 8048 004 0235, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā ar mērķi
sadalīt zemes vienības, paredzot dzīvojamo māju apbūvi.
Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28. panta pirmajai, trešajai un
ceturtajai daļai, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.2.apakšpunktam, 96., 98., 99.,
102.punktam, kā arī saskaņā ar Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un
Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem un Attīstības komitejas 19.03.2019. atzinumam (protokols Nr.3, 10.§), atklāti
balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko,
Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret”
nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes vienībām Liepu alejā 5A ar kadastra
apzīmējumu 8048 004 0236, Liepu alejā 9 ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0054,
Ķiršu ielā 6 ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0234 un “Melnalkšņi” ar kadastra
apzīmējumu 8048 004 0235, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā.
2. Apstiprināt darba uzdevumu Nr.02-2019 detālplānojuma izstrādei.
3. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas
plānotāju Andru Valaini par detālplānojuma izstrādes vadītāju.
4. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam četru nedēļu laikā slēgt līgumu par
detālplānojuma izstrādi ar Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz astoņām lapām.
11.§
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma
“Purenes” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 013 0017, Babītes pagastā,
Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata I.B. “dzēsts” iesniegumu, kas reģistrēts
Babītes novada pašvaldības administrācijā 20.02.2019. Nr. 577-S, ar lūgumu atļaut
izstrādāt detālplānojumu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Purenes”, kadastra Nr.
8048 013 0017, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 013 0017, Babītes pagastā,
Babītes novadā.

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28. panta pirmajai, trešajai un
ceturtajai daļai, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.2., 39.3., 39.4., 96., 98.,
102.punktam, kā arī saskaņā ar Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un
Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem un Attīstības komitejas 19.03.2019. atzinumam (protokols Nr.3, 11.§), atklāti
balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko,
Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret”
nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
5. Atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma
“Purenes”, kadastra Nr. 8048 013 0017, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
8048 013 0017, Babītes pagastā, Babītes novadā, nosakot, ka detālplānojuma
teritorija var tikt precizēta pēc sadarbības institūciju nosacījumu saņemšanas
detālplānojuma izstrādei.
6. Apstiprināt darba uzdevumu Nr.03-2019 detālplānojuma izstrādei (pielikums Nr.1).
7. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas
plānotāju Ingu Griezni par detālplānojuma izstrādes vadītāju.
8. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam četru nedēļu laikā slēgt līgumu par
detālplānojuma izstrādi ar Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz astoņām lapām.
12.§
Par Babītes novada teritorijas plānojuma projekta pilnveidošanu atbilstoši

institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības administrācijas
Plānošanas un būvniecības daļas ierosinājumu lemt par Babītes novada teritorijas
plānojuma projekta pilnveidošanu atbilstoši institūciju atzinumiem un publiskās
apspriešanas rezultātiem.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu, 12. panta
pirmo daļu un 23. panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu
Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
88.2.apakšpunktu, Attīstības komitejas 19.03.2019. atzinumam (protokol Nr.3, 12.§),
atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš,
N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa,
J.Bērziņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Pilnveidot izstrādāto Babītes novada teritorijas plānojuma projektu atbilstoši
institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem.
2. Par lēmuma izpildi atbildīga Babītes novada pašvaldības administrācijas
Plānošanas un būvniecības daļa.
3. Babītes novada pašvaldības administrācijas Plānošanas un būvniecības daļai
publicēt ziņojumu par Babītes novada teritorijas plānojuma projekta 2018. - gadam

publiskās apspriešanas norisi, saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju
atzinumiem TAPIS sistēmā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divdesmit astoņām lapām.
13.§
Par nekustamajā īpašumā „Dārzi”, Babītes pagastā, Babītes novadā ietilpstošo
zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8048 004 0354 un 8048 003 0167 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 atzinumu (protokols Nr.3, 2.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence,
R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „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 004 0354, ar nosacīto nosaukumu „MRS”, daļas iznomāšanu
bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām - ģimenes dārza ierīkošanai
un uzturēšanai:

Dārza Nr.

Iznomātā
platība
(ha)

Nomnieka vārds
uzvārds

Personas kods

24

0,04

A.C. “dzēsts”

“dzēsts”

Adrese

“dzēsts”

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

74

0,02

J.Š. “dzēsts”

Personas kods
“dzēsts”

Adrese

“dzēsts”

3. Zemes nomas termiņš no 01.04.2019 līdz 31.12.2019.
4. 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 divām lapām.

14.§
Par zemes vienības daļas nomu nekustamā īpašuma „Piņķu ciems 2”, zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 8048 003 0274
Ziņo S.Bērziņa
Babītes novada pašvaldības dome izskata S.P. “dzēsts” 13.12.2018. iesniegumu
Nr.4538-s, ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003
0274, kas tiks izmantots klientu vajadzībām – autostāvvietas uzturēšanai priekš viņai
piederošās kafejnīcas “Gardēžu namiņš” klientiem.
Ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 61. panta 1.daļai un 61. panta 11.daļai un 19.06.2018. Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 6.,
40. un saskaņā ar Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.3, 3.§), atklāti balsojot „par”
13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele,
G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atbalstīt ierosinājumu nekustamā īpašuma “Piņķu ciems 2”, Babītes pagastā,
Babītes novadā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0274
daļu 0,05 ha platībā (pielikumā zemes vienības daļas shēma) nodot nomā uz sešiem
gadiem bez apbūves tiesībām.
2. Uzdot nekustamā īpašuma izsoles komisijai izstrādāt un iesniegt Domei
apstiprināšanai nomas tiesības izsoles noteikumus līdz 24.04.2019. un organizēt
nomas tiesību izsoli, par nomas maksu gadā (reizē arī Izsoles sākumcenu) –
620,00 EUR (seši simti divdesmit euro, 00 centi) gadā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trijām lapām.
15.§
Par zemes vienību piekritību pašvaldībai
Ziņo S.Bērziņa
Babītes novada pašvaldības dome izskata pašvaldības administrācijas ierosinājumu
par vairāku zemes vienību piekritību Babītes novada pašvaldībai atbilstoši grozījumiem
Zemes pārvaldības likumā, kas stājās spēkā 2018. gada 25. oktobrī, kuru 17. panta sestajā
daļā noteikts, ka “šā panta pirmajā daļā minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā
daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos
rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes
izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību
pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu
par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība”.
Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17. panta sesto daļu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4. panta 4.daļas 1. un 2.punktu, likuma “Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta otrās
daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 “Kārtība, kādā
pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 3.2.apakšpunktu,
8.1.apakšpunktu, Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēto ministriju un pašvaldības

izvērtēto rezerves zemju sarakstu, Valsts zemes dienesta 2018.gada 17.janvāra vēstuli Nr.204/45 un saskaņā ar Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.3, 4.§), atklāti balsojot „par”
13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele,
G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Noteikt, ka Babītes novada pašvaldībai piekrīt un zemesgrāmatā ir ierakstāmas uz
Babītes novada pašvaldības vārda Babītes novada administratīvajā teritorijā rezerves zemes
fondā ieskaitītās zemes vienības (Izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību
platības var tikt precizētas):
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Adrese/Nosaukums
Bez adreses
Bez adreses
Sila iela 7, Babīte,
Babītes pag., Babītes
nov.
Bez adreses
Bez adreses
Bez adreses
Bez adreses
Bez adreses
Bez adreses
Bez adreses
Bez adreses
Bez adreses
Bez adreses
Bez adreses
Piesaules, Sēbruciems,
Babītes pag., Babītes
nov.
Veldzes, Babītes pag.,
Babītes nov.
Bez adreses
“Kaupu putni”, Babītes
pag., Babītes nov.
Bez adreses
Bez adreses
Bez adreses
Saliena 2, Salas pag.,
Babītes nov.
Saliena 2, Salas pag.,
Babītes nov.
Lijas, Salas pag., Babītes
nov.
Bez adreses
Bez adreses
Teodori, Salas pag.,
Babītes nov.
“Jaunamatas”, Pavasari,
Salas pag., Babītes nov.
Amatas, Salas pag.,
Babītes nov.
Bez adreses

Kadastra
numurs

Kadastra
apzīmējums

Platība
(ha)

NILM
kods

80480040511
80480020141

80480010094
80480020089

1,22
0,1429

1201
0601

Zemes
kadastrālā
vērtība
(EUR)
5894
7865

80480040494

80480040494

0,13

0601

14794

80480040511
80480040511
80480040511
80480040300
80480040300
80480060013
80480040511
80480070072
80480070276
80480040511
80480040511

80480040510
80480040511
80480040512
80480040541
80480040542
80480060013
80480070198
80480070216
80480070276
80480090092
80480090093

1,76
1,13
0,19
0,035
0,13
0,81
0,61
0,2
0,2
0,35
0,23

1201
1201
1201
1201
0201
1201
1201
1201
1201
1201
1201

2464
1582
266
49
14
1134
854
280
280
490
322

80480090345

80480090096

0,66

0907

924

80480090346

80480090097

0,23

0907

322

80480100206

80480100206

1,16

1201

1624

80480130084

80480130084

0,05

0101

1990

80480040511
80880010215
80880030226

80480150050
80880010216
80880030226

2,8
0,15
0,08

1201
1201
1201

3920
105
56

80880040078

80880040078

0,37

0701

18426

80880040078

80880040122

0,27

0701

13446

80880050316

80880050316

0,127

1201

78

80880050215
80880050215

80880050511
80880060100

0,3
0,45

1201
1201

210
315

80880080139

80880080034

0,4915

0101

344

80880080002

80880080047

0,59

0101

394

80880080052

80880080052

0,27

0101

189

80880080062

80880080062

2,1

0101

1239

31.
32.

Zvirgzdiņi – Brīvi, Salas
pag., Babītes nov.
Teodori, Salas pag.,
Babītes nov.

80880080129

80880080129

0,6

0101

420

80880080139

80880080139

1,06

0101

781

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trijām lapām.
16.§
Par nekustamā īpašumā Jūrmalas iela 13D ietilpstošā dūmeņa ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0166 002 daļas vērtēšanu
Ziņo S.Bērziņa
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “Bite Latvija”, reģistrācijas
Nr.40003742426, vecākā iepirkumu speciālista Pētera Kalniņa 22.02.2019. un 14.03.2019.
iesniegumu Nr.LV4000-14 un Nr.LV4000-24, Babītes novada pašvaldības administrācijā
reģistrēts 25.02.2019. ar Nr.636-s un 15.03.2019. ar Nr.934-s, ar lūgumu noslēgt nomas
līgumu, uz termiņu ne mazāku par 10 gadiem, par dūmeņa daļas Jūrmalas ielā 13D, Piņķos
Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 8048 003 0166 002, iznomāšanu
SIA “Bite Latvija” esošo sakaru iekārtu uzturēšanai.
Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 61. panta 1.daļai, 61. panta 11.daļai, Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97
„Publiskas personas iznomāšanas noteikumi” 16. punktam, 16.1., 16.2., 16.3. un 16.4.
apakšpunktus un saskaņā ar Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.3, 5.§), atklāti
balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko,
Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret”
nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Uzdot nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai veikt dūmeņa Jūrmalas ielā 13D,
Piņķos Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 8048 003 0166 002, daļas,
uz kuras atradīsies SIA, “Bite Latvija” iekārtas, nomas tiesību novērtēšanu un iesniegt
Domei apstiprināšanai dūmeņa daļas nomas nosacīto cenu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trijām lapām.
17.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8048 004 0788 atsavināšanu
Ziņo S.Bērziņa
Babītes novada pašvaldības dome izskata O.B. “dzēsts” un E.B. “dzēsts”
22.02.2019. iesniegumu, Nr. 611-S ar lūgumu atļaut iegūt īpašumā pašvaldībai piederošu
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0788, kas robežojas ar viņiem piederošajā
īpašumā Liepu alejā 38, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048
004 0312, ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0312.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta septiņpadsmitā punkta
nosacījumiem, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas
pirmo punktu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 44. panta astotās daļas pirmo punktu,
37. panta pirmās daļas ceturto punktu un saskaņā ar Finanšu komitejas atzinumu (protokols
Nr.3, 6.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods,

K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis,
I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Atsavināt nekustamā īpašuma Liepu aleja 38, Babīte, Babītes pagasts, Babītes
novads, kadastra Nr. 8048 004 0312, īpašniekiem O.B. “dzēsts”, personas kods
“dzēsts” un E.B. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, pašvaldībai piederoša
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8048 003 0135, zemes vienību 0,0217
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0788.
2. Uzdot pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijai trīs mēnešu laikā iesniegt
Babītes novada pašvaldības domē apstiprināšanai nekustamā īpašuma ar
kadastra numuru 8048 003 0135, zemes vienības 0,0217 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 8048 004 0788 nosacīto cenu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
18.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
8088 005 0340 atsavināšanu
Ziņo S.Bērziņa
Babītes novada pašvaldības dome izskata J.V. “dzēsts” 20.03.2019. iesniegumu,
Nr. 968-S, ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8088 005 0340, kas robežojas ar viņam piederošajā īpašumā “Mēmele”, Salas
pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 8088 005 0697, ietilpstošo zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8088 005 0325.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta septiņpadsmitā punkta
nosacījumiem, saskaņā ar Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.3, 7.§), atklāti
balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko,
Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret”
nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atsavināt Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Salas
pagastā, Babītes novadā ar kadastra numuru 8088 005 0340, sastāvošu no
neapbūvētas zemes vienības 0,0103 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8088
005 0340.
2. Uzdot pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijai trīs mēnešu laikā iesniegt
Babītes novada pašvaldības domē apstiprināšanai nekustamā īpašuma ar
kadastra numuru 8088 005 0340, zemes vienības 0,0103 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 8088 005 0340 nosacīto cenu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.

19.§
Par zemes vienību zem publiskajiem ūdeņiem sadali un robežu pārkārtošanu
Ziņo S.Bērziņa
Babītes novada pašvaldības dome izskata pašvaldības administrācijas ierosinājumu
atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 01.03.2019. vēstulei Nr.1132/1868, Babītes novada pašvaldībā reģistrēta ar Nr.746-S, kurā norādīts, ka lai veiktu
valdījuma tiesību reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
Babītes novada pašvaldībai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai katrai
uz sev piekrītošajām Lielupes un Babītes ezera daļām, saskaņā ar Zemes pārvaldības
likuma 15. panta pirmo un otro daļu, jāveic zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8088
002 0066 un 8088 008 0153 sadale atbilstoši Ķemeru nacionālā parka robežai. Zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0192 sadale jāveic atbilstoši dabas lieguma
“Babītes ezers” robežai, bet zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0437 sadale
vai robežu pārkārtošanu ar zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8088 011 0001 jāveic
atbilstoši dabas lieguma “Babītes ezers” robežai.
Atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 15. panta pirmā un otrā daļa, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 11. panta 2. apakšpunktam, 15. pantam, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1, 17.5.punktam,
Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.3, 8.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence,
R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Sadalīt nekustamajā īpašumā „Lielupe” kadastra Nr. 8088 008 0153 ietilpstošo
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8088 002 0066 divās daļās, atbilstoši
Ķemeru nacionālā parka robežai:
1.1.plānotajai zemes vienībai Nr.1, aptuvenā platība 7,52 ha, (Pielikums Nr.1)
visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Publiskie ūdeņi
(NĪLMK – 0301);
1.2.plānotajai zemes vienībai Nr.2, aptuvenā platība 35,45 ha, (Pielikums Nr.1)
visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Publiskie ūdeņi
(NĪLMK – 0301).
2. Sadalīt nekustamajā īpašumā „Lielupe” kadastra Nr. 8088 008 0153 ietilpstošo
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8088 008 0153 divās daļās, atbilstoši
Ķemeru nacionālā parka robežai:
2.1.plānotajai zemes vienībai Nr.1, aptuvenā platība 35,42 ha, (Pielikums Nr.2)
visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Publiskie ūdeņi
(NĪLMK – 0301);
2.2.plānotajai zemes vienībai Nr.2, aptuvenā platība 52,63 ha, (Pielikums Nr.2)
visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Publiskie ūdeņi
(NĪLMK – 0301).
3. Sadalīt nekustamajā īpašumā „Lielupe” kadastra Nr. 8088 008 0153 ietilpstošo
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0192 divās daļās, atbilstoši
dabas lieguma “Babītes ezers” robežai:

3.1.plānotajai zemes vienībai Nr.1, aptuvenā platība 14,65 ha, (Pielikums Nr.3)
visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Publiskie ūdeņi
(NĪLMK – 0301);
3.2.plānotajai zemes vienībai Nr.2, aptuvenā platība 6,54 ha, (Pielikums Nr.3)
visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Publiskie ūdeņi
(NĪLMK – 0301).
4. Pārkārtot nekustamajā īpašumā “Babītes ezers”, kadastra numurs 8088 011 0001
ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8088 005 0437 un 8088 011
0001 projektētās robežas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005
0437 nodalot zemes vienības daļu aptuveni 1 ha platībā un pievienojot to zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 011 0001 (Pielikums Nr.4), savukārt no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 011 0001 nodalot zemes vienības
daļu 0,26 ha un pievienojot to zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005
0437(Pielikums Nr.4):
4.1.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0437 pēc projektēto robežu
pārkārtošanas aptuveni 20,26 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – Publiskie ūdeņi (NĪLMK – 0301);
4.2.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 011 0001 pēc projektēto robežu
pārkārtošanas aptuveni 1254,65 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – Publiskie ūdeņi (NĪLMK – 0301).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz septiņām lapām.
20.§
Par nekustamo īpašumu „Babītes ielas laukums”, Babītes pagastā, Babītes novadā
un Liepu aleja 19, Babīte, Babītes pagastā, Babītes novadā, atsavināšanu
Ziņo S.Bērziņa
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “Anvis”, reģistrācijas
Nr.400002058921, turpmāk tekstā – Iesniedzējs, 25.03.2019. iesniegumu, reģistrācijas
Nr.1053-s, ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 8048 004 0653, 8048 004 0498 uz kurām atrodas Iesniedzējam piederoša
ēka ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0498 001 un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
80048 003 0633 uz kuras atrodas Iesniedzēja izbūvēta autostāvvieta.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence,
R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atsavināt nekustamos īpašumus “Babītes ielas laukums”, Babītes pagasts,
Babītes novads, kadastra numurs 8048 004 0653 un Liepu aleja 19, Babīte,
Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra numurs 8048 004 0498, sastāvošus
no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8048 004 0653, platība – 0,0553
ha, un 8048 004 0498, platība – 0,1924 ha, ievērojot Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 44.panta ceturtās daļas noteikumus.
2. Atteikt atsavināt nekustamajā īpašumā “Ābeles”, Babītes pagasts, Babītes
novads, kadastra numurs 8048 003 0170, ietilpstošo zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0633, platība – 0,1081 ha.

3. Uzdot pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijai trīs mēnešu laikā iesniegt
Babītes novada pašvaldības Domē apstiprināšanai nekustamo īpašumu “Babītes
ielas laukums”, Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra numurs 8048 004
0653 un Liepu aleja 19, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra
numurs 8048 004 0498 nosacīto cenu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trijām lapām.
21.§
Par zemes iegūšanu īpašuma
Ziņo A.Ence
1.
Babītes novada pašvaldības dome izskata R.B. “dzēsts” (R.B. “dzēsts”), personas
kods “dzēsts”, Latvijas Republikas nepilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”,
08.03.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 849-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā 1/3 (vienu
trešo) domājamo daļu no nekustamā īpašuma “Vijoles”, kadastra Nr. 8088 005 0168,
Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, kas iegūts pirkuma rezultātā.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30. pantu, atklāti balsojot „par” 13
balsis (A.Ence, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele,
G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu R.B. “dzēsts” (R.B. “dzēsts”), personas kods “dzēsts”, Latvijas
Republikas nepilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā 1/3
(vienu trešo) domājamo daļu no nekustamā īpašuma “Vijoles”, kadastra
Nr. 8088 005 0168, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads.
2.
Babītes novada pašvaldības dome izskata S.V. “dzēsts” (S.V. “dzēsts”), personas
kods “dzēsts”, Krievijas Federācijas pilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”,
22.03.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 1023-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Birztalas 1”, kadastra Nr. 8048 007 1105, 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” 13
balsis (A.Ence, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele,
G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu S.V. “dzēsts” (S.V. “dzēsts”), personas kods “dzēsts”, Krievijas
Federācijas pilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Birztalas 1”, kadastra Nr. 8048 007 1105, Dzilnuciems, Babītes
pagasts, Babītes novads.

3.
Babītes novada pašvaldības dome izskata T.C. “dzēsts” (T.C. “dzēsts”), personas
kods “dzēsts”, Baltkrievijas Republikas pilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”,
26.03.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 1058-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Ezera iela 8”, kadastra Nr. 8048 007 0565, Dzilnuciems, Babītes
pagasts, Babītes novads, kas iegūts dāvinājuma rezultātā.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30. pantu, atklāti balsojot „par” 13
balsis (A.Ence, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele,
G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu T.C. “dzēsts” (T.C. “dzēsts”), personas kods “dzēsts”,
Baltkrievijas Republikas pilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt
īpašumā nekustamo īpašumu “Ezera iela 8”, kadastra Nr. 8048 007 0565, Dzilnuciems,
Babītes pagasts, Babītes novads.
4.
Babītes novada pašvaldības dome izskata T.C. “dzēsts” (T.C. “dzēsts”), personas
kods “dzēsts”, Baltkrievijas Republikas pilsoņa pase Nr. ”dzēsta” adrese: “dzēsts”,
26.03.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 1059-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Parka aleja 7”, kadastra Nr. 8048 007 0551, Dzilnuciems, Babītes
pagasts, Babītes novads, kas iegūts dāvinājuma rezultātā.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30. pantu, atklāti balsojot „par” 13
balsis (A.Ence, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele,
G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu T.C. “dzēsts” (T.C. “dzēsts”), personas kods “dzēsts”,
Baltkrievijas Republikas pilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt
īpašumā nekustamo īpašumu “Parka aleja 7”, kadastra Nr. 8048 007 0551, Dzilnuciems,
Babītes pagasts, Babītes novads.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trijām lapām.

22.§
Par pabalstu piešķiršanu
Ziņo R.Bērziņa
1.
Izskatot L.M. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, dzīvojoša “dzēsts” (turpmāk tekstā
– Iesniedzējs) iesniegumu, reģistrācijas Nr. 9-1/19/636-IP, ar lūgumu piešķirt pabalstu
sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai.
Ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 19.03.2019. atzinumu (protokols Nr. 3, 2.§) un
saskaņā ar Babītes novada pašvaldības 25.10.2017. saistošo noteikumu Nr.16 „Par Babītes
novada pašvaldības pabalstiem ar materiālā stāvokļa izvērtēšanu” X. nodaļu, atklāti
balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko,
Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret”
nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt pabalstu 1000.00 EUR (viens tūkstotis euro, 00 centi) apmērā L.M.
“dzēsts”, personas kods “dzēsts”, sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai. Pabalsts
izmaksājams laika periodā līdz 31.08.2019., pārskaitot to klienta norādītajā bankas kontā.
2.
Izskatot A.R. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, (turpmāk tekstā – Iesniedzēja)
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 9-1/19/598-IP, ar lūgumu piešķirt pabalstu sociālās
rehabilitācijas mērķu sasniegšanai.
Ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 19.03.2019. atzinumu (protokols Nr. 3, 2.§) un
saskaņā ar Babītes novada pašvaldības 25.10.2017. saistošo noteikumu Nr.16 „Par Babītes
novada pašvaldības pabalstiem ar materiālā stāvokļa izvērtēšanu” X. nodaļu, atklāti
balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko,
Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret”
nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt pabalstu 290.00 EUR (divi simti deviņdesmit euro, 00 centi) apmērā A.R.
“dzēsts”, personas kods “dzēsts”, sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai. Pabalsts
izmaksājams laika periodā līdz 31.12.2019., apmaksu veicot pēc izdevumus attaisnojošu
dokumentu iesniegšanas Babītes novada pašvaldības sociālajā dienestā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām.
23.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Vecbatari”, Lapsās,
Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8048 007 0165 atsavināšanas izsoles
rezultātu apstiprināšanu
Ziņo A.Iklāva
Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 28.11.2018. lēmumu „Par nekustamā
īpašuma “Vecbatari”, Lapsās, Babītes pagastā, Babītes novadā, atsavināšanu” (protokols
Nr.14, 15.§) un Pašvaldības domes ar 31.01.2019. lēmumu „Par Babītes novada pašvaldībai
piederoša nekustamā īpašuma „Vecbatari”, Lapsās, Babītes pagastā, Babītes novadā,
kadastra Nr.80480070165 (Turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums), atsavināšanas izsoles

noteikumu (turpmāk tekstā – Izsoles noteikumi) apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 5.§),
Babītes novada pašvaldības īpašuma izsoles komisija, informāciju par Nekustamā īpašuma
sastāvu un izsoles laiku publicēja Latvijas Republikas oficiālā izdevuma “Latvijas
Vēstnesis” 14.02.2019. laidienā Nr.32 (6371), laikrakstā “Rīgas Apriņķa Avīze” un
12.02.2019. Pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv.
Izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā un līdz noteiktajam termiņam - 13.03.2019.
plkst. 10:00 Izsolei pieteicās divi pretendenti: ar reģistrācijas Nr.1 – pretendents E.L.
“dzēsts” un ar Nr.2 - pretendents U.N. “dzēsts”.
Izsolei izsoles dienā 14.03.2018. piereģistrējās un saņēma izsoles dalībnieka Karti
ar kārtas Nr., atbilstošu Reģistrācijas apliecības kārtas Nr., divi izsoles dalībnieki – E.L.
“dzēsts”, personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta “dzēsts”, un U.N. “dzēsts”,
personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta “dzēsts”.
Izsoles procesā veicot solīšanu, izsoles dalībnieks ar kārtas Nr. 1 solīšanu pārtrauca
ar solīto cenu 6000,00 EUR, līdz ar to Izsolei ar kārtas Nr.2 reģistrētais pretendents,
piedāvājot visaugstāko cenu par izsolāmo Nekustamo īpašumu - 6200,00 EUR, atbilstoši
Izsoles noteikumu 4.11. punktam, ieguvis Nekustamo īpašumu “Vecbatari”, Lapsās,
Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8048 007 0165, sastāvošu no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0165, 0,0557 ha platībā un uz tās esošu šķūni ar kadastra
apzīmējumu 8048 007 0165 001, ar būves kopējo platību 112,5 m2, par solīto cenu 6200,00
EUR (seši tūkstoši divi simti euro, 00 centi).
Atbilstoši Izsoles noteikumu 4.11. punktam, dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko
cenu, ar savu parakstu to apliecina Izsoles protokolā un atzīstams par Izsoles uzvarētāju.
Saskaņā ar Izsoles noteikumu 7.1., 7.2. un 7.3.punktiem, izskatot Izsoles komisijas
iesniegto 18.03.2019. Izsoles komisijas protokolu Nr. 1.-1.14/1/2 (ar Pielikumu Nr.1 –
Izsoles protokols Nr.1 uz 1.lp. (kopija) ar 3 pielikumiem: Nr.1 - izsoles dalībnieku
reģistrācijas saraksts uz 2 lp. (kopija); Pielikums Nr.2 - Izsoles dalībnieku reģistrācijas lapa
(kopija); Pielikums Nr.3 - Nosolītāja parakstīta izsoles noteikumu pirmā lapa (kopija)), ar
kuru Izsoles komisija vienbalsīgi nolemj apstiprināt 14.03.2019. Izsoles protokolu Nr.1,
par to, ka Izsoles dalībnieks U.N. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, ieguvis Nekustamo
īpašumu “Vecbatari”, Lapsās, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8048 007 0165,
sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0165, 0,0557 ha platībā un
uz tās esošu šķūni ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0165 001, ar būves kopējo platību
112,5 m2 par nosolīto cenu 6200,00 EUR (seši tūkstoši divi simti euro, 00 centi). Ievērojot,
ka U.Noviks ir samaksājis nodrošinājuma naudu 300,00 EUR (trīs simti euro, 00 centi), un
atlikušās summas 5900,00 EUR (pieci tūkstoš deviņi simti euro, 00 centi) samaksa
pierādīta ar 27.03.2019. maksājuma uzdevumu Nr. 915, atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt:
1.1.Babītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vecbatari”, Lapsās,
Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8048 007 0165, sastāvoša no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0165, 0,0557 ha platībā un uz tās esoša šķūņa ar kadastra
apzīmējumu 8048 007 0165 001, ar būves kopējo platību 112,5 m2 izsoles rezultātus;
1.2. saskaņā ar Izsoles komisijas 18.03.2019. protokolu Nr.1-1.14/1/2 par
Nekustamā īpašuma ieguvēju (Izsoles uzvarētāju) – U.N. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
deklarētā dzīvesvieta “dzēsts”.

2. Septiņu darba dienu laikā slēgt līgumu par nekustamā īpašuma “Vecbatari”,
Lapsās, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8048 007 0165, sastāvoša no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0165, 0,0557 ha platībā un uz tās esoša šķūņa
ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0165 001, ar būves kopējo platību 112,5 m 2 pārdošanu
U.N. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, par pirkuma maksu 6200,00 EUR (seši tūkstoši
divi simti euro, 00 centi).
Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.
Lēmumu nosūtīt U.N. “dzēsts” reģistrētā pasta sūtījumā uz deklarēto dzīvesvietu.
“dzēsts”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
24.§
Par S.R. iesniegumu
Ziņo A.Iklāva
Babītes novada pašvaldībā 28.02.2019. ar Nr. 724-S reģistrētas S.R. “dzēsts”,
turpmāk arī Iesniedzēja, iesniegums (turpmāk tekstā – Iesniegums), kurā lūgts atcelt ar
administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr.120026252, sastādītu 22.02.2019. par
ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu – automašīnas novietošanu stāvēšanai neatļautā
vietā, uzlikto naudas sodu.
Babītes novada pašvaldības dome, izskatot Iesniegumu, 22.02.2019. administratīvā
pārkāpuma protokolā-lēmumā Nr.120026252 un Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās
kārtības daļas un pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un strīdus situācijas
fotofiksācijas materiālus, konstatēja sekojošo:
1. Automašīna SAAB, valsts reģistrācijas Nr. “dzēsts”, 22.02.2019. plkst. 00.53
atradās novietota stāvēšanai uz brauktuves Jūrmalas ielā pie ēkas Saules iela 2, Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā, vietā, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa
apzīmējuma līniju un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par 3 m. Par automašīnas vadītāja
rīcību 22.02.2019. Babītes novada pašvaldības domes pilnvarota persona - Babītes novada
pašvaldības Sabiedriskās kārtības sargs J.Antāns saskaņā ar MK 02.06.2015. noteikumu
Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 121.4. punkta normas
pārkāpumu (aizliegts apstāties un stāvēt vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto
ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu
transportlīdzekli ir mazāks par 3 m un, pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa (turpmāk tekstā – LAPK) 149.10 panta piektās daļas 6. punktu (Par stāvēšanu
vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu
vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par trim metriem uzliek
naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā), sastādījis
administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr.120026252 un piemērots naudas sods
40,00 EUR apmērā. Kā Iesniegumā norādīts, administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu
Nr.120026252 apstrīdējusi S.R. “dzēsts”. Iesniedzēja nav norādījusi citu personu, kura
protokolā-lēmumā Nr.120026252 norādītajā laikā un vietā novietojusi automašīnu SAAB,
valsts reģistrācijas Nr. “dzēsts”. Minētais liek secināt, ka transporta līdzekli 22.02.2019.
vadīja un minēto ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu izdarīja S.R. “dzēsts”. S.R.
“dzēsts” deklarētā dzīves vieta: “dzēsts”.
2. Sekojoši izriet, ka pie augstāk norādītajiem apstākļiem administratīvā pārkāpuma
protokols – lēmums Nr.120026252 par konkrētajā situācijā uz brauktuves Jūrmalas ielā pie
ēkas Saules ielas 2, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, vietā, kur attālums starp

brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par
3 m 22.02.2019. plkst. 00.53 neatļauti stāvēšanai novietoto automašīnu SAAB, valsts
reģistrācijas Nr. “dzēsts”, kuru vadīja un automašīnu novietoja Iesniedzēja, sastādīts
atbilstoši Noteikumu 121.4. punkta normas pārkāpumam un par šo nodarījumu automašīnas
vadītājai piemērots atbilstošs LAPK 149.10 panta piektās daļas 6. punktā noteiktais
administratīvais naudas sods 40,00 EUR. Babītes novada pašvaldības domes rīcībā esošie
dokumentārie materiāli kopsakarā ar lēmumu pamatojošām tiesību normām liecina, ka nav
un nevar būt nekādu šaubu par to, ka minētais protokols sastādīts atbilstoši situācijai,
tiesiski pareizi un likumiski pamatoti.
3. Iesniedzēja atzīst, ka protokolā-lēmumā Nr.120026252 norādītajā laikā un vietā
uz brauktuves Jūrmalas ielā pie ēkas Saules iela 2, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā
novietota automašīna SAAB, valsts reģistrācijas Nr. “dzēsts”.
Iesniedzēja paskaidro, ka, viņasprāt, automašīnu novietojusi stāvēšanai apdzīvotā
teritorijā, kas apzīmēta ar 528. ceļazīmi “Dzīvojamā zona”. Šāda Iesniedzējas norāde ir
kļūdaina. Noteikumu 276.23. punktā noteikts, ka 528. zīme apzīmē "Gājēju ceļu zonas
beigas". Dzīvojamā zona saskaņā ar Noteikumu 2.11. punktu ir apbūvēta teritorija
(dzīvojamais masīvs, atpūtas vieta) vai tās daļa, kurā iebraukšana, apzīmēta ar 533. ceļa
zīmi, bet izbraukšana – ar 534. ceļa zīmi un Noteikumu 276.28. punktā paskaidrots, ka ar
533. zīmi "Dzīvojamā zona" apzīmē vietu, no kuras sākot ir spēkā Noteikumu prasības, kas
nosaka ceļu satiksmes kārtību dzīvojamās zonās. Dzīvojamā zonā, atbilstoši Noteikumu
141.punktā noteiktajam, transportlīdzekļu stāvēšana atļauta tikai speciāli paredzētās
stāvvietās. Ja tādu stāvvietu nav vai ja tās ir aizņemtas, transportlīdzekļu stāvēšana atļauta
tikai vietās, kur tas netraucē gājēju pārvietošanos vai citu transportlīdzekļu braukšanu.
Iesniedzēja uzskata, ka automašīna SAAB, valsts reģistrācijas Nr. “dzēsts”
novietota stāvēšanai dzīvojamā zonā, vietā, kur tā netraucē citu transportlīdzekļu
braukšanai vai gājējiem, kā arī automašīnas novietošana notikusi tumšajā diennakts laikā,
turklāt ziemas periodā sliktos laikapstākļos un nepārtrauktā ceļa līnija nav bijusi
pamanāma, turklāt nakts apstākļos automašīna netraucē ne gājējiem, ne citiem transporta
līdzekļiem, tādēļ administratīvā pārkāpuma protokols – lēmums Nr.120026252 sastādīts
nepamatoti un ir atceļams. Kā attaisnojumu automašīnas novietošanai konkrētajā vietā,
Iesniedzēja min to, ka speciāli automašīnām stāvēšanai izveidotās vietās brīvu vietu tobrīd
nav bijis.
Pašvaldības domes rīcībā esošie lietas materiāli liecina, ka automašīna SAAB,
valsts reģistrācijas Nr. “dzēsts” 22.02.2019. plkst. 00.53 novietota stāvēšanai uz
brauktuves, kura drošai braukšanai pretējos virzienos sadalīta ar 920. horizontālo ceļa
apzīmējumu - nepārtraukta līnija. Saskaņā ar Noteikumu 292.1. punktu - 920. ceļa
apzīmējums – nepārtraukta līnija – sadala pretējos virzienos braucošu transportlīdzekļu
plūsmas. Ceļa apzīmējuma darbības zona vienlaikus ir šīs līnijas garums. Atbilstoši Babītes
novada pašvaldības ceļu būvinženieres A.Parisas sniegtajai informācijai, konkrētā
brauktuve izbūvēta ar mērķi nodrošināt iebraukšanu/izbraukšanu dzīvojamā zonā. Pie
iebraukšanas/izbraukšanas brauktuvē no Jūrmalas ielas atbilstoši pieļaujamajam
braukšanas kustības virzienam izvietotas divas ceļa zīmes - 533. zīme "Dzīvojamā zona"
un 534. zīme "Dzīvojamās zonas beigas". Brauktuves kopējais platums ir 550 cm. Lai
brauktuvē nodrošinātu netraucētu un drošu autotransporta līdzekļu kustību vienlaikus abos
pretējos virzienos, tajā ceļu satiksme organizēta sekojoši: brauktuve ar horizontālu
nepārtrauktu ceļa apzīmējuma līniju sadalīta, katram braukšanas virzienam nodrošinot ceļa
inženierbūvei standartā noteikto braukšanas plūsmai minimāli pieļaujamo brauktuves

joslas platumu - 275 cm. Īstenotais satiksmes regulējums veiksmīgi risina vienlaicīgas
iebraukšanas/izbraukšanas drošu iespēju dzīvojamajā zonā. Novietojot automašīnu
stāvēšanai uz brauktuves vietā, kur platums no brauktuves malas līdz nepārtrauktajai ceļa
apzīmējuma līnijai ir tikai 275 cm, tā neapstrīdami traucē cita transporta līdzekļa
braukšanai, jo šādu neatļauti novietotu transporta līdzekli iespējams apbraukt vienīgi
pārkāpjot Noteikumu 295. punktu - 920. un 921. ceļa apzīmējuma līnijas šķērsot aizliegts,
izņemot 920. ceļa apzīmējuma līniju gadījumos, kad tā lietota, lai apzīmētu stāvvietas
robežas, vai sadala pretējos virzienos braucošu transportlīdzekļu plūsmas, lai atgrieztos
savā braukšanas virziena pusē. No iepriekš minētā secināms, ka automašīna SAAB, valsts
reģistrācijas Nr.JP5043, protokolā-lēmumā Nr.120026252 norādītajā laikā un vietā
stāvēšanai novietota neatļauti un tā traucē citu transporta līdzekļu drošai braukšanai.
Ceļu satiksmes likuma 1.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka ceļš ir jebkura
satiksmei izbūvēta teritorija (autoceļš, iela, prospekts, šķērsiela un tamlīdzīgas teritorijas
visā platumā, ieskaitot brauktuvi, ietves, nomales, sadalošās joslas un saliņas). Ceļa
kompleksā ietilpst ceļš, (...) satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (ceļa zīmes, luksofori,
signālstabiņi, aizsargbarjeras, gājēju barjeras, vertikālie un horizontālie ceļa apzīmējumi
un citi tehniskie līdzekļi). Minētā likuma 38.punkta otrajā daļā noteikts, ka satiksmes
organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu, uzstādīšanu un noņemšanu veic ceļa
pārvaldītājs. Saskaņojums par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu,
uzstādīšanu un noņemšanu attiecas uz atbilstību standartiem ceļu satiksmes drošības jomā.
No iepriekš minētā secināms, ka brauktuve, kura standartiem atbilstošas un drošas
satiksmes organizēšanai, atbilstoši saskaņotajai projekta dokumentācijai vai saskaņojot ar
Latvijas Valsts ceļiem, apzīmēta ar braukšanas joslas sadalošo 920. horizontālo ceļa
apzīmējumu – nepārtrauktu līniju, tāda izveidota pamatoti un nepieciešami. Tāpat Ceļu
satiksmes likuma 39.pantā noteikts, ka plānojot pilsētu, apdzīvoto vietu un pilsētu
dzīvojamo rajonu apbūvi, kā arī projektējot dzīvojamās mājas, sabiedriskās celtnes un citus
objektus, nepieciešams paredzēt pasākumus, lai varētu nodrošināt ērtu un drošu satiksmi,
pietiekamu transportlīdzekļu stāvvietu skaitu, iespēju piebraukt pie celtnēm un citiem
objektiem.
Kritiski vērtējams ir Iesniedzējas apgalvojums, ka novietojot automašīnu SAAB,
valsts reģistrācijas Nr. “dzēsts”, stāvēšanai neatļautā vietā, 920. horizontālais ceļa
apzīmējums – nepārtrauktā līnija nav bijusi pamanāma tumsas un slikto laikapstākļu dēļ.
Fotofiksācijas materiāls pārliecinoši pierāda, ka ceļa apzīmējuma nepārtrauktā līnija ir labi
redzama. Asfalts ir sauss, to neklāj sniegs vai dubļi, nav saskatāmi citi traucējumi, kas
radītu šķēršļus horizontālās līnijas pamanīšanai. Fotomateriālā arī redzams, ka attālums
starp stāvēšanai novietoto automašīnu SAAB, valsts reģistrācijas Nr. “dzēsts”, un 920.
horizontālo ceļa apzīmējumu – nepārtraukto līniju ir mazāks par trim metriem.
4. Naudas sods uzlikts automašīnas vadītājai S.R. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
kā tas noteikts LAPK 149.10 panta piektās daļas 6. punktā un nav pretrunā ar faktisko
situāciju. Likumdevējs LAPK konkrētajā normā noteicis, kam uzliekams naudas sods, ja
zināma persona, kura vadījusi automašīnu un izdarījusi minēto ceļu satiksmes pārkāpumu.
Pie apstākļiem, kad uz vietas nav iespējams noskaidrot transporta līdzekļa vadītāju
(protokols tiek sastādīts bez transporta līdzekļa vadītāja klātbūtnes) Ceļu satiksmes likuma
43.2 panta pirmajā daļā Īpatnības administratīvo pārkāpumu lietās sakarā ar apstāšanās
vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, likumdevējs noteicis, ka administratīvo sodu par
apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu, ja tas konstatēts bez transportlīdzekļa
vadītāja klātbūtnes, piemēro transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā norādītajam
turētājam vai, ja turētājs nav norādīts vai transportlīdzeklis noņemts no uzskaites, —

transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam). Savukārt Ceļu satiksmes likuma 43.2 panta
trešās daļas 2.punktā noteikts, ka administratīvo sodu par apstāšanās vai stāvēšanas
noteikumu pārkāpumu šā panta pirmajā daļā minētajai personai nepiemēro, ja šā panta
pirmajā daļā minētā persona norāda personu, kura pārkāpuma izdarīšanas brīdī bija
transportlīdzekļa vadītājs (norādot attiecīgo personu identifikācijas datus), kā arī iesniedz
šo faktu apliecinošus pierādījumus. Minētās likuma normas dod iespēju vērtēt, kura
persona sodāma par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu, tomēr šāda
izvērtēšana aizkavē protokola-lēmuma nekavējošu sastādīšanu pārkāpuma konstatēšanas
brīdī bez transportlīdzekļa vadītāja klātbūtnes.
Ievērojot iepriekš teikto secināms, ka protokols – lēmums Nr.120026252 sastādīts
pareizi un atbilstoši faktiskajai situācijai.
5. Ir konstatēts, ka, novietojot automašīnu stāvēšanai neatļautā vietā, ir izdarīts
administratīvais pārkāpums, par kuru sodāmā persona ir automašīnas vadītāja – S.R.
“dzēsts”. Lietas materiālu pārbaude liecina, ka par automašīnas novietošanas faktu, vietu,
laiku un apstākļiem strīda nav. No lietā esošajiem dokumentiem nav konstatēti pretrunīgi
apstākļi vai apstākļi, kas nepieļauj lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā.
6. Iesniedzējai par automašīnas neatļautu novietošanu stāvēšanai piemērots
administratīvais sods sankcijas ietvaros, kas neparedz rīcības brīvību attiecībā uz
piemērojamā soda veidu un apmēru. Līdz ar to, tā samērīgums nav jāvērtē, jo to jau ir
izdarījis likumdevējs, izdodot konkrēta satura tiesību normu. Līdz ar to esošajā gadījumā
nav īpaši konstatējami un vērtējami atbildību mīkstinoši vai pastiprinoši apstākļi. Tāpat
likumdevējs par piemērotās normas un sankcijas apmēra kritērijiem nav izvirzījis
blakusapstākļu – nodarījums izdarīts dienā vai naktī; ir vai nav tuvumā brīvas
autostāvvietas, utml., vērtēšanu, tādēļ nav ievērojama Iesniedzējas atsauce, ka pārkāpums
izdarīts, jo tuvumā visas atļauti autostāvēšanai paredzētās vietas bijušas aizņemtas un naktī
neatļautā vietā novietotā automašīna nevienam netraucē.
7. Cita starpā lēmums pamatojams arī ar Ceļu satiksmes likuma 19. panta Ceļu
satiksmes dalībnieku vispārīgie pienākumi un tiesības pirmo daļu, kura noteic, ka ceļu
satiksmes dalībniekiem ir jāizpilda šā likuma, Ceļu satiksmes noteikumu un citu normatīvo
aktu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes dalībnieku pienākumus; jāizpilda policijas
darbinieku un to personu norādījumi, kuras pilnvarotas regulēt satiksmi, kā arī jāievēro
luksoforu signālu, ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu prasības.
Transporta līdzekļa vadītājam, piedaloties ceļu satiksmē, ikreiz ir jāpārliecinās, ka
viņš ievērojis ceļu satiksmes noteikumus, tostarp, par ceļa zīmju un apzīmējumu
ievērošanu.
8. Vērtējams, ka sastādot administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu
Nr.120026252 par naudas soda 40,00 EUR apmērā piemērošanu automašīnas vadītājai S.R.
“dzēsts” saistībā ar viņas nodarījumu - automašīnas novietošanu stāvēšanai neatļautā vietā,
administratīvais sods ir tiesiski pamatots atbildības līdzeklis, ar kuru netiek ierobežotas vai
aizskartas Iesniedzējas kā privātpersonas tiesības. Ar tiesiskiem paņēmieniem, vēršot
Iesniedzējas uzmanību uz pašas radīto situāciju, panākams, ka persona turpmāk rīkosies
saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma un Noteikumu normām un nepieļaus līdzīgus pārkāpumu
gadījumus.
–

9. Ievērojot augstāk minēto, secināms, ka 22.02.2019. izdotais administratīvais akts
administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums Nr.120026252 sastādītais un

administratīvais sods 40,00 EUR apmērā par prettiesisko nodarījumu – automašīnas
novietošanu stāvēšanai neatļautā vietā, piemērots likumīgi un atbilstoši spēkā esošām
tiesību normām, precīzi atbilstoši lietā konstatētajiem apstākļiem un nodarījumam un nav
atceļams. Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 1.p. pirmās daļas 3.p., 19.panta pirmo daļu,
38.p. otrā daļa, 39.p., 43.2 p., MK 02.06 2015. noteikumu Nr. 279 „Ceļu satiksmes
noteikumi” 2.11.punktu., 121.4.p., 141.p., 292.1.p., 295.punktu, Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 149.10 panta piektās daļas 6. punktu, 287. panta pirmās daļas 1.punktu,
288.pantu, 289.pantu, 22.pantu, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa,
J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs,
E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
Administratīvo lēmumu – 22.02.2019. administratīvā pārkāpuma protokolulēmumu Nr.120026252 atstāt negrozītu un S.R. “dzēsts” (personas kods “dzēsts”) sūdzību
noraidīt.
Lēmumu paziņot, nosūtot to Iesniedzējai reģistrētā pasta sūtījumā uz deklarēto
dzīvesvietu “dzēsts”.
Lēmumu 10 darba dienu laikā no tā paziņošanas dienas var pārsūdzēt Rīgas rajona
tiesas Jūrmalas tiesu namā (Zigfrīda Meierovica prospekts 1A, Dubulti, Jūrmala, LV2015), sūdzību iesniedzot Babītes novada pašvaldības Administrācijā (Centra ielā 4,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā LV-2107).
Lēmums stājas spēkā ar paziņošanas dienu.
Lēmums saskaņā ar Paziņošanas likuma 8. panta trešo daļu uzskatāms par paziņotu
septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz piecām lapām.
25.§
Par L.C. iesniegumu
Ziņo A.Iklāva
Babītes novada pašvaldībā 25.03.2019. ar Nr.1026-S reģistrēti L.C. “dzēsts”,
turpmāk arī Iesniedzēja, iesniegums (turpmāk tekstā – Iesniegums), kurā lūgts nepiemērot
ar administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr.120030280, sastādītu 15.03.2019. par
ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu – automašīnas novietošanu stāvēšanai neatļautā
vietā, uzlikto naudas sodu.
Babītes novada pašvaldības dome, izskatot Iesniegumu, 15.03.2019. administratīvā
pārkāpuma protokolā-lēmumā Nr.120030280 un Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās
kārtības daļas un pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un strīdus situācijas
fotofiksācijas materiālus, konstatēja sekojošo:
1. Automašīna Volkswagen, valsts reģistrācijas Nr. “dzēsts” (turpmāk tekstā –
Automašīna), 15.03.2019. plkst. 02.32 atradās novietota stāvēšanai uz brauktuves Jūrmalas
ielā pie ēkas Saules iela 2, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, vietā, kur attālums
starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju un apturētu transportlīdzekli ir
mazāks par 3 m. Par automašīnas vadītāja rīcību 15.03.2019. Babītes novada pašvaldības
domes pilnvarota persona - Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības sargs
G.Dozbergs saskaņā ar MK 02.06.2015. noteikumu Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi”
(turpmāk tekstā – Noteikumi) 121.4. punkta normas pārkāpumu (aizliegts apstāties un

stāvēt vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo
joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par 3 m un,
pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk tekstā – LAPK)
149.10 panta piektās daļas 6. punktu (Par stāvēšanu vietās, kur attālums starp brauktuves
nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un
apturētu transportlīdzekli ir mazāks par trim metriem uzliek naudas sodu transportlīdzekļa
vadītājam četrdesmit euro apmērā), sastādījis administratīvā pārkāpuma protokolulēmumu Nr.120030280 un piemērots naudas sods 40,00 EUR apmērā. Kā Iesniegumā
norādīts, administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr.120030280 apstrīdējusi L.C.
“dzēsts”. Iesniedzēja nav norādījusi citu personu, kura protokolā-lēmumā Nr.120030280
norādītajā laikā un vietā novietojusi Automašīnu. Minētais norāda, ka transporta līdzekli
15.03.2019. vadīja un ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu izdarīja L.C“dzēsts”. L.C.
“dzēsts” deklarētā dzīves vieta: “dzēsts”.
2. Sekojoši izriet, ka pie augstāk norādītajiem apstākļiem administratīvā pārkāpuma
protokols – lēmums Nr.120030280 par konkrētajā situācijā uz brauktuves Jūrmalas ielā pie
ēkas Saules iela 2, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, vietā, kur attālums starp
brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par
3 m 15.03.2019. plkst. 02.32 neatļauti stāvēšanai novietoto Automašīnu, kuru vadīja un
Automašīnu novietoja Iesniedzēja, sastādīts atbilstoši Noteikumu 121.4. punkta normas
pārkāpumam un par šo nodarījumu automašīnas vadītājai piemērots atbilstošs LAPK 149.10
panta piektās daļas 6. punktā noteiktais administratīvais naudas sods 40,00 EUR. Babītes
novada pašvaldības domes rīcībā esošie dokumentārie materiāli kopsakarā ar lēmumu
pamatojošām tiesību normām liecina, ka nav un nevar būt nekādu šaubu par to, ka minētais
protokols sastādīts atbilstoši situācijai, tiesiski pareizi un likumiski pamatoti.
3. Iesniedzēja atzīst, ka protokolā-lēmumā Nr.120030280 norādītajā laikā un vietā
uz brauktuves Jūrmalas ielā pie ēkas Saules iela 2, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā
Automašīna ir novietota.
Iesniedzēja paskaidro, ka Automašīnu novietojusi stāvēšanai protokolā norādītajā
vietā tādēļ, ka citas tuvumā esošās stāvvietas vakarā jau bijušas aizņemtas, mašīnā
atradušies divi mazgadīgi bērni, bet laiks bijis lietains un vējains, tāpēc pievedusi bērnus
pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai Saules iela 2-105, Piņķos, turklāt bija redzējusi, ka
automašīnas šajā vietā iedzīvotāji mēdz novietot.
Iesniedzējas paskaidrotais nepadara Automašīnas stāvēšanu protokolā
Nr.120030280 norādītajā laikā un vietā par tiesisku un atļautu. Par automašīnu neatļautu
novietošanu, kuras novietotas līdzīgi kā Iesniedzējas gadījumā, tāpat sastādīti
administratīvo pārkāpumu protokoli-lēmumi un personas par Noteikumu 121.4. punkta
normas pārkāpumu tāpat sodītas ar naudas sodu 40,00 EUR apmērā.
Pašvaldības domes rīcībā esošie lietas materiāli liecina, ka Automašīna 15.03.2019.
plkst. 02.32 novietota stāvēšanai uz brauktuves, kura drošai braukšanai pretējos virzienos
sadalīta ar 920. horizontālo ceļa apzīmējumu - nepārtraukta līnija. Saskaņā ar Noteikumu
292.1. punktu - 920. ceļa apzīmējums – nepārtraukta līnija – sadala pretējos virzienos
braucošu transportlīdzekļu plūsmas. Ceļa apzīmējuma darbības zona vienlaikus ir šīs
līnijas garums. Atbilstoši Babītes novada pašvaldības ceļu būvinženieres A.Parisas
sniegtajai informācijai, konkrētā brauktuve izbūvēta ar mērķi nodrošināt
iebraukšanu/izbraukšanu dzīvojamā zonā. Pie iebraukšanas/izbraukšanas brauktuvē no
Jūrmalas ielas atbilstoši pieļaujamajam braukšanas kustības virzienam izvietotas divas ceļa
zīmes - 533. zīme "Dzīvojamā zona" un 534. zīme "Dzīvojamās zonas beigas". Brauktuves
kopējais platums ir 550 cm. Lai brauktuvē nodrošinātu netraucētu un drošu autotransporta
līdzekļu kustību vienlaikus abos pretējos virzienos, tajā ceļu satiksme organizēta sekojoši:
brauktuve ar horizontālu nepārtrauktu ceļa apzīmējuma līniju sadalīta, katram braukšanas

virzienam nodrošinot ceļa inženierbūvei standartā noteikto braukšanas plūsmai minimāli
pieļaujamo brauktuves joslas platumu - 275 cm. Īstenotais satiksmes regulējums veiksmīgi
risina vienlaicīgas iebraukšanas/izbraukšanas drošu iespēju dzīvojamajā zonā. Novietojot
automašīnu stāvēšanai uz brauktuves vietā, kur platums no brauktuves malas līdz
nepārtrauktajai ceļa apzīmējuma līnijai ir tikai 275 cm, tā neapstrīdami traucē cita
transporta līdzekļa braukšanai, jo šādu neatļauti novietotu transporta līdzekli iespējams
apbraukt vienīgi pārkāpjot Noteikumu 295. punktu - 920. un 921. ceļa apzīmējuma līnijas
šķērsot aizliegts, izņemot 920. ceļa apzīmējuma līniju gadījumos, kad tā lietota, lai
apzīmētu stāvvietas robežas, vai sadala pretējos virzienos braucošu transportlīdzekļu
plūsmas, lai atgrieztos savā braukšanas virziena pusē. No iepriekš minētā secināms, ka
Automašīna, protokolā-lēmumā Nr.120030280 norādītajā laikā un vietā stāvēšanai
novietota neatļauti un tā traucē citu transporta līdzekļu drošai braukšanai.
Ceļu satiksmes likuma 1.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka ceļš ir jebkura
satiksmei izbūvēta teritorija (autoceļš, iela, prospekts, šķērsiela un tamlīdzīgas teritorijas
visā platumā, ieskaitot brauktuvi, ietves, nomales, sadalošās joslas un saliņas). Ceļa
kompleksā ietilpst ceļš, (...) satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (ceļa zīmes, luksofori,
signālstabiņi, aizsargbarjeras, gājēju barjeras, vertikālie un horizontālie ceļa apzīmējumi
un citi tehniskie līdzekļi). Minētā likuma 38.punkta otrajā daļā noteikts, ka satiksmes
organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu, uzstādīšanu un noņemšanu veic ceļa
pārvaldītājs. Saskaņojums par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu,
uzstādīšanu un noņemšanu attiecas uz atbilstību standartiem ceļu satiksmes drošības jomā.
No iepriekš minētā secināms, ka brauktuve, kura standartiem atbilstošas un drošas
satiksmes organizēšanai, atbilstoši saskaņotajai projekta dokumentācijai vai saskaņojot ar
Latvijas Valsts ceļiem, apzīmēta ar braukšanas joslas sadalošo 920. horizontālo ceļa
apzīmējumu – nepārtrauktu līniju, tāda izveidota pamatoti un nepieciešami. Tāpat Ceļu
satiksmes likuma 39.pantā noteikts, ka plānojot pilsētu, apdzīvoto vietu un pilsētu
dzīvojamo rajonu apbūvi, kā arī projektējot dzīvojamās mājas, sabiedriskās celtnes un citus
objektus, nepieciešams paredzēt pasākumus, lai varētu nodrošināt ērtu un drošu satiksmi,
pietiekamu transportlīdzekļu stāvvietu skaitu, iespēju piebraukt pie celtnēm un citiem
objektiem.
4. Naudas sods uzlikts automašīnas vadītājai L.C. “dzēsts”, personas kods
“dzēsts”, kā tas noteikts LAPK 149.10 panta piektās daļas 6. punktā un nav pretrunā ar
faktisko situāciju. Likumdevējs LAPK konkrētajā normā noteicis, kam uzliekams naudas
sods, ja zināma persona, kura vadījusi automašīnu un izdarījusi minēto ceļu satiksmes
pārkāpumu. Pie apstākļiem, kad uz vietas nav iespējams noskaidrot transporta līdzekļa
vadītāju (protokols tiek sastādīts bez transporta līdzekļa vadītāja klātbūtnes) Ceļu satiksmes
likuma 43.2 panta pirmajā daļā Īpatnības administratīvo pārkāpumu lietās sakarā ar
apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, likumdevējs noteicis, ka administratīvo
sodu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu, ja tas konstatēts bez
transportlīdzekļa vadītāja klātbūtnes, piemēro transportlīdzekļu un to vadītāju valsts
reģistrā norādītajam turētājam vai, ja turētājs nav norādīts vai transportlīdzeklis noņemts
no uzskaites, — transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam). Savukārt Ceļu satiksmes
likuma 43.2 panta trešās daļas 2.punktā noteikts, ka administratīvo sodu par apstāšanās vai
stāvēšanas noteikumu pārkāpumu šā panta pirmajā daļā minētajai personai nepiemēro, ja
šā panta pirmajā daļā minētā persona norāda personu, kura pārkāpuma izdarīšanas brīdī
bija transportlīdzekļa vadītājs (norādot attiecīgo personu identifikācijas datus), kā arī
iesniedz šo faktu apliecinošus pierādījumus. Minētās likuma normas dod iespēju vērtēt,
kura persona sodāma par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu, tomēr šāda
izvērtēšana aizkavē protokola-lēmuma nekavējošu sastādīšanu pārkāpuma konstatēšanas
brīdī bez transportlīdzekļa vadītāja klātbūtnes.

Ievērojot iepriekš teikto secināms, ka protokols – lēmums Nr.120030280 sastādīts
pareizi un atbilstoši faktiskajai situācijai.
5. Ir konstatēts, ka, novietojot automašīnu stāvēšanai neatļautā vietā, ir izdarīts
administratīvais pārkāpums, par kuru sodāmā persona ir automašīnas vadītāja – L.C.
“dzēsts”. Lietas materiālu pārbaude liecina, ka par automašīnas novietošanas faktu, vietu,
laiku un apstākļiem strīda nav. No lietā esošajiem dokumentiem nav konstatēti pretrunīgi
apstākļi vai apstākļi, kas nepieļauj lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā.
6. Iesniedzējai par automašīnas neatļautu novietošanu stāvēšanai piemērots
administratīvais sods sankcijas ietvaros, kas neparedz rīcības brīvību attiecībā uz
piemērojamā soda veidu un apmēru. Līdz ar to, tā samērīgums nav jāvērtē, jo to jau ir
izdarījis likumdevējs, izdodot konkrēta satura tiesību normu. Līdz ar to esošajā gadījumā
nav īpaši konstatējami un vērtējami atbildību mīkstinoši vai pastiprinoši apstākļi. Tāpat
likumdevējs par piemērotās normas un sankcijas apmēra kritērijiem nav izvirzījis
blakusapstākļu – nodarījums izdarīts dienā vai naktī; ir vai nav tuvumā brīvas
autostāvvietas, laikapstākļus, utml., vērtēšanu, tādēļ atzīstams, ka Iesniedzējas
paskaidrotais noteikto sodu un tā apmēru neietekmē.
7. Cita starpā lēmums pamatojams arī ar Ceļu satiksmes likuma 19. panta Ceļu
satiksmes dalībnieku vispārīgie pienākumi un tiesības pirmo daļu, kura noteic, ka ceļu
satiksmes dalībniekiem ir jāizpilda šā likuma, Ceļu satiksmes noteikumu un citu normatīvo
aktu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes dalībnieku pienākumus; jāizpilda policijas
darbinieku un to personu norādījumi, kuras pilnvarotas regulēt satiksmi, kā arī jāievēro
luksoforu signālu, ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu prasības.
Transporta līdzekļa vadītājam, piedaloties ceļu satiksmē, ikreiz ir jāpārliecinās, ka
viņš ievērojis ceļu satiksmes noteikumus, tostarp, par ceļa zīmju un apzīmējumu
ievērošanu.
8. Vērtējams, ka sastādot administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu
Nr.120030280 par naudas soda 40,00 EUR apmērā piemērošanu automašīnas vadītājai L.C.
“dzēsts” saistībā ar viņas nodarījumu - automašīnas novietošanu stāvēšanai neatļautā vietā,
administratīvais sods ir tiesiski pamatots atbildības līdzeklis, ar kuru netiek ierobežotas vai
aizskartas Iesniedzējas kā privātpersonas tiesības. Ar tiesiskiem paņēmieniem, vēršot
Iesniedzējas uzmanību uz pašas radīto situāciju, panākams, ka persona turpmāk rīkosies
saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma un Noteikumu normām un nepieļaus līdzīgus pārkāpumu
gadījumus.
9. Ievērojot augstāk minēto, secināms, ka 15.03.2019. izdotais administratīvais akts
-administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums Nr.120030280 sastādīts un administratīvais
sods 40,00 EUR apmērā par prettiesisko nodarījumu – automašīnas novietošanu stāvēšanai
neatļautā vietā, piemērots likumīgi un atbilstoši spēkā esošām tiesību normām, precīzi
atbilstoši lietā konstatētajiem apstākļiem un nodarījumam un nav atceļams. Saskaņā ar Ceļu
satiksmes likuma 1.p. pirmās daļas 3.p., 19.panta pirmo daļu, 38.p. otrā daļa, 39.p., 43.2 p.,
MK 02.06 2015. noteikumu Nr. 279 „Ceļu satiksmes noteikumi” 2.11.punktu., 121.4.p.,
141.p., 292.1.p., 295.punktu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.10 panta
piektās daļas 6. punktu, 287. panta pirmās daļas 1.punktu, 288.pantu, 289.pantu, 22.pantu,
atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš,
N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa,
J.Bērziņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
Administratīvo lēmumu – 15.03.2019. administratīvā pārkāpuma protokolulēmumu Nr.120030280 atstāt negrozītu un L.C. “dzēsts” (personas kods “dzēsts”) sūdzību
noraidīt.

Lēmumu paziņot, nosūtot to Iesniedzējai reģistrētā pasta sūtījumā uz
korespondencei norādīto adresi “dzēsts”.
Lēmumu 10 darba dienu laikā no tā paziņošanas dienas var pārsūdzēt Rīgas rajona
tiesas Jūrmalas tiesu namā (Zigfrīda Meierovica prospekts 1A, Dubulti, Jūrmala, LV2015), sūdzību iesniedzot Babītes novada pašvaldības Administrācijā (Centra ielā 4,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā LV-2107).
Lēmums stājas spēkā ar paziņošanas dienu.
Lēmums saskaņā ar Paziņošanas likuma 8. panta trešo daļu uzskatāms par paziņotu
septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz piecām lapām.
26.§
Par O.R. iesniegumu
Ziņo A.Iklāva
Babītes novada pašvaldībā 25.03.2019. ar Nr.1037-S reģistrēti O.R. “dzēsts”,
turpmāk arī Iesniedzēja, iesniegums (turpmāk tekstā – Iesniegums), kurā lūgts anulētt
administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr.120031810, sastādītu 20.03.2019. par
ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu – automašīnas novietošanu stāvēšanai neatļautā
vietā.
Babītes novada pašvaldības dome, izskatot Iesniegumu, 20.03.2019. administratīvā
pārkāpuma protokolā-lēmumā Nr.120031810 un Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās
kārtības daļas un pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un strīdus situācijas
fotofiksācijas materiālus, konstatēja sekojošo:
1. Automašīna Mini Cooper, valsts reģistrācijas Nr. “dzēsts” (turpmāk tekstā –
Automašīna), 20.03.2019. plkst. 22.53 atradās novietota stāvēšanai uz brauktuves Jūrmalas
ielā pie ēkas Saules iela 2, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, vietā, kur attālums
starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju un apturētu transportlīdzekli ir
mazāks par 3 m. Par automašīnas vadītāja rīcību 20.03.2019. Babītes novada pašvaldības
domes pilnvarota persona - Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības sargs
M.Zariņš saskaņā ar MK 02.06.2015. noteikumu Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi”
(turpmāk tekstā – Noteikumi) 121.4. punkta normas pārkāpumu (aizliegts apstāties un
stāvēt vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo
joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par 3 m un,
pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk tekstā – LAPK)
149.10 panta piektās daļas 6. punktu (Par stāvēšanu vietās, kur attālums starp brauktuves
nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un
apturētu transportlīdzekli ir mazāks par trim metriem uzliek naudas sodu transportlīdzekļa
vadītājam četrdesmit euro apmērā), sastādījis administratīvā pārkāpuma protokolulēmumu Nr.120031810 un piemērots naudas sods 40,00 EUR apmērā. Kā Iesniegumā
norādīts, administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr.120031810 apstrīdējusi O.R.
“dzēsts”. Iesniedzēja nav norādījusi citu personu, kura protokolā-lēmumā Nr.120031810
norādītajā laikā un vietā novietojusi Automašīnu. Minētais norāda, ka transporta līdzekli
20.03.2019. vadīja un ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu izdarīja O.R. “dzēsts”. O.R.
“dzēsts” deklarētā dzīves vieta: “dzēsts”.
2. Sekojoši izriet, ka augstāk norādītajā situācijā administratīvā pārkāpuma
protokols – lēmums Nr.120031810 par uz brauktuves Jūrmalas ielā pie ēkas Saules iela 2,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, vietā, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto

ceļa apzīmējuma līniju un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par 3 m 20.03.2019. plkst.
22.53 neatļauti stāvēšanai novietoto Automašīnu, kuru vadīja un Automašīnu novietoja
Iesniedzēja, sastādīts atbilstoši Noteikumu 121.4. punkta normas pārkāpumam un par šo
nodarījumu automašīnas vadītājai piemērots atbilstošs LAPK 149.10 panta piektās daļas 6.
punktā noteiktais administratīvais naudas sods 40,00 EUR. Babītes novada pašvaldības
domes rīcībā esošie dokumentārie materiāli kopsakarā ar lēmumu pamatojošām tiesību
normām liecina, ka nav un nevar būt nekādu šaubu par to, ka minētais protokols sastādīts
atbilstoši situācijai, tiesiski pareizi un likumiski pamatoti.
3. Iesniedzēja atzīst, ka protokolā-lēmumā Nr.120031810 norādītajā laikā un vietā
uz brauktuves Jūrmalas ielā pie ēkas Saules iela 2, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā
Automašīna ir novietota.
Iesniedzēja paskaidro, ka Automašīnu novietojusi stāvēšanai protokolā norādītajā
vietā tādēļ, ka citas tuvumā esošās stāvvietas jau bijušas aizņemtas, turklāt aizņemta bijusi:
“Mūsu mājai paredzētā stāvvieta”- citāts no iesnieguma.
Iesniedzējas paskaidrotais nepadara Automašīnas stāvēšanu protokolā
Nr.120031810 norādītajā laikā un vietā par tiesisku un atļautu. Iesniedzēja Iesniegumā nav
norādījusi ne savu deklarēto ne korespondencei paredzēto adresi. Tāpat nav precizējusi, kas
konkrēti jāsaprot ar vārdiem “mūsu māja”. Iesniedzējas deklarētā dzīves vieta ir “dzēsts”,
Rīga, “dzēsts”, un to varētu attiecināt uz apzīmējumu “mūsu māja”, tomēr šai adresei nav
cēloniskā sakara ar protokolā norādīto vietu, kur neatļauti novietota stāvēšanai Automašīna.
Iesniedzēja nav nosaukusi namu, kuram pēc viņas domām piesaistīta Iesniegumā neskaidri
norādītā autostāvvieta. Pašvaldībai zināms, ka dzīvojamā zonā pie nama Saules iela 2 un
tam pretī, kā arī pretī namam Jūrmalas iela 15 pašvaldības izveidotās autostāvvietas
paredzētas ikvienam, kam radusies nepieciešamība novietot automašīnu stāvēšanai, tostarp
gan nama Saules iela 2 gan Jūrmalas iela 15 iedzīvotājiem, un šīm autostāvvietām nav
piesaistes tikai konkrēta nama iedzīvotāju vajadzībām. Savukārt, autostāvvieta pie nama
Saules iela 2, kas apzīmēta ar informatīvām norādēm “Tikai ar DzĪB “Kļavas” atļaujām”,
izveidota uz šī nama iedzīvotāju īpašumā esošas zemes daļas un tā pilntiesīgi izmantojama
vienīgi ar DzĪB “Kļavas” atļaujām.
Pašvaldības domes rīcībā esošie lietas materiāli liecina, ka Automašīna 20.03.2019.
plkst. 22.53 novietota stāvēšanai uz brauktuves, kura drošai braukšanai pretējos virzienos
sadalīta ar 920. horizontālo ceļa apzīmējumu - nepārtraukta līnija. Saskaņā ar Noteikumu
292.1. punktu - 920. ceļa apzīmējums – nepārtraukta līnija – sadala pretējos virzienos
braucošu transportlīdzekļu plūsmas. Ceļa apzīmējuma darbības zona vienlaikus ir šīs
līnijas garums. Atbilstoši Babītes novada pašvaldības ceļu būvinženieres A.Parisas
sniegtajai informācijai, konkrētā brauktuve izbūvēta ar mērķi nodrošināt
iebraukšanu/izbraukšanu dzīvojamā zonā. Pie iebraukšanas/izbraukšanas brauktuvē no
Jūrmalas ielas atbilstoši pieļaujamajam braukšanas kustības virzienam izvietotas divas ceļa
zīmes - 533. zīme "Dzīvojamā zona" un 534. zīme "Dzīvojamās zonas beigas". Brauktuves
kopējais platums ir 550 cm. Lai brauktuvē nodrošinātu netraucētu un drošu autotransporta
līdzekļu kustību vienlaikus abos pretējos virzienos, tajā ceļu satiksme organizēta sekojoši:
brauktuve ar horizontālu nepārtrauktu ceļa apzīmējuma līniju sadalīta, katram braukšanas
virzienam nodrošinot ceļa inženierbūvei standartā noteikto braukšanas plūsmai minimāli
pieļaujamo brauktuves joslas platumu - 275 cm. Īstenotais satiksmes regulējums veiksmīgi
risina vienlaicīgas iebraukšanas/izbraukšanas drošu iespēju dzīvojamajā zonā. Novietojot
automašīnu stāvēšanai uz brauktuves vietā, kur platums no brauktuves malas līdz
nepārtrauktajai ceļa apzīmējuma līnijai ir tikai 275 cm, tā neapstrīdami traucē cita
transporta līdzekļa braukšanai, jo šādu neatļauti novietotu transporta līdzekli iespējams
apbraukt vienīgi pārkāpjot Noteikumu 295. punktu - 920. un 921. ceļa apzīmējuma līnijas
šķērsot aizliegts, izņemot 920. ceļa apzīmējuma līniju gadījumos, kad tā lietota, lai

apzīmētu stāvvietas robežas, vai sadala pretējos virzienos braucošu transportlīdzekļu
plūsmas, lai atgrieztos savā braukšanas virziena pusē. No iepriekš minētā secināms, ka
Automašīna, protokolā-lēmumā Nr.120031810 norādītajā laikā un vietā stāvēšanai
novietota neatļauti un tā traucē citu transporta līdzekļu drošai braukšanai.
Ceļu satiksmes likuma 1.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka ceļš ir jebkura
satiksmei izbūvēta teritorija (autoceļš, iela, prospekts, šķērsiela un tamlīdzīgas teritorijas
visā platumā, ieskaitot brauktuvi, ietves, nomales, sadalošās joslas un saliņas). Ceļa
kompleksā ietilpst ceļš, (...) satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (ceļa zīmes, luksofori,
signālstabiņi, aizsargbarjeras, gājēju barjeras, vertikālie un horizontālie ceļa apzīmējumi
un citi tehniskie līdzekļi). Minētā likuma 38.punkta otrajā daļā noteikts, ka satiksmes
organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu, uzstādīšanu un noņemšanu veic ceļa
pārvaldītājs. Saskaņojums par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu,
uzstādīšanu un noņemšanu attiecas uz atbilstību standartiem ceļu satiksmes drošības jomā.
No iepriekš minētā secināms, ka brauktuve, kura standartiem atbilstošas un drošas
satiksmes organizēšanai, atbilstoši saskaņotajai projekta dokumentācijai vai saskaņojot ar
Latvijas Valsts ceļiem, apzīmēta ar braukšanas joslas sadalošo 920. horizontālo ceļa
apzīmējumu – nepārtrauktu līniju, tāda izveidota pamatoti un nepieciešami. Tāpat Ceļu
satiksmes likuma 39.pantā noteikts, ka plānojot pilsētu, apdzīvoto vietu un pilsētu
dzīvojamo rajonu apbūvi, kā arī projektējot dzīvojamās mājas, sabiedriskās celtnes un citus
objektus, nepieciešams paredzēt pasākumus, lai varētu nodrošināt ērtu un drošu satiksmi,
pietiekamu transportlīdzekļu stāvvietu skaitu, iespēju piebraukt pie celtnēm un citiem
objektiem.
4. Naudas sods uzlikts automašīnas vadītājai O.R. “dzēsts”, personas kods
“dzēsts”, kā tas noteikts LAPK 149.10 panta piektās daļas 6. punktā un nav pretrunā ar
faktisko situāciju. Likumdevējs LAPK konkrētajā normā noteicis, kam uzliekams naudas
sods, ja zināma persona, kura vadījusi automašīnu un izdarījusi minēto ceļu satiksmes
pārkāpumu. Pie apstākļiem, kad uz vietas nav iespējams noskaidrot transporta līdzekļa
vadītāju (protokols tiek sastādīts bez transporta līdzekļa vadītāja klātbūtnes) Ceļu satiksmes
likuma 43.2 panta pirmajā daļā Īpatnības administratīvo pārkāpumu lietās sakarā ar
apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, likumdevējs noteicis, ka administratīvo
sodu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu, ja tas konstatēts bez
transportlīdzekļa vadītāja klātbūtnes, piemēro transportlīdzekļu un to vadītāju valsts
reģistrā norādītajam turētājam vai, ja turētājs nav norādīts vai transportlīdzeklis noņemts
no uzskaites, — transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam). Savukārt Ceļu satiksmes
likuma 43.2 panta trešās daļas 2.punktā noteikts, ka administratīvo sodu par apstāšanās vai
stāvēšanas noteikumu pārkāpumu šā panta pirmajā daļā minētajai personai nepiemēro, ja
šā panta pirmajā daļā minētā persona norāda personu, kura pārkāpuma izdarīšanas brīdī
bija transportlīdzekļa vadītājs (norādot attiecīgo personu identifikācijas datus), kā arī
iesniedz šo faktu apliecinošus pierādījumus. Minētās likuma normas dod iespēju vērtēt,
kura persona sodāma par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu, tomēr šāda
izvērtēšana aizkavē protokola-lēmuma nekavējošu sastādīšanu pārkāpuma konstatēšanas
brīdī bez transportlīdzekļa vadītāja klātbūtnes.
Ievērojot iepriekš teikto secināms, ka protokols – lēmums Nr.120031810 sastādīts
pareizi un atbilstoši faktiskajai situācijai.
5. Ir konstatēts, ka, novietojot automašīnu stāvēšanai neatļautā vietā, ir izdarīts
administratīvais pārkāpums, par kuru sodāmā persona ir automašīnas vadītāja – O.R.
“dzēsts”. Lietas materiālu pārbaude liecina, ka par automašīnas novietošanas faktu, vietu,
laiku un apstākļiem strīda nav. No lietā esošajiem dokumentiem nav konstatēti pretrunīgi
apstākļi vai apstākļi, kas nepieļauj lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā.

6. Iesniedzējai par automašīnas neatļautu novietošanu stāvēšanai piemērots
administratīvais sods sankcijas ietvaros, kas neparedz rīcības brīvību attiecībā uz
piemērojamā soda veidu un apmēru. Līdz ar to, tā samērīgums nav jāvērtē, jo to jau ir
izdarījis likumdevējs, izdodot konkrēta satura tiesību normu. Līdz ar to esošajā gadījumā
nav īpaši konstatējami un vērtējami atbildību mīkstinoši vai pastiprinoši apstākļi. Tāpat
likumdevējs par piemērotās normas un sankcijas apmēra kritērijiem nav izvirzījis
blakusapstākļu – nodarījums izdarīts dienā vai naktī; ir vai nav tuvumā brīvas
autostāvvietas, laikapstākļus, utml., vērtēšanu, tādēļ atzīstams, ka Iesniedzējas
paskaidrotais noteikto sodu un tā apmēru neietekmē.
7. Cita starpā lēmums pamatojams arī ar Ceļu satiksmes likuma 19. panta Ceļu
satiksmes dalībnieku vispārīgie pienākumi un tiesības pirmo daļu, kura noteic, ka ceļu
satiksmes dalībniekiem ir jāizpilda šā likuma, Ceļu satiksmes noteikumu un citu normatīvo
aktu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes dalībnieku pienākumus; jāizpilda policijas
darbinieku un to personu norādījumi, kuras pilnvarotas regulēt satiksmi, kā arī jāievēro
luksoforu signālu, ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu prasības.
Transporta līdzekļa vadītājam, piedaloties ceļu satiksmē, ikreiz ir jāpārliecinās, ka
viņš ievērojis ceļu satiksmes noteikumus, tostarp, par ceļa zīmju un apzīmējumu
ievērošanu.
8. Vērtējams, ka sastādot administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu
Nr.120031810 par naudas soda 40,00 EUR apmērā piemērošanu automašīnas vadītājai
O.R. “dzēsts” saistībā ar viņas nodarījumu - automašīnas novietošanu stāvēšanai neatļautā
vietā, administratīvais sods ir tiesiski pamatots atbildības līdzeklis, ar kuru netiek
ierobežotas vai aizskartas Iesniedzējas kā privātpersonas tiesības. Ar tiesiskiem
paņēmieniem, vēršot Iesniedzējas uzmanību uz pašas radīto situāciju, panākams, ka
persona turpmāk rīkosies saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma un Noteikumu normām un
nepieļaus līdzīgus pārkāpumu gadījumus.
9. Ievērojot augstāk minēto, secināms, ka 20.03.2019. izdotais administratīvais akts
-administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums Nr.120031810 sastādīts un administratīvais
sods 40,00 EUR apmērā par prettiesisko nodarījumu – automašīnas novietošanu stāvēšanai
neatļautā vietā, piemērots likumīgi un atbilstoši spēkā esošām tiesību normām, precīzi
atbilstoši lietā konstatētajiem apstākļiem un nodarījumam un nav atceļams. Saskaņā ar Ceļu
satiksmes likuma 1.p. pirmās daļas 3.p., 19.panta pirmo daļu, 38.p. otrā daļa, 39.p., 43.2 p.,
MK 02.06 2015. noteikumu Nr. 279 „Ceļu satiksmes noteikumi” 2.11.punktu., 121.4.p.,
141.p., 292.1.p., 295.punktu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.10 panta
piektās daļas 6. punktu, 287. panta pirmās daļas 1.punktu, 288.pantu, 289.pantu, 22.pantu,
atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš,
N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa,
J.Bērziņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
Administratīvo lēmumu – 15.03.2019. administratīvā pārkāpuma protokolulēmumu Nr.120031810 atstāt negrozītu un O.R. “dzēsts” (personas kods “dzēsts”) sūdzību
noraidīt.
Lēmumu paziņot, nosūtot to Iesniedzējai reģistrētā pasta sūtījumā uz O.R. “dzēsts”
deklarēto dzīvesvietu “dzēsts”.
Lēmumu 10 darba dienu laikā no tā paziņošanas dienas var pārsūdzēt Rīgas rajona
tiesas Jūrmalas tiesu namā (Zigfrīda Meierovica prospekts 1A, Dubulti, Jūrmala, LV2015), sūdzību iesniedzot Babītes novada pašvaldības Administrācijā (Centra ielā 4,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā LV-2107).
Lēmums stājas spēkā ar paziņošanas dienu.

Lēmums saskaņā ar Paziņošanas likuma 8. panta trešo daļu uzskatāms par paziņotu
septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz piecām lapām.
27.§
Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības Īpašuma izsoles komisijas sastāvā

Ziņo A.Iklāva
Ar Babītes novada pašvaldības 30.03.2016. lēmumu “Par pastāvīgi darbojošos
pašvaldības īpašuma novērtēšanas un pašvaldības īpašuma izsoles komisiju izveidošanu”
(protokols Nr.5, 41.§) izveidota Babītes novada pašvaldības Īpašuma izsoles komisija
(turpmāk tekstā – Komisija) četru cilvēku sastāvā. Ar Babītes novada pašvaldības domes
27.04.2016. lēmumu “Par Babītes novada pašvaldības Īpašuma izsoles komisijas nolikuma
apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 32.§) apstiprināts Īpašuma izsoles komisijas Nolikums,
kura 19.punktā noteikts, ka Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē un izsolē piedalās ne mazāk
kā trīs komisijas locekļi.
Lai nodrošinātu Komisijas darba nepārtrauktību pie apstākļiem, kad divi no
Komisijas locekļiem atrodas attaisnotā prombūtnē un neveic Komisijas locekļa
pienākumus, objektīvi nepieciešami ir palielināt Komisijas locekļu skaitu un noteikt to
piecu cilvēku sastāvā.
Atbilstoši iepriekš teiktajam, saistībā ar Babītes novada pašvaldības nekustamo
īpašumu administratores H.Slavas 25.03.2019. iesniegumu, reģistrētu Babītes novada
pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā ar Nr.166-IE, kurā izteikta vēlēšanās
strādāt Komisijā un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24.
punktu, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods,
K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis,
I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Palielināt Īpašuma izsoles komisijas locekļu skaitu, nosakot, ka turpmāk
Komisija darbosies piecu cilvēku sastāvā.
2. Iekļaut darbam Īpašumu izsoles Komisijā nekustamo īpašumu administratori
Helēnu Slavu.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Ar Lēmumu iepazīstināt Helēnu Slavu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
Sēdes vadītājs izsludina sēdes pārtraukumu no 15.28 līdz 15.46

28.§
Par Babītes novada pašvaldības 23.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 4 „Par kapsētas
darbību un uzturēšanu Babītes novadā” apstiprināšanu
Ziņo A.Savčuka
Izskatot Babītes novada pašvaldības domes saistošos noteikumu „Par kapsētas
darbību un uzturēšanu Babītes novadā” projektu, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 43.
panta trešo daļu un 2019. gada 5. marta Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2018–08–03
“Par Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 4. septembra saistošo noteikumu Nr. 27 “Jūrmalas
pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” 18. un 20. punkta
atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam”, atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr. 4 „Par
kapsētas darbību un uzturēšanu Babītes novadā (sk. pielikumā);
2. Saistošos noteikumus Nr. 4 „Par kapsētas darbību un uzturēšanu 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. 4 „Par kapsētas darbību un uzturēšanu Babītes novadā”
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to un paskaidrojuma raksta publicēšanas Babītes
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Babītes Ziņas”;
3.2. lai nodrošinātu saistošo noteikumu Nr. 4 „Par kapsētas darbību un uzturēšanu
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 vienpadsmit lapām.
29.§
Par Babītes novada pašvaldības domes 27.02.2019. saistošo noteikumu Nr. 3 “Par
sabiedrisko kārtību Babītes novadā” precizēšanu
Ziņo A.Savčuka
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 20.03.2019.
atzinumu (turpmāk tekstā – atzinums) par Babītes novada pašvaldības domes 27.02.2019.
saistošo noteikumu Nr. 3 „Par sabiedrisko kārtību Babītes novadā” (turpmāk tekstā –
saistošie noteikumi), kurā izteikts lūgums precizēt saistošos noteikumus un nodrošināt to
atbilstību normatīvo aktu prasībām, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45. panta ceturto
daļu, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš,
N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa,
J.Bērziņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1.

Izdarīt saistošajos noteikumos šādus precizējumus:

2.
3.
4.

5.

1.1. Svītrot 2.7. apakšpunktu.
1.2. Svītrot 3.1. apakšpunktu.
1.3. Svītrot 3.5. apakšpunktu.
1.4. Svītrot 3.9. apakšpunktu.
1.5. Svītrot 3.14. apakšpunktu.
1.6. Svītrot 7. punktu.
1.7. Svītrot 12. punktu.
1.8. Papildināt 3.10. apakšpunktu aiz vārda “pastaigā” ar vārdiem “bez
pavada”.
1.9. Svītrot 3.15. apakšpunktā vārdus “velosipēda un mopēda vadītājam no
divdesmit līdz piecdesmit euro, bet cita”.
1.10. Svītrot III. nodaļu.
1.11. Papildināt noteikumus ar 3.161. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.161. novietot mehānisko transportlīdzekli uz Pašvaldībai piederošām ielām
un koplietošanas teritoriju braucamām daļām ilgstošai stāvēšanai, ilgāk par
15 diennaktīm, laika periodā no 1. novembra līdz 1. martam - uzliek mehāniska
transportlīdzekļa vadītājam naudas sodu no piecdesmit līdz trīssimt piecdesmit
euro.”
1.12. Aizstāt 3.3. apakšpunktā vārdus “piecsimt septiņdesmit” ar vārdiem
“trīssimt piecdesmit”.
1.13. Aizstāt 3.6. apakšpunktā vārdu “septiņsimt” ar vārdiem “trīssimt
piecdesmit”.
1.14. Aizstāt 3.13. apakšpunktā vārdus “septiņsimt” ar vārdiem “trīssimt
piecdesmit”.
Veicot precizējumus saistošajos noteikumos, ievērot numerācijas secību.
Saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstu izteikt šī lēmuma pielikumā esošajā
redakcijā.
Noteikt, ka:
4.1. saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Babītes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Babītes Ziņas”;
4.2. lai nodrošinātu saistošo noteikumu publisko pieejamību, noteikumu pilns
teksts tiek ievietots internetā - Babītes novada pašvaldības mājaslapā –
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.
Saistošos noteikumus publicēt Babītes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Babītes Ziņas” un triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas, rakstveidā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz astoņām lapām.
30.§
Par Babītes novada pašvaldības 27.03.2019. saistošo noteikumu Nr.5 “Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Babītes novada
pašvaldībā” apstiprināšanu
Ziņo A.Savčuka
Izskatot Babītes novada pašvaldības domes saistošos noteikumu „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Babītes novada
pašvaldībā” projektu, ievērojot likuma „Par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 13. punktu,

43. panta pirmās daļas 1. punktu un 13. punktu, Ģeotelpiskās informācijas likuma 6. pantu,
13. panta 6., 8. daļu un 26. panta 3.daļu, kā arī 2012. gada 24. aprīļa Ministru kabineta
noteikumu Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās
datubāzes noteikumi” 69. un 79. punktu, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence,
R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.

3.

apstiprināt Babītes novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr. 5 „Par
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Babītes
novada pašvaldībā” (sk. pielikumā);
saistošos noteikumus Nr. 5 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
aprites un maksas kārtību Babītes novada pašvaldībā” 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;
Noteikt, ka:
3.1. saistošie noteikumi Nr. 5 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas aprites un maksas kārtību Babītes novada pašvaldībā” stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to un paskaidrojuma raksta publicēšanas Babītes novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Babītes Ziņas”;
3.2. lai nodrošinātu saistošo noteikumu Nr. 5 „Par augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Babītes novada
pašvaldībā” 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 piecpadsmit lapām.
31.§
Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības pretkorupcijas pasākumu plānā
Ziņo E.Sloceniece
Saskaņā ar Satversmes tiesas spriedumu „Par Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 9.2 daļas 1. un 2. punkta atbilstību
Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”, ar 08.03.2019. pašvaldības interneta vietnēs
aizliegts publicēt amatpersonu (darbinieku) atalgojumu, tāpēc un nepieciešams precizēt
26.09.2018. domes sēdē apstiprināto „Babītes novada pašvaldības pretkorupcijas plāns”
(protokols Nr.11, 28.§), izslēdzot no tā konkrēto pretkorupcijas pasākumu par atalgojuma
publicēšanu.
Atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods,
K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis,
I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:

Veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības domes 26.09.2018. apstiprinātajā
„Babītes novada pašvaldības pretkorupcijas pasākumu plānā” (protokols Nr.11, 28.§),
izslēdzot no plāna 13. punkta otro pretkorupcijas pasākumu ar sekojošā redakciju:
„Publiskot pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv informāciju par pašvaldības
amatpersonu un darbinieku, izņemot pedagogu, atalgojumu.”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
32.§
Par Babītes novada pašvaldības 28.04.2010. noteikumu Nr.8 „Babītes novada
pašvaldības Administrācijas, Bāriņtiesas un Sociālā dienesta darba kārtības
noteikumi” (protokols Nr.5, 34.§) atcelšanu
Ziņo E.Sloceniece
Saskaņā ar izmaiņām Babītes novada pašvaldības Administrācijas, Sociālā dienesta
un Bāriņtiesas darba organizācijā, t.sk., jaunu struktūrvienību izveidošanu šajās iestādēs,
nepieciešams izstrādāt jaunus un katrai iestādei savus darba kārtības noteikumus,
vienlaikus atceļot Babītes novada pašvaldības 28.04.2010. noteikumus Nr.8 „Babītes
novada pašvaldības Administrācijas, Bāriņtiesas un Sociālā dienesta darba kārtības
noteikumi” (protokols Nr.5, 34.§).
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2.punktu,
pašvaldības iestādes darba kārtības noteikumi ir iestādes iekšējais normatīvais akts, kuru
iestādes vadītājs izdod pats pēc savas iniciatīvas savas kompetences ietvaros un kurš nav
jāapstiprina pašvaldības domei.
Ievērojot iepriekš minēto, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa,
J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs,
E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
Atcelt ar 01.04.2019. Babītes novada pašvaldības 28.04.2010. noteikumu Nr.8
„Babītes novada pašvaldības Administrācijas, Bāriņtiesas un Sociālā dienesta darba
kārtības noteikumi” (protokols Nr.5, 34.§).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
33.§
Par pamatlīdzekļu norakstīšanu
Ziņo A.Ence
Babītes novada pašvaldības dome izskata Materiālo vērtību ekspluatācijā
pieņemšanas (nodošanas), novērtēšanas, lietderīgās lietošanas laika noteikšanas,
norakstīšanas un vērtības maiņas komisijas priekšsēdētāja Aināra Kravaļa iesniegto
Pamatlīdzekļu norakstīšanas sarakstu (pielikumā).
Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 2018. gada 29. augusta “Materiālo
vērtību ekspluatācijā pieņemšanas (nodošanas), novērtēšanas, lietderīgās lietošanas laika
noteikšanas, norakstīšanas un vērtības maiņas komisijas nolikuma” 6.4.2. punktu un ņemot
vērā ar Finanšu komitejas 21.03.2019. atzinumu (protokols Nr. 3, 10.§), atklāti balsojot

„par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko,
Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret”
nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. apstiprināt Pamatlīdzekļu norakstīšanas sarakstu;
2. Finanšu un grāmatvedības daļai izslēgt no pašvaldības bilances uzskaites minēto
pamatlīdzekļu vērtības.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
34.§
Par Babītes novada pašvaldības noteikumu Nr. 2 „Babītes novada pašvaldības
komisijās strādājošā darba samaksas noteikumi” apstiprināšanu
Ziņo E.Sloceniece
Izskatot pašvaldības administrācijas sagatavoto Babītes novada pašvaldības
noteikumu „Babītes novada pašvaldības komisijās strādājošā darba samaksas noteikumi”
projektu un saskaņā ar Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.3, 11.§), atklāti balsojot
„par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko,
Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret”
nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības noteikumus Nr. 2 „Babītes novada
pašvaldības komisijās strādājošā darba samaksas noteikumi” (Pielikumā –
noteikumi).
2. Noteikumi Nr. 2 „Babītes novada pašvaldības komisijās strādājošā darba samaksas
noteikumi” stājas spēkā ar 01.04.2019.
3. Atcelt ar 01.04.2019. Babītes novada pašvaldības 26.02.2014. noteikumu Nr.3
„Babītes novada pašvaldības domes izveidotajās komisijās strādājošā darba
samaksas kārtība” (protokols Nr.3,36.§).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām.
35.§
Par Babītes novada pašvaldības 2019. gada projektu konkursa „ Ģimenei. Videi.
Izaugsmei Babītes novadā” nolikuma apstiprināšanu
Ziņo A.Ence
Izskatot Babītes novada pašvaldības 2019. gada projektu konkursa „Ģimenei.
Videi. Izaugsmei Babītes novadā” nolikuma projektu un saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5.punktu un likuma “Par sabiedriskajām
organizācijām un to apvienībām” 20. panta otro daļu, saskaņā ar Attīstības komitejas
20.03.2019. atzinumu (protokols Nr.2, 2.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence,
R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:

1. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības 2019. gada projektu konkursa „Ģimenei.
Videi. Izaugsmei Babītes novadā” nolikumu (Nolikums - pielikumā).
2. Nolikumā minēto dotāciju projektu konkursam finansēt no 2019. gada pašvaldības
budžeta izdevumu programmas „Dotācijas kultūrai”.
3. Nolikumā minēto dotāciju projektu konkursam „Ģimenei. Videi. Izaugsmei
Babītes novadā” piešķirt no 2019. gada budžeta izdevumu programmas „Domes
rezerves fonds (izdevumi neparedzētiem gadījumiem)”, ieplānojot to budžeta
izdevumu programmā „Dotācijas kultūrai”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz astoņām lapām.
36.§
Par dotācijas piešķiršanu nodibinājumam „Labo Iniciatīvu fonds”
Ziņo E.Sloceniece
Babītes novada pašvaldības domes izskata nodibinājuma „Labo Iniciatīvu fonds”
(turpmāk tekstā – Nodibinājums) valdes priekšsēdētājas Oļesjas Dreimanes 19.03.2019.
iesniegumu (reģistrēts Babītes novada pašvaldības administrācijas kancelejā 20.03.2019.
ar Nr.977-8) ar lūgumu atbalstīt 2019. gadā Nodibinājuma darbību projektā (turpmāk tekstā
– Projekts) par dievnamu ieskaujošo liepu vainagojuma ikgadējo apkopi, piešķirot tam
finansējumu - 1448.32 EUR (viens tūkstotis četri simti četrdesmit astoņi euro, 32 centi).
Iesniegumam pievienoti arī attaisnojuma dokumenti par to, ka Projekts ir realizēts un
apmaksāts.
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5.punktu un „Par
sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” 20. panta otrās daļas otro teikumu, kā arī
ievērojot Ministru kabineta 15.12.2012. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 179.¹ 2.punktu (turpmāk tekstā – Noteikumi), kas
nosaka budžeta grāmatvedības uzskaites prasības, t.i., ka subsīdijas un dotācijas
komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem pašvaldības, saskaņā ar uzkrāšanas principu,
atzīst pamatdarbības izdevumos atbilstoši pašvaldībā apstiprinātiem komersanta, biedrības
vai nodibinājuma iesniegtiem attaisnojuma dokumentiem un Finanšu komitejas atzinumu
(protokols Nr.3, 12.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, J.Kazaks,
V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča,
A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt Nodibinājumam „Labo Iniciatīvu fonds” (reģistrācijas Nr.40008230912,
juridiskā adrese „Piņķu Jāņa baznīca”, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads,
LV–2107), 2019. gadā dotāciju Projekta realizācijai 1448.32 EUR (viens tūkstotis
četri simti četrdesmit astoņi euro, 32 centi) apmērā.
2. Noteikt, ka dotāciju no Pašvaldības budžeta sadaļas „Dotācijas kultūrai” pārskaitīt
uz Nodibinājuma „Labo Iniciatīvu fonds” norādīto kontu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.

37.§
Par finanšu iedalīšanu „Deju kolektīva „Dārta” atbalsta biedrībai
Ziņo A.Ence
Izskatot Deju kolektīva „Dārta” atbalsta biedrības reģ.Nr.50008118681 valdes
priekšsēdētāja Laura Siliņa 01.03.2019. Babītes novada pašvaldībā reģistrēto iesniegumu
Nr.734-3 ar lūgumu piešķirt finansējumu vidējās paaudzes deju kolektīva „Dārta” dalībai
2.starptautiskajā deju festivālā “Mixture of rich history and modern life” Melnkalnē no
2019.gada 26.jūnija - 30.jūnijam.
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5.punktu, un likuma
“Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” 20. panta 2. daļu, Izglītības, kultūras
un sporta lietu komitejas 20.03.2019. atzinumu (protokols Nr.3, 2.§) un Finanšu komitejas
atzinumu (protokols Nr.3, 13.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa,
J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs,
E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.

3.

Piešķirt dotāciju 4476.16 EUR (četri tūkstoši četri simti septiņdesmit seši euro,
16 centi) apmērā Deju kolektīva „Dārta” atbalsta biedrībai reģistrācijas Nr.
50008118681, adrese: Pīlādžu iela 14, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV 2107, dalībai deju festivālā “Mixture of rich history and modern life” Melnkalnē
(transporta izdevumu segšanai)
Minēto dotāciju 4476.16 EUR (četri tūkstoši četri simti septiņdesmit seši euro,
16 centi) apmērā pārskaitīt no „Dotācijas kultūrai” Babītes novada pašvaldības budžeta
sadaļas 3000 EKK “Subsīdijas un dotācijas” paredzētajiem finanšu līdzekļiem uz Deju
kolektīva „Dārta” atbalsta biedrību Konts: LV78HABA0551018314541, AS
„Swedbank”, Bankas kods: HABALV22.
Mēneša laikā pēc finansējuma izlietošanas iesniegt pašvaldības administrācijā atskaiti
par dotācijas izlietojumu, pievienojot attaisnojuma dokumentu kopijas: rēķins vai
pavadzīme, apmaksu apstiprināts maksājuma uzdevums, kases čeks vai stingrās
uzskaites kvītis, kur maksājuma mērķis atbilst lēmumā piešķirtajam finansējuma
mērķim un maksājuma veicējs ir Deju kolektīva „Dārta” atbalsta biedrība.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
38.§
Par finanšu iedalīšanu jauktā kora „Maska” atbalsta biedrībai
Ziņo A.Ence
Izskatot kora „Maska” atbalsta biedrības reģ.Nr.LV40008089709 valdes
priekšsēdētāja Jāņa Ozola 19.03.2019. gada iesniegumu Babītes novada pašvaldībā
reģistrēts Nr. ar lūgumu piešķirt finansējumu jauktā kora „Maska” dalībai
35.Starptautiskajā Takarakuzas kamerkoru konkursā un 2.Starptautiskajā Tokijas koru
konkursā Japānā no 2019. gada 16. jūlija līdz 31.jūlijam.
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5.punktu, un likuma
“Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” 20. panta 2. daļu, Izglītības, kultūras

un sporta lietu komitejas 20.03.2019. atzinumu (protokols Nr. 3, 3.§) un Finanšu komitejas
21.03.2019. atzinumu (protokols Nr. 3, 14.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence,
R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt dotāciju 9115.83 EUR (deviņi tūkstoši viens simts piecpadsmit euro,
83 centi) apmērā jauktā kora „Maska” atbalsta biedrībai reģistrācijas Nr.
LV40008089709, adrese: Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads,
LV - 2107, dalībai 35.Starptautiskajā Takarakuzas kamerkoru konkursā un
2.Starptautiskajā Tokijas koru konkursā Japānā no 16.jūlija līdz 31.jūlijam.
2. Minēto dotāciju 9115.83 EUR (deviņi tūkstoši viens simts piecpadsmit euro,
83 centi) apmērā pārskaitīt no „Dotācijas kultūrai” Babītes novada pašvaldības
budžeta sadaļas 3000 EKK “Subsīdijas un dotācijas” paredzētajiem finanšu
līdzekļiem
uz
jauktā
kora
„Maska”
atbalsta
biedrību
Konts:LV27HABA0551035859267, AS „Swedbank” , Bankas kods: HABALV22
3. Mēneša laikā pēc finansējuma izlietošanas iesniegt pašvaldības administrācijā
atskaiti par dotācijas izlietojumu, pievienojot attaisnojuma dokumentu kopijas:
rēķins vai pavadzīme, apmaksu apstiprināts maksājuma uzdevums, kases čeks vai
stingrās uzskaites kvītis, kur maksājuma mērķis atbilst lēmumā piešķirtajam
finansējuma mērķim un maksājuma veicējs ir kora „Maska” atbalsta biedrība.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
39.§
Par apsaimniekošanas biedrības “Lapsas” iesniegumu
Ziņo A.Ence
Izskata apsaimniekošanas biedrības “Lapsas” 06.03.2019. iesniegumu, reģistrācijas
Nr. 810-S, par finansiāla atbalsta piešķiršanu zemes nomas maksas izdevumu segšanai par
bērnu rotaļu laukumam izmantoto teritoriju ciemā “Lapsas”.
Ņemot vērā iesniegto informāciju un ar Finanšu komitejas 21.03.2019. atzinumu
(protokols Nr. 3, 16.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, J.Kazaks,
V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča,
A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Iedalīt 564.43 EUR (pieci simti sešdesmit četri euro, 43 centi) Apsaimniekošanas
biedrībai “Lapsas”, reģ. Nr. 40008141050, bērnu rotaļu laukumam izmantotās
teritorijas zemes nomas maksas izdevumu segšanai.
2. Minēto summu iedalīt no 2019. gada pašvaldības budžeta sadaļas “Dotācijas
kultūrai” paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt biedrības „
Apsaimniekošanas biedrībai “Lapsas”, reģ. Nr. 40008141050, kontā AS
“Swedbank” LV59HABA0551025165217, pēc attiecīga iesnieguma un izdevumu
attaisnojuma dokumentu kopiju (rēķins vai pavadzīme) un apmaksu apstiprinošs
dokuments: kases čeks vai stingrās uzskaites kvītis, vai bankas apstiprināta konta
izdruka, kur maksājuma mērķis atbilst šai lēmumā piešķirtajam finansējuma

mērķim un maksājuma veicējs attiecīgā biedrība, reģistrēšanas Babītes novada
pašvaldībā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
40.§
Par finanšu iedalīšanu sporta atbalstam
Ziņo A.Ence
1.
Babītes novada pašvaldības dome izskata Jātnieku sporta kluba "Temperaments",
reģistrācijas Nr. 40008047245, 11.03.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 874-S, par
finansiāla atbalsta piešķiršanu Babītes novada iedzīvotājai S.Ģ. “dzēsts”, personas kods
“dzēsts”, dalībai sporta sacensībās 2019. gadā.
Ņemot vērā Finanšu komitejas 21.03.2019. atzinumu (protokols Nr. 3, 15.§), atklāti
balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko,
Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret”
nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Iedalīt 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro, 00 centi) Jātnieku sporta klubam
”Temperaments”, reģ. Nr. 40008047245, par Babītes novada iedzīvotājas S.Ģ.
“dzēsts”, personas kods “dzēsts”, dalību vietēja mēroga un starptautiskajās
sacensībās iejādē, 2019. gada sezonā, (sacensību dalības maksa, sacensību semināra
maksa, naktsmītņu izdevumu, transporta izdevumu segšanai, zirga uzturēšanas
izmaksas sacensību laikā, inventāra iegādei).
2. Minēto summu iedalīt no 2019. gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt sporta biedrībai “Jātnieku
sporta klubs Temperaments”, reģ. Nr. 40008047245, AS „Swedbanka” kontā Nr.
LV05HABA000140J049496, pēc attiecīga iesnieguma un izdevumu attaisnojuma
dokumentu kopiju (rēķins vai pavadzīme) un apmaksu apstiprinošu dokumentu:
kases čeki, vai stingrās uzskaites kvītis, vai bankas apstiprināta konta izdruka, kur
maksājuma mērķis atbilst šai lēmumā piešķirtajam finansējuma mērķim un
maksājuma veicējs attiecīgā biedrība vai gadījumā, ja maksājuma veicējs ir cita
persona, tad biedrības apliecinājums uz maksājuma apliecinājuma dokumenta, ka
tajā uzrādītā izdevumu apmaksa ir attiecināma un atbilstoša šai lēmumā
piešķirtajam finansējuma mērķim, reģistrēšanas Babītes novada pašvaldības
administrācijā.
2.
Babītes novada pašvaldības dome izskata biedrības „Oskara Bārtuļa hokeja klubs
“BHC 37”” 26.02.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 655-S, par finansiāla atbalsta
piešķiršanu hokeja komandas dalībai sporta sacensībās 2019. gadā un ledus nomas
apmaksai, kā arī rast iespēju izmantot Babītes sporta kompleksa mazo sporta zāli un
peldbaseinu hokeja komandas treniņprocesam.
Atbilstoši Babītes novada pašvaldības domes 25.02.2015. (protokols Nr.3, 53.§)
apstiprinātā nolikuma ”Nolikums par finansiālo atbalstu sportam Babītes novadā “ 2.1. un
2.2. punktam, Babītes novada pašvaldība var sniegt finansiālu atbalstu, un atbalstu, dodot
tiesības izmantot pašvaldības sporta zāles.

Izvērtējot iepriekš minēto un ņemot vērā Finanšu komitejas 21.03.2019. atzinumu
(protokols Nr. 3, 15.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, J.Kazaks,
V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča,
A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut biedrības „Oskara Bārtuļa hokeja klubs “BHC 37”” hokeja komandai
izmantot bez samaksas Babītes sporta kompleksa mazo sporta zāli un peldbaseinu,
pēc saskaņota grafika.
2. Iedalīt 6300.00 EUR (seši tūkstoši trīs simti euro, 00 centi) biedrībai „Jaunie
censoņi”, reģistrācijas Nr.40008178068, lai finansētu hokeja komandas ledus nomu
un dalību sporta sacensībās.
3. Minēto summu iedalīt no 2019. gada pašvaldības budžeta sadaļas “Dotācijas
sportam” paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt biedrībai
„Jaunie censoņi”, reģistrācijas Nr.40008178068, AS Swedbank kontā, konta
Nr. LV92HABA0551030746197, 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.
3.
Babītes novada pašvaldības dome izskata biedrības „Sporta klubs Babīte”
11.03.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 875-S, par finansiāla atbalsta piešķiršanu Novusa
komandai dalībai Latvijas un Pasaules kausa izcīņu sacensībās 2019. gadā un iespēju
izmantot Babītes sporta kompleksa mazo sporta zāli un pirmā stāva koridora telpas,
sacensību rīkošanai.
Atbilstoši Babītes novada pašvaldības domes 25.02.2015. (protokols Nr.3, 53.§)
apstiprinātā nolikuma ”Nolikums par finansiālo atbalstu sportam Babītes novadā “ 2.1. un
2.2. punktam, Babītes novada pašvaldība var sniegt finansiālu atbalstu, un atbalstu, dodot
tiesības izmantot pašvaldības sporta zāles.
Izvērtējot iepriekš minēto un ņemot vērā Finanšu komitejas 21.03.2019. atzinumu
(protokols Nr. 3, 15.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, J.Kazaks,
V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča,
A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut biedrības „Sporta klubs Babīte” Novusa komandai izmantot, bez samaksas,
Babītes sporta kompleksa mazo sporta zāli un pirmā stāva koridora telpas, saskaņā
ar sacensību grafiku.
2. Iedalīt no 2019. gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam paredzētiem
finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt 1500.00 EUR (viens tūkstotis pieci
simti euro, 00 centi) biedrībai „Sporta klubs Babīte”, reģistrācijas

Nr. 40008062780, AS Swedbank kontā, konta Nr. LV74HABA0551001645939, lai
finansētu Novusa komandas dalību 2019. gada Eiropas un Latvijas sacensību
posmos (dalības maksu apmaksai).
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.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trijām lapām.
41.§
Par SIA "Bērnudārzs Vinnijs" piedāvājumu

Ziņo A.Ence
Babītes novada pašvaldības Administrācijā 2019. gada 3. janvārī saņemta SIA
“Bērnudārzs Vinnijs” valdes priekšsēdētājas vēstule, reģistrācijas Nr. 17-S, ar piedāvājumu
Babītes novada pašvaldībai iegādāties nekustamo īpašumu – ēku ar kadastra apzīmējumu
8048 004 0353 001 un zemi ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0353, kur šobrīd atrodas
pirmsskolas izglītības iestāde “Vinnijs”. Tāpat piedāvāts iegādāties esošo kustamo mantu,
kas nepieciešama mācību procesam.
Pēc Babītes novada pašvaldības pasūtījuma SIA “Latio” veica nekustamā īpašuma
Priežu iela 3, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā ar kadastra Nr. 8048 004 1053 un
tajā atrodošās kustamās mantas vērtējumu.
2019. gada 20. februārī SIA “Latio” iesniedza Babītes novada pašvaldībā
nekustamā īpašuma Priežu iela 3, sastāvoša no ēkas 8048 004 0353 001 un zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0353 vērtējumu ar tirgus vērtību 1 250 000.00 EUR
(viens miljons divi simti piecdesmit tūkstoši euro, 00 centi), kā arī īpašumā atrodošās
kustamās mantas vērtējumu 43900.00 EUR (četrdesmit trīs tūkstoši deviņi simti euro, 00
centi) apmērā.
Atbilstošo likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 1. daļas 2. punkta nosacījumniem,
kā arī 21. panta 1. daļas 17. punkta nosacījumiem un ņemot vērā SIA “Latio” iesniegto
nekustamā īpašuma, Priežu ielā 3, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, tirgus
vērtējumu un tur atrodošās kustamās mantas vērtējumu. Saskaņā ar Finanšu komitejas
21.03.2019. atzinumu (protokols Nr. 3, 17.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence,
R.Bērziņa, J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Piekrist iegādāties Babītes novada pašvaldības īpašumā SIA “Bērnudārzs Vinnijs”
piederošo nekustamo īpašumu Priežu ielā 3, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā,
sastāvošu no ēkas ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0353 001 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8048 004 0353, kā arī īpašumā atrodošos kustamo mantu par SIA

“Latio” noteikto tirgus vērtību 1 293 900.00 EUR (viens miljons divi simti deviņdesmit trīs
tūkstoši deviņi simti euro, 00 centi).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
42.§
Par valdes locekļiem pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA "Babītes siltums"
Ziņo A.Ence
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. pantā
noteikts, ka atsavinātas publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija (pašvaldības dome)
nosaka valdes nominēšanas kārtību kapitālsabiedrībā.
Atbilstoši SIA “Babītes siltums” statūtiem, valdi veido viens valdes loceklis.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 791
“Noteikumi par publiskas personas Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un
publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši
kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša
atlīdzības maksimālo apmēru”, SIA “Babītes siltums” ir maza kapitālsabiedrība ar valdes
locekļu skaitu ne vairāk kā 2 (divi).
Ņemot vērā, kā kapitālsabiedrība nodrošina siltumapgādes pakalpojumus,
ūdensaimniecības pakalpojumus, kā arī veic pašvaldības dzīvojamā fonda
apsaimniekošanu un daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu Piņķu ciemā, un, lai
nodrošinātu kapitālsabiedrības darbības nepārtrauktību, valdes priekšsēdētāja prombūtnes
laikā nepieciešams noteikt, ka Kaitālsabiedrības SIA “Babītes siltums” valde sastāv no
valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa.
Izvērtējot iepriekš minēto, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa,
J.Kazaks, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs,
E.Vinceviča, A.Osītis, I.Bērziņa, J.Bērziņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noteikt, ka Babītes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Babītes siltums”
valde sastāv no valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa.
2. SIA “Babītes siltums” kapitāla daļu turētāja pārstāvim uzdot SIA “Babītes siltums”
valdes prtiekšsēdētājam veikt grozījumus uzņēmuma statūtos.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
Domes sēdes darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti izskatīti.
Nakamā domes sēde 2019.gada 24. aprīlī, plkst. 14:00
Sēdi slēdz: 16.20
Pašvaldības domes priekšsēdētājs
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