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Inese Amoliņa -Vīga

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

1.
2.
3.

Domes priekšsēdētājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar diviem lēmumprojektiem:
1. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 28. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 29.09.2011.
noteikumos Nr.7 „Par bērnu reģistrācijas kārtību uz vietām Babītes novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un uzņemšanu tajās” apstiprināšanu.”
2. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 29. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības Korupcijas un
interešu konflikta riska novēršanas komisijas sastāvā”.
Atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), “pret”
nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt darba kārtību.
Darba kārtība:
1. Par adreses piešķiršanu funkcionāli saistītajām būvēm zemes vienībā ar
adresi “Ceļavējš”, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads.
2. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un ēkai nekustamajā īpašumā
“Loki”, Babītes pagastā, Babītes novadā.
3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā
“Dravnieki-1”, kadastra Nr. 8048 004 0252 ietilpstošajām zemes vienībām
Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā.
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Tauriņi”,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480040198, Kleistu ielā 4, Spilvē,
Babītes pag., Babītes novadā.
5. Par nekustamā īpašuma “Mazās Ceļtakas”, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 80480030865, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma
projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
6. Par nekustamo īpašumu “Mazie Graudi”, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 80480030863, un “Mazie Stari”, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 80480030867, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,
detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai.
7. Par Babītes novada Attīstības programmas 2015.-2020. gadiem Rīcības un
investīciju plānā aktualizēšanu 2019. - 2022. gadiem.
8. Par nekustamā īpašuma Sēņu iela 3, Kūdrā, Salas pagastā, Babītes novadā,
atsavināšanu.
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9. Par nekustamajā īpašumā „Dārzi”, Babītes pagastā, Babītes novadā
ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8048 004 0354 un 8048
009 0057 daļu iznomāšanu ģimenes dārzu ierīkošanai un uzturēšanai.
10. Par nekustamajā īpašumā Starpgabals Nr.27 ietilpstošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8048 003 1246 iznomāšanu.
11. Par zemes iegūšanu īpašumā.
12. Par atsavināmā nekustamā īpašuma „Kamoliņi”, Babītes pagastā, Babītes
novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
13. Par atsavināmā nekustamā īpašuma Rožu iela 22, Babītē, Babītes pagastā,
Babītes novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
14. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Starpgabals
Nr.24”, Brīvkalnos, Babītes pagastā, Babītes novadā, nosacītās cenas
apstiprināšanu.
15. Par 2016.gada 1.jūlija nedzīvojamo telpu nomas līgumā paredzēto
ieguldījumu apstiprināšanu un pārjaunojuma līguma slēgšanu.
16. Par dūmeņa daļas Jūrmalas ielā 13D, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā, nomas maksas apstiprināšanu un pārjaunojuma līguma slēgšanu.
17. Par piedalīšanos projektu konkursā “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” ar projektu “Pašvaldības a/c C-13, Annas Vīkuļi posma Babītes pagastā, Babītes novadā pārbūve”.
18. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
19. Par pabalsta piešķiršanu audžuģimenei.
20. Par sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa pagarinājumu.
21. Par izmaiņām pašvaldības Īpašuma izsoles komisijas sastāvā.
22. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Rožu iela 22,
Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.80480040353, izsoles
noteikumu apstiprināšanu.
23. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Piņķu ciems
2”, Babītes pagastā, Babītes novadā ar kadastra Nr.8048 003 0274 zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0274 daļas nomas tiesības izsoles
noteikumu apstiprināšanu.
24. Par konkursa nolikuma “Par bezmaksas mācībām Latvijas Starptautiskajā
skolā” apstiprināšanu.
25. Par naudas balvas piešķiršanu.
26. Par finanšu iedalīšanu sporta atbalstam.
27. Par iestāšanos biedrībā “Babītes ezeri”.
28. Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 29.09.2011. noteikumos Nr.7
„Par bērnu reģistrācijas kārtību uz vietām Babītes novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs un uzņemšanu tajās” apstiprināšanu.
29. Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības Korupcijas un interešu konflikta
riska novēršanas komisijas sastāvā.
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1.§
Par adreses piešķiršanu funkcionāli saistītajām būvēm zemes vienībā ar adresi
“Ceļavējš”, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads
Ziņo I.Griezne/A.Ence
Babītes novada pašvaldības dome izskata A.K “dzēsts”, iesniegumu, kas Babītes
novada pašvaldības administrācijā reģistrēts 03.04.2019., Nr.1175-S, ar lūgumu piešķirt
adresi būvēm, kas atrodas nekustamā īpašuma “Ceļavējš”, kadastra Nr. 8048 004 0606
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0606, Babītē, Babītes pagastā, Babītes
novadā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 2.8., 12.1., 14. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr. 496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.3.1. punktam, Attīstības komitejas 16.04.2019.
atzinumam (prot. Nr.4, 1.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), “pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt adresi “Ceļavējš”, Babīte, Babītes pagasts Babītes novads, funkcionāli
saistītām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 8048 004 0606 001 un 8048 004
0606 002, kas atrodas nekustamā īpašuma “Ceļavējš”, kadastra Nr. 8048 004
0606 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0606.
2. Mainīt nekustamā īpašuma “Ceļavējš”, kadastra Nr. 8048 004 0606, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0606 visā platībā noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLMK 0101) uz Komercdarbības objektu apbūvi (NĪLMK0801).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
2.§
Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un ēkai nekustamajā īpašumā “Loki”,
Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo A.Valaine/A.Ence
Babītes novada pašvaldības dome ir saņēmusi nekustamā īpašuma speciālistes
26.03.2019. iesniegumu, pašvaldībā reģistrēts ar reģ.Nr.170-IE, ar lūgumu mainīt adresi
nekustamā īpašuma “Loki”, Babītes pagastā, Babītes novadā zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0610 un uz tās esošajai ēkai ar kadastra apzīmējumu 8048 003
0610 001 uz Rīgas ielas 1, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.
Saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 2.8., 2.9.apakšpunktu, 9., 14.punktu, Attīstības komitejas 16.04.2019.
atzinumam (prot. Nr.4, 2.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods,
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J.Kazaks, R.Bērziņa), “pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0610 un uz tās esošajai
ēkai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0610 001 adresi no “Loki”, Babītes pagastā,
Babītes novadā uz Rīgas ielas 1, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
3.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā “Dravnieki1”, kadastra Nr. 8048 004 0252 ietilpstošajām zemes vienībām Spilvē, Babītes
pagastā, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne/A.Ence
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības
administrācijas ierosinājumu mainīt nekustamajā īpašumā “Dravnieki-1”, kadastra Nr.
8048 004 0252, ietilpstošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8048 004 0252
un 8048 004 0654, Spilvē Babītes pagastā Babītes novadā noteikto nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.4. punktu, Attīstības komitejas 16.04.2019.
atzinumu (prot. Nr.4, 3.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš,
V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), “pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Mainīt nekustamajā īpašumā “Dravnieki-1”, kadastra Nr. 8048 004 0252,
ietilpstošajai zemes vienībai 0.8840 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
8048 004 0252 visā platībā noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
no Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(NĪLMK 0101) uz Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLMK 1101).
2. Mainīt nekustamajā īpašumā “Dravnieki-1”, kadastra Nr. 8048 004 0252,
ietilpstošajai zemes vienībai 0.0094 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
8048 004 0654 visā platībā noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
no Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(NĪLMK 0101) uz Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas
būvju apbūve (NĪLMK 1201).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.

5

4.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Tauriņi”,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480040198, Kleistu ielā 4, Spilvē, Babītes
pagastā, Babītes novadā
Ziņo V.Liepa/A.Ence
Babītes novada pašvaldības dome izskata zemes ierīkotājas Janas Brices,
03.04.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr.1164-S, ar lūgumu apstiprināt izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamajā īpašumā “Kleistu iela 4”, kadastra numurs 80480040198,
ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480040198, Spilve, Babītes
pagastā, Babītes novadā, piešķirt jaunveidotajām zemes vienībām adreses un 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., 26.1. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53.panta 1.punkta b.
apakšpunktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi”
2.9., 8.2., 12.1. apakšpunktu, 14.punktu, attīstības komitejas 16.04.2019. atzinumu (prot.
Nr.4, 4.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs,
A.Osītis, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), “pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Apstiprināt sertificētās zemes ierīkotājas Janas Brices, sertifikāta Nr.BB 613,
izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 03.04.2019. 08:53:50) nekustamā
īpašumā “Tauriņi”, kadastra numurs 80480040198, ietilpstošajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 80480040198, Kleistu ielā 4, Spilvē, Babītes pagastā,
Babītes novadā sadalīšanai.
2. Projektētajai zemes vienību Nr.1, ar kadastra apzīmējumu 80480041403, platība –
0.2744 ha, un uz zemes vienības esošajām būvēm saglabāt esošo adresi Kleistu
iela 4, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads un visā platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM
kods 0601).
3. Projektēto zemes vienību Nr.2, ar kadastra apzīmējumu 80480041404, platība –
0,2745 ha, veidot kā jaunu nekustamo īpašumu, piešķirt adresi Kleistu iela 4A,
Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601).
4. Likvidēt nekustamā īpašuma nosaukumu “Tauriņi”.
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.
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5.§
Par nekustamā īpašuma “Mazās Ceļtakas”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80480030865, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Ziņo V.Liepa/A.Ence
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA „Metrum”, reģistrācijas
Nr.40003388748 projektu vadītājas Māras Kalvānes, 01.04.2019. iesniegumu (pašvaldībā
reģistrēts 01.04.2019. ar reģ.Nr.1145-S) ar lūgumu izskatīt nekustamā īpašuma “Mazās
Ceļtakas”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030865, Babītes pagastā,
Babītes novadā detālplānojuma projektu un lemt par tā nodošanu publiskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 13. un 14.apakšpunktam, Ministru
kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem“ 109.1.apakšpunktam, V. Liepas 12.04.2019. ziņojumam,
Attīstības komitejas 16.04.2019. atzinumam (prot. Nr. 4, 5.§), atklāti balsojot „par” 12
balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), “pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma
projektu nekustamā īpašuma “Mazās Ceļtakas”, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80480030865, Babītes pagastā, Babītes novadā.
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu 4 nedēļas no paziņojuma publicēšanas
laikrakstā “Babītes ziņas” vai “Rīgas Apriņķa avīze”.
Paziņojumu un detālplānojuma redakcijas materiālus ievietot Babītes novada
pašvaldības mājas lapā www.babite.lv, kā arī Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā (TAPIS).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām.
6.§
Par nekustamo īpašumu “Mazie Graudi”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80480030863, un “Mazie Stari”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80480030867, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma projekta
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Ziņo V.Liepa/A.Ence
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA „Metrum”, reģistrācijas
Nr.40003388748 projektu vadītājas Māras Kalvānes, 01.04.2019. iesniegumu (pašvaldībā
reģistrēts 01.04.2019. ar reģ.Nr.1145-S) ar lūgumu izskatīt nekustamo īpašumu “Mazie
Graudi”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030863, un “Mazie Stari”, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030867, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,
detālplānojuma projektu un lemt par tā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai.
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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, V.Liepas 12.04.2019. ziņojumam,
Attīstības komitejas 16.04.2019. atzinumam (prot. Nr. 4, 6.§), atklāti balsojot „par” 12
balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), “pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.

Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto
detālplānojuma projektu nekustamo īpašumu “Mazie Graudi”, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 80480030863, un “Mazie Stari”, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 80480030867, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,
detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai.
Noteikt publiskās apspriešanas termiņu 4 nedēļas no paziņojuma publicēšanas
laikrakstā “Babītes ziņas” vai “Rīgas Apriņķa avīze”.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām.
7.§
Par Babītes novada Attīstības programmas 2015.-2020. gadiem Rīcības un
investīciju plānā aktualizēšanu 2019. - 2022. gadiem
Ziņo V.Liepa/A.Ence
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības
administrācijas lūgumu aktualizēt Babītes novada Attīstības programmas 2015.2020.gadiem, Rīcības un investīciju plānu 2019.-2022. gadiem, kas izstrādāts saskaņā ar
Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumiem Nr.711 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 16. punktu, kas nosaka, ka
rīcības un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu
kārtējam gadam.
Rīcības un investīciju plānā iepriekšējā periodā 2018.-2021. gadiem tika iekļauti
40 projekti ar kopsummu 12 822 300 EUR, no apstiprinātā plāna realizēti 12 projekti un 2
projekti ir zaudējuši savu aktualitāti. Izvērtējot apstiprināto Babītes novada pašvaldības
budžetu un plānotos stratēģiskos mērķus ir aktualizēts budžetam atbilstošs .
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 61.1 pantam, Ministru kabineta 2014. gada
14. oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 73. pantam un Attīstības komitejas 16.04.2019. atzinumam
(prot. Nr.4, 7.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs,
A.Osītis, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), “pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
apstiprināt aktualizēto “Babītes novada Attīstības programmas 2014.-2020.
gadam”, “Rīcības un investīciju plānu 2019.-2022.gadiem”.
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Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz deviņām lapām.
8.§
Par nekustamā īpašuma Sēņu iela 3, Kūdrā, Salas pagastā, Babītes novadā,
atsavināšanu
Ziņo S.Bērziņa/A.Ence
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja Andreja Ences ierosinājumu par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma
Sēņu iela 3, Kūdra, Salas pagasts, Babītes novads, kadastra numurs 8088 001 0184,
atsavināšanu.
Ņemot vērā 18.04.2019. Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.4, 1.§), atklāti
balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), “pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atsavināt Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Sēņu iela 3,
Kūdrā Salas pagastā, Babītes novadā ar kadastra numuru 8088 001 0184,
sastāvošu no neapbūvētas zemes vienības 0,0543 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 8088 001 0184.
2. Uzdot pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijai trīs mēnešu laikā iesniegt
Babītes novada pašvaldības domē apstiprināšanai nekustamā īpašuma ar kadastra
numuru 8088 001 0184, zemes vienības 0,0543 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
8088 001 0184 nosacīto cenu.
3. Uzdot nekustamā īpašuma izsoles komisijai trīs mēnešu laikā izstrādāt un iesniegt
Babītes novada pašvaldības domē apstiprināšanai nekustamā īpašuma ar kadastra
numuru 8088 001 0184, zemes vienības 0,0543 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
8088 001 0184 izsoles noteikumus un organizēt izsoli.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
9.§
Par nekustamajā īpašumā „Dārzi”, Babītes pagastā, Babītes novadā ietilpstošo
zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8048 004 0354 un 8048 009 0057 daļu
iznomāšanu ģimenes dārzu ierīkošanai un uzturēšanai
Ziņo S.Bērziņa/A.Ence
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 18.04.2019 atzinumu (Prot. Nr.4, 2.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), “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
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iznomāšanu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām - ģimenes
dārza ierīkošanai un uzturēšanai:
Dārza
Nr.

Iznomātā
platība
(ha)

Nomnieka
vārds uzvārds

Personas kods

38

0,04

V. K. “dzēsts”

“dzēsts”

Adrese

“dzēsts”

2. Noslēgt zemes nomas līgumu par pašvaldības īpašumā „Dārzi” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8048 009 0057, ar nosacīto nosaukumu „Virsaiši”, daļas
iznomāšanu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām - ģimenes
dārza ierīkošanai un uzturēšanai:
Dārza
Nr.
6, 7

Iznomātā platība
(ha)

Nomnieka vārds
uzvārds

0,04

V. Š. “dzēsts”

Personas kods

“dzēsts”

Adrese

“dzēsts”

3. Zemes nomas termiņš no 02.05.2019 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.
10.§
Par nekustamajā īpašumā Starpgabals Nr.27 ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 1246 iznomāšanu
Ziņo S.Bērziņa/A.Ence
Babītes novada pašvaldības dome izskata L.K. “dzēsts”, 15.04.2019. iesniegumu,
reģistrācijas Nr.1345-S, ar lūgumu piešķirt nomā iesniedzējas nekustamajam īpašumam ar
kadastra numuru 8048 003 0119, Vītolu ielā 3, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,
pieguļošo starpgabalu ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1246 uz 30 gadiem.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2. punkta nosacījumiem, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu,
61.panta 1.daļai un 61.panta 11.daļai, Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.
350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5., 6. un 28.
punktam un 29.1. un 30.1. apakšpunktam, un saskaņā ar Finanšu komitejas 18.04.2019.
atzinumu (prot.Nr.4, 3.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), “pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar L.K. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, par
pašvaldībai piekrītoša zemes starpgabala 0,029 ha platībā, zemes vienības
kadastra apzīmējums 8048 003 1246, iznomāšanu bez apbūves tiesībām ar
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tiesībām uzturēt sakoptu teritoriju un minētajam zemes gabalam aplikt vieglas
konstrukcijas žogu.
2. Zemes nomas termiņš no 2019.gada 1.maija līdz 2048. gada 31. decembrim.
Nomas maksu noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Minimālā
nomas maksa ir 28 euro gadā. Papildus nomas maksai maksājami visi ar
normatīvajiem aktiem noteiktie nodokļi.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
11.§
Par zemes iegūšanu īpašuma
Ziņo A.Ence
1.
Babītes novada pašvaldības dome izskata R. B. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
Latvijas Republikas nepilsoņa pase “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, 16.04.2019. iesniegumu,
reģistrācijas Nr. 1356-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā 1/6 (vienu sesto) domājamo daļu
nekustamā īpašumu “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” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), “pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu R. B. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, Latvijas Republikas
nepilsoņa pase “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā 1/6 (vienu sesto)
domājamo daļu no nekustamā īpašumu “Vijoles”, kadastra Nr. 8088 005 0168,
Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads.
2.
Babītes novada pašvaldības dome izskata K.S. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
Latvijas Republikas nepilsoņa pase “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, 10.04.2019. iesniegumu,
reģistrācijas Nr. 1267-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā 1/2 (vienu otro) domājamo daļu
nekustamā īpašumu “Jaunsaulītes”, kadastra Nr. 8048 004 0292, Spilve, Babītes pagasts,
Babītes novads, kas iegūts pirkuma rezultātā.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar
likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30. pantu, atklāti balsojot
„par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), “pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu K.S. personas kods “dzēsts”, Latvijas Republikas nepilsoņa pase
“dzēsts”, adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā ½ (vienu otro) domājamo daļu
no nekustamā īpašumu “Jaunsaulītes”, kadastra Nr. 8048 004 0292, Spilve, Babītes
pagasts, Babītes novads.
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3.
Babītes novada pašvaldības dome izskata V.K. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
Latvijas Republikas nepilsoņa pase “dzēsts”, adrese: “dzēsts”. iesniegumu, reģistrācijas
Nr. 1155-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā 1/2 (vienu otro) domājamo daļu nekustamā
īpašumu “Arāju iela 7”, kadastra Nr. 8048 001 0542, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes
novads, kas iegūts pirkuma rezultātā.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar
likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30. pantu, atklāti balsojot
„par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), “pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu V.K. “dzēsts” personas kods “dzēsts”, Latvijas Republikas
nepilsoņa pase “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā ½ (vienu otro)
domājamo daļu no nekustamā īpašuma “Arāju iela 7”, kadastra Nr. 8048 001 0542,
Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads.
4.
Babītes novada pašvaldības dome izskata A.R. “dzēsts”, dzimis “dzēsts”,
Krievijas pilsoņa pase “dzēsts”, dzīvesvietas adrese“dzēsts”, 16.04.2019. iesniegumu,
reģistrācijas Nr. 1365-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Ceisi”,
kadastra Nr. 8088 005 0210, 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” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), “pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Atlikt lēmuma izskatīšanu un pieņemšanu.
5.
Babītes novada pašvaldības dome izskata Y.S. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
Ukrainas pilsoņa pase “dzēsts”, Latvijas Republikas Termiņa uzturēšanās atļauja
“dzēsts”, adrese: “dzēsts”, 15.04.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 1353-S, ar lūgumu,
atļaut iegūt īpašumā domājamās daļas no šādiem nekustamajiem īpašumiem:
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar
likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30. pantu, atklāti balsojot
„par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), “pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu Y. S. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, Ukrainas pilsoņa pase
“dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā šādu nekustamo īpašumu domājamās daļas:
Lejas iela 3A, kadastra Nr.8048 001 0524, Mežāres, 1/63 (vienu sešdesmit trešo)
domājamās daļas;
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Lejas iela 4, kadastra Nr. 8048 001 0462, Mežāres, 1/63 (vienu sešdesmit trešo)
domājamās daļas;
Akas iela 9A, kadastra Nr.80480010523, Mežāres, 1/63 (vienu sešdesmit trešo)
domājamās daļas;
Dižbārdu Garā iela, kadastra Nr.8048 001 0065, Mežāres, Babītes pagastā,
Babītes novadā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām.
12.§
Par atsavināmā nekustamā īpašuma „Kamoliņi”, Babītes pagastā, Babītes novadā,
nosacītās cenas apstiprināšanu
Ziņo D.Valters
Ievērojot Babītes novada pašvaldības domes 27.02.2019. lēmumā “Par Babītes
novada pašvaldībai piederoša neapbūvēta nekustamā īpašuma atsavināšanu” (prot.Nr.3,
18.§) noteikto un Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas
2019.gada 8.aprīļa lēmumu, ar kuru atsavināmajam nekustamajam īpašumam “Kamoliņi”,
Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr. 8048 007 0160, kura sastāvā ir zemes
vienība 0,91 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0160, nosacītā cena noteikta
12240,00 EUR (divpadsmit tūkstoši divi simti četrdesmit euro, 00 centi) apmērā.
Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešās daļas
nosacījumus un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma
3.panta 2.punktu, kas nosaka, ka manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā
citai personai par iespējami augstāku cenu, atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš,
V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), “pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
apstiprināt nosacīto cenu 12 240,00 EUR (divpadsmit tūkstoši divi simti četrdesmit
euro, 00 centi) apmērā, atsavināmajam nekustamajam īpašumam “Kamoliņi”, Babītes
pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr. 8048 007 0160, kura sastāvā ir zemes vienība 0,91
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0160.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
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13.§
Par atsavināmā nekustamā īpašuma Rožu iela 22, Babītē, Babītes pagastā, Babītes
novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu
Ziņo D.Valters
Ievērojot Babītes novada pašvaldības domes 27.02.2019. lēmumā “Par nekustamā
īpašuma Rožu ielā 22, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, atsavināšanu” (prot.Nr.3,
16.§) noteikto un Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas
2019.gada 10.aprīļa lēmumu, ar kuru atsavināmajam nekustamajam īpašumam Rožu iela
22, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr. 8048 004 0353, sastāvošu no
zemes vienības 1,62 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0353, nosacītā cena
noteikta 270 000,00 EUR (divi simti septiņdesmit tūkstoši euro, 00 centi) apmērā.
Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešās daļas
nosacījumus un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma
3.panta 2.punktu, kas nosaka, ka manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā
citai personai par iespējami augstāku cenu, atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš,
V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), “pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
apstiprināt nosacīto cenu 270 000,00 EUR (divi simti septiņdesmit tūkstoši euro, 00
centi) apmērā, atsavināmajam nekustamajam īpašumam Rožu iela 22, Babītē, Babītes
pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr. 8048 004 0353, sastāvošu no zemes vienības 1,62
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0353.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
14.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Starpgabals Nr.24”,
Brīvkalnos, Babītes pagastā, Babītes novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu
Ziņo D.Valters
Ievērojot Babītes novada pašvaldības domes 27.02.2019. lēmumā „Par Babītes
novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašumu atsavināšanu” (prot.Nr.3, 17.§) noteikto
un Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas 2019.gada
9.aprīļa lēmumu, ar kuru atsavināmajam nekustamajam īpašumam “Starpgabals Nr.24”,
Brīvkalnos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr. 8048 010 0476, sastāvošu no
neapbūvētas zemes vienības 0,0677 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 010 0231,
nosacītā cena noteikta 9240,00 EUR (deviņi tūkstoši divi simti četrdesmit euro, 00 centi)
apmērā. Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešās daļas
nosacījumus un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma
3.panta 2.punktu, kas nosaka, ka manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā
citai personai par iespējami augstāku cenu, atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš,
V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), “pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
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apstiprināt nosacīto cenu 9240,00 EUR (deviņi tūkstoši divi simti četrdesmit euro,
00 centi) apmērā, atsavināmajam nekustamajam īpašumam “Starpgabals Nr.24”,
Brīvkalnos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr. 8048 010 0476, sastāvošu no
neapbūvētas zemes vienības 0,0677 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 010 0231.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
Sēžu zālē ierodas deputāts Nikolajs Antipenko.
15.§
Par 2016.gada 1.jūlija nedzīvojamo telpu nomas līgumā paredzēto ieguldījumu
apstiprināšanu un pārjaunojuma līguma slēgšanu
Ziņo D.Valters
Starp Babītes novada pašvaldību, turpmāk tekstā – Iznomātājs, un M.M. “dzēsts”,
personas kods “dzēsts”, turpmāk tekstā – Nomnieks, 01.07.2016. tika noslēgts
nedzīvojamo telpu nomas līgums, turpmāk tekstā – Līgums, par būves “Centrālais
siltuma punkts”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā (kadastra apzīmējums 8048 003
0610 001), turpmāk tekstā – Būve, nodošanu Nomniekam nomas lietošanā.
Līguma 4.4.punkts nosaka, ja Būvei nepieciešamo darbu apjomus un izmaksu
tāmes akceptējis Iznomātājs, tad Līguma darbības laikā pēc Nomnieka ierosinājuma
Iznomātājs pēc pārbūvētās Būves nodošanas ekspluatācijā, ir tiesīgs samazināt Būves
nomas maksu proporcionālu Nomnieka veiktajiem ieguldījumiem.
Babītes novada pašvaldības administrācijā, turpmāk tekstā – Administrācija,
28.02.2019. tika saņemts Nomnieka iesniegums ar darbu apjomiem un izmaksu tāmēm,
reģistrēts ar Nr. 694-S, ar kuru Nomnieks lūdz Iznomātāju akceptēt tāmēs norādītās
izmaksas kā Nomnieka plānoto ieguldījumu Būvē. 11.04.2019. Babītes novada
pašvaldības plānošanas un būvniecības daļa sagatavoja atzinumu (pielikums), kas nosaka,
ka paliekošais Nomnieka ieguldījums Būvē akceptējams 41 227,96 EUR (četrdesmit
viens tūkstotis divi simti divdesmit septiņi euro, 96 centi) bez PVN 21% apmērā.
Administrācijā 25.03.2019. tika saņemts Nomnieka iesniegums, reģistrēts
26.03.2019. ar Nr. 1057-S, kurā Nomnieks lūdz Iznomātāju uzskatīt apakšnomnieka SIA
“Braunijs”, reģistrācijas Nr. 40203017923, plānotos ieguldījumus Būvē kā paša
Nomnieka veiktos ieguldījumus.
Ievērojot Līguma 4.4. un 9.2.punktā noteikto, atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), “pret” nav balsis, „atturas”
nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.

Akceptēt būvē “Centrālais siltuma punkts”, Rīgas ielā 1, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā (kadastra apzīmējums 8048 003 0610 001), Nomnieka plānoto
ieguldījumu 41227,96 EUR (četrdesmit viens tūkstotis divi simti divdesmit septiņi
euro, 96 centi) bez PVN 21% apmērā.
Slēgt pārjaunojuma līgumu pie 01.07.2016. nedzīvojamo telpu nomas līguma, kas
nosaka, ka Nomnieks ir SIA “Braunijs”, reģistrācijas Nr. 40203017923.
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3.

Pēc būves “Centrālais siltuma punkts”, Rīgas ielā 1, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā (kadastra apzīmējums 8048 003 0610 001) pārbūves darbu
veikšanas un nodošanas ekspluatācijā, uzdot Babītes novada pašvaldības plānošanas
un būvniecības daļai:
3.1. veikt esošo ieguldījumu pārbaudi un uzskaiti atbilstoši Nomnieka iesniegtajām un
akceptētajām darbu apjomu un izmaksu tāmēm;
3.2. iesniegt Babītes novada pašvaldības domei atzinumu par Nomnieka faktiski veikto
ieguldījumu apmēru.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
16.§
Par katlu mājas dūmeņa daļas Jūrmalas ielā 13D, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā, nomas maksas apstiprināšanu un pārjaunojuma līguma slēgšanu
Ziņo D.Valters
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “BITE Latvija”, reģistrācijas Nr.
40003742426, turpmāk tekstā – Nomnieks, 14.03.2019. iesniegumu Nr. LV4000-24
(Babītes novada pašvaldības administrācijā reģistrēts 15.03.2019. ar Nr. 934-S), ar
lūgumu pārslēgt SIA “BITE Latvija” un SIA “Babītes siltums”, reģistrācijas
Nr.40003145751, turpmāk tekstā – Iznomātājs, 23.03.2006. noslēgto nomas līgumu Nr.
RI512, turpmāk tekstā – Līgums, un veikt nomas objekta nomas maksas novērtējumu.
Ievērojot iepriekš minēto, izskatot Objekta nosacītās nomas maksas aprēķinu un
saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 3.panta 2.punktu, 61.panta 1.daļai un 61.panta 11.daļai un Ministru kabineta
20.02.2018. noteikumiem Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”,
atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), “pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1.

2.

3.

Slēgt pārjaunojuma līgumu ar SIA “BITE Latvija”, reģistrācijas Nr. 40003742426,
pie 23.03.2006. nomas līguma Nr. RI512 ar SIA “Babītes siltums”, reģistrācijas Nr.
40003145751, par nekustamā īpašuma dūmeņa, Jūrmalas ielā 13D, Piņķos, Babītes
pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 8048 003 0166 002, daļas, uz kuras
atrodas mobilo sakaru bāzes stacija nomu.
Apstiprināt Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dūmeņa, Jūrmalas ielā
13D, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 8048 003 0166
002, daļas, uz kuras atrodas mobilo sakaru bāzes stacija, nosacīto nomas maksu
4476,00 EUR/gadā plus PVN.
Papildus nomas maksai apstiprināt vienreizēju maksājumu Nomniekam 114,95
EUR ar PVN apmērā, par nomas maksas aprēķina veikšanu.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
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17.§
Par piedalīšanos projektu konkursā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” ar projektu “Pašvaldības a/c C-13, Annas- Vīkuļi posma Babītes
pagastā, Babītes novadā pārbūve”
Ziņo J.Ivanova/A.Ence
Babītes novada pašvaldības domes deputāti iepazīstoties Ministru Kabineta
2015.gada 18.augusta noteikumos Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” noteikto, ņemot vērā Babītes
novada pašvaldības domes 2017.gada 22.marta sēdes (protokols Nr. 5, 46.§)” Par atlases
kritēriju apstiprināšanu pārbūvējamā grants ceļa atlasei lauku teritorijā” un 2017.gada
27.septembra sēdes (protokols Nr. 13, 3.§) “Par grants ceļa izvirzīšanu pārbūvei ES
projekta ietvaros” un ņemot vērā Finanšu komitejas 18.04.2019. atzinumu (prot.Nr.4,
3.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), “pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Apstiprināt
pašvaldības
piedalīšanos
Eiropas
Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai programmā 2014.-2020.gadam, pasākumā
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklāta projektu
iesniegumu konkursa veidā ar projektu Pašvaldības a/c C-13, Annas- Vīkuļi
posma Babītes pagastā, Babītes novadā pārbūve” (turpmāk tekstā - projekts).
2. Noteikt, ka kopējais projekta budžets ir EUR 226 365,83 , kopējo attiecināmo
izmaksu budžets ir EUR 222 527,39. Es finansējums ir EUR 200 274,65 ;
3. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu projektam 10% apmērā no
attiecināmajām izmaksām EUR 22 252,74 kā arī apmaksāt projekta
neattiecināmās izmaksas 3 838,44 un neparedzētās izmaksas, ja tādas radīsies
projekta ieviešanas laikā;
4. Projekta līdzfinansējumu nodrošināt no budžeta sadaļas “Izdevumi neparedzētiem
gadījumiem.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
18.§
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Ziņo R.Bērziņa
Babītes novada pašvaldības dome izskatījusi M. S. “dzēsts”, personas kods
“dzēsts”, dzīvojošs, “dzēsts”, 2019. gada 2. aprīļa iesniegumu Nr.1161-S par
nodrošināšanu ar dzīvojamo platību, beidzoties ārpus ģimenes aprūpei pēc pilngadības
sasniegšanas.
Saskaņā ar likuma „ Par pašvaldībām” II nodaļas 15. panta 7. un 9. punktu un
likuma „ Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7. panta 1. daļas un 14. panta 1.
daļas 3. punkta un 4. daļas, kā arī saskaņā ar MK 15.11. 2005. noteikumu Nr. 857
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„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 6.
nodaļas 28., 29. punkta nosacījumiem, sniegt pilngadību sasniegušai personai palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā, uzņemot dzīvokļu rindā, un līdz dzīvojamās telpas
piešķiršanai segt ar dzīvojamās telpas īri saistītos ikmēneša izdevumus.
Ņemot vērā pašvaldības rīcībā esošo informāciju un atbilstoši likuma „ Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7. panta 1. daļas un 14. panta 1. daļas 3. punkta
un 4. daļas nosacījumiem, un Sociālo lietu komitejas 16.04.2019. atzinumu (protokols
Nr.4, 1.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs,
A.Osītis, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), “pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Atzīt M.S. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, par tiesīgu saņemt pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
2. Reģistrēt M.S. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
19.§
Par pabalsta piešķiršanu audžuģimenei
Ziņo R.Bērziņa
Izskatīts M. S. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, (turpmāk tekstā – Iesniedzēja),
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 1160-S, ar lūgumu noslēgt līgumu par uzturēšanos
audžuģimenē.
Ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 16.04.2019. atzinumu (protokols Nr.4, 2.§) un
saskaņā ar “Bērnu tiesību aizsardzības likuma” VI nodaļas 42., 43., pantu, likuma “Par
Pašvaldībām” II nodaļas 15. panta ceturto daļu, likuma “Par sociālo drošību” pirmās
nodaļas, pirmā panta, pirmo daļu, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko,
K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), “pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Babītes novada pašvaldības Sociālajam dienestam noslēgt līgumu ar I. J. R.
“dzēsts”audžuģimeni par M. S. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, uzturēšanos
audžuģimenē no 23.07.2019.
2. Izmaksāt uzturnaudu EUR 300.00 mēnesī I. J. R. “dzēsts” audžuģimenei par M.
S. “dzēsts” uzturēšanos audžuģimenē līdz pamatskolas beigšanai.
3. M. S. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, vienu reizi pusgadā iesniegt Babītes
novada Sociālajā dienestā mācību iestādes izziņu par to, ka sekmīgi mācās
pamatskolā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
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20.§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu
Ziņo R.Bērziņa
Izskatīts V.V. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, (turpmāk tekstā -Iesniedzējs)
16.04.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr.1364-S par īres līguma pagarināšanu.
Saskaņā ar Sociālo lietu komitejas 16.04.2019. atzinumu un saskaņā ar Babītes
novada pašvaldības domes 2018. gada 28. marta saistošiem noteikumi Nr. 3„Par sociālo
dzīvokļu un sociālo māju izīrēšanas kārtība Babītes novadā”, atklāti balsojot „par” 13
balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), “pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Pagarināt sociāl dzīvokļa īres līgumu no 01.04.2019. ar V. V. “dzēsts”, personas
kods “dzēsts”dzīvojošs “dzēsts”.
2. Uzdot SIA „Babītes siltums” noslēgt vienošanos par sociālā dzīvokļa īres līguma
termiņa pagarināšanu ar V.V. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”.
3. Uzlikt par pienākumu V.V. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”., viena mēneša laikā
no lēmuma pieņemšanas brīža parakstīt vienošanos.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
21.§
Par izmaiņām 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).
Saistībā ar Komisijas locekles Babītes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu
speciālistes Sintijas Bērziņas iesniegumu, reģistrētu Babītes novada pašvaldības
Administrācijas lietvedības reģistrā 25.03.2019. ar Nr.168-IE, kurā lūgts ar 24.04.2019.
viņu atbrīvot uz prombūtnes laiku no Komisijas locekļa amata pienākumiem un Babītes
novada Bāriņtiesas lietvedības sekretāres Lāsmas Kallisas iesniegumu 15.04.2019.
iesniegumu, reģistrētu Babītes novada pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā
15.04.2019. ar Nr.226-IE, kurā izteikts lūgums iekļaut viņu Komisijās sastāvā un saskaņā
ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24. punktu, atklāti balsojot „par” 13
balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), “pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atbrīvot ar 24.04.2019. Sintiju Bērziņu no Babītes novada pašvaldības
Īpašuma izsoles komisijas locekļa pienākumiem uz viņas prombūtnes laiku.
2. Iekļaut Lāsmu Kallisu ar 24.04.2019. darbam Īpašumu izsoles Komisijas
sastāvā uz Sintijas Bērziņas prombūtnes laiku.
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Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Ar Lēmumu iepazīstināt Sintiju Bērziņu un Lāsmu Kallisu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
22.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Rožu iela 22, Babītē,
Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.80480040353, izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Ziņo A.Iklāva
Izskatīts izsoles komisijas iesniegtais 02.04.2019. protokols Nr.1.-1.14/3/1 un tam
pievienotais izsoles noteikumu „Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā
īpašuma Rožu iela 22, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.80480040353
izsoles noteikumi” projekts, kas izstrādāts saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes
27.02.2019. lēmuma „Par nekustamā īpašuma Rožu iela 22, Babītē,, Babītes pagastā,
Babītes novadā atsavināšanu” (protokols Nr.3,16.§), lemjošās daļas 3.punktā noteikto, un
ievērojot Babītes novada pašvaldības domes 24.04.2019. lēmumu „Par atsavināmā
nekustamā īpašuma Rožu iela 22, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, nosacītās
cenas apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 13.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), “pret” nav balsis, „atturas”
nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt izsoles noteikumus „Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā
īpašuma Rožu iela 22, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā izsoles noteikumi”
(Lēmuma Pielikumā: Izsoles komisijas 02.04.2019. protokols Nr.1.-1.14/3/1 uz 1 lp. ar
pielikumu Izsoles Noteikumi uz 12 lpp.).
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz septiņām lapām.
23.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Piņķu ciems 2”,
Babītes pagastā, Babītes novadā ar kadastra Nr.8048 003 0274 zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8048 003 0274 daļas nomas tiesības izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Ziņo A.Iklāva
Izskatīts Īpašuma izsoles komisijas iesniegtais 18.04.2019. protokols Nr.1.1.14/4/1 un tam pievienotais izsoles noteikumu „Babītes novada pašvaldībai piederoša
nekustamā īpašuma „Piņķu ciems 2”, Babītes pagastā, Babītes novadā ar kadastra
Nr.8048 003 0274 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0274 daļas nomas
tiesības mutiskas izsoles noteikumi” projekts, kas izstrādāts saskaņā ar Babītes novada
pašvaldības domes 27.03.2019. lēmuma „Par zemes vienības daļas nomu nekustamā
īpašuma “Piņķu ciems 2” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0274”
(protokols Nr. 4, 14.§) lemjošajā daļā noteikto.
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Ievērojot iepriekš minēto atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko,
K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), “pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt nomas tiesības izsoles noteikumus „Babītes novada pašvaldībai
piederoša nekustamā īpašuma „Piņķu ciems 2”, Babītes pagastā, Babītes novadā ar
kadastra Nr.8048 003 0274 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0274 daļas
nomas tiesības mutiskas izsoles noteikumi” (Lēmuma Pielikumā: Izsoles komisijas
18.04.2019. protokols Nr.1.-1.14/4/1 uz 1 lpp. ar pielikumiem: Izsoles Noteikumi uz 11
lpp.) projekts, Līgums (par nomas tiesību piešķiršanu), projekts uz 7.lpp.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz septiņām lapām.
24.§
Par konkursa nolikuma “Par bezmaksas mācībām Latvijas Starptautiskajā
skolā” apstiprināšanu
Ziņo I.Bērziņa
Izskatot izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sagatavoto „Babītes novada
pašvaldības konkursa nolikuma par bezmaksas mācībām Latvijas Starptautiskā skolā”
projektu un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, ņemot vērā
Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas 18.04.2019. atzinumu (protokols Nr.4, 2.§),
atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), “pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1.
2.

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

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trijām lapām.
25.§
Par naudas balvas piešķiršanu
Ziņo A.Ence
Saņemts Babītes novada pašvaldības Administrācijas darba aizsardzības
speciālista Edvīna Pranča 17.04.2019. ierosinājums, reģistrācijas Nr. 235-IE, ar lūgumu
piešķirt naudas balvu, mēnešalgas apmērā, Babītes novada pašvaldības projektu
vadītājam Mārim Grēniņam par augstiem sasniegumiem sportā un visaugstākā valsts
apbalvojuma Triju Zvaigžņu ordeņa piešķīrumu.
Ņemot vērā Babītes novada pašvaldības 2014.gada 26.februāra noteikumi Nr. 4
“Par piemaksu piešķiršanu un materiālo stimulēšanas kārtību” 24.punktu un Finanšu
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komitejas 18.04.2019. atzinumu (protokols Nr.4, 5.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), “pret” nav balsis, „atturas”
nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt naudas balvu 1190.00 EUR (viens tūkstotis, viens simts deviņdesmit euro,
00 centi) apmērā, projektu vadītājam Mārim Grēniņam.
2. Naudas balvu izmaksāt no iestādes 2019.gada budžeta līdzekļiem.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
26.§
Par finanšu iedalīšana sporta atbalstam
Ziņo A.Ence
Atbilstoši Babītes novada pašvaldības domes 25.02.2015. (protokols Nr.3, 53.§)
apstiprinātajam nolikumam ”Nolikums par finansiālo atbalstu sportam Babītes novadā”,
Babītes novada pašvaldība var sniegt finansiālu atbalstu.
1.
Izskata Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas, reģistrācijas Nr. 40008022970,
03.04.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 1167-S, par finansiāla atbalsta piešķiršanu
Babītes novada iedzīvotāja, M.S. “dzēsts”, dalībai 3.Baltijas Nedzirdīgo vieglatlētikas
sacensībās bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, kas norisināsies 2019.gada 18.maijā
Lietuvas pilsētā, Viļņā.
Izvērtējot iesniegto informāciju un saskaņā ar Finanšu komitejas 18.04.2019.
atzinumu (protokols Nr.4, 7.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko,
K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), “pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Iedalīt 77.00 EUR (septiņdesmit septiņi euro, 00 centi) Latvijas Nedzirdīgo sporta
federācijai, reģistrācijas Nr. 40008022970, Babītes novada iedzīvotāja, M.S.
“dzēsts”, dalībai 3.Baltijas Nedzirdīgo vieglatlētikas sacensībās bērniem,
jauniešiem un pieaugušajiem, kas norisināsies 2019.gada 18.maijā Lietuvas
pilsētā, Viļņā.
2. Minēto summu iedalīt no 2019.gada pašvaldības budžeta sadaļas “Dotācijas
sportam” paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt Latvijas
Nedzirdīgo sporta federācijas, reģistrācijas Nr.40008022970, AS “Luminor”
bankas kontā, Nr. LV02RIKO0002010021265, 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.
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2.
Izskata Rīgas jāšanas sporta kluba “Sport De lux”, reģistrācijas Nr.40008137074,
17.04.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 1372-S, par finansiāla atbalsta piešķiršanu
Kluba sportistu (jauniešu un senioru) un viņu zirgu transportēšanai un dalībai
starptautiskajās sacensībās un Pasaules kausa posmā konkursā Klaipēdā, kas notiks laika
posmā no 2019.gadad 8. maija līdz 19. maijam.
Izvērtējot iesniegto informāciju un saskaņā ar Finanšu komitejas 18.04.2019.
atzinumu (protokols Nr.4, 7.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko,
K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), “pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Iedalīt 1000.00 EUR (viens tūkstotis euro, 00 centi) Rīgas jāšanas sporta kluba
“Sport De lux”, Nr.40008137074, sportistu (jauniešu un senioru) un viņu zirgu
transportēšanai un dalībai starptautiskajās sacensībās un Pasaules kausa posmā
konkursā Klaipēdā, kas notiks laika posmā no 2019.gadad 8. maija līdz
19. maijam.
2. Minēto summu iedalīt no 2019.gada pašvaldības budžeta sadaļas “Dotācijas
sportam” paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt biedrības
Rīgas jāšanas sporta kluba “Sport De lux”, Nr.40008137074, SEB bankas kontā,
Nr.LV53UNLA0050015007252 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.
Izskata Latvijas pūla federācijas, reģistrācijas Nr. 40008166872, 01.04.2019.
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 1135-S, par finansiāla atbalsta piešķiršanu K. T. “dzēsts”,
personas kods “dzēsts”, dalībai Eiropas čempionātā pūlā (sportistiem ratiņķrēslos), kas
norisināsies Itālijas pilsētā Trevizo, laika posmā no 2019.gada 27.aprīļa līdz 8.maijam.
Izvērtējot iesniegto informāciju un saskaņā ar Finanšu komitejas 18.04.2019.
atzinumu (protokols Nr.4, 7.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko,
K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), “pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Iedalīt 330.00 EUR (trīs simti trīsdesmit euro, 00 centi) Latvijas pūla federācijai,
reģistrācijas Nr. 40008166872, K. T. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, dalībai
Eiropas čempionātā pūlā (sportistiem ratiņķrēslos), kas norisināsies Itālijas pilsētā
Trevizo, laika posmā no 2019.gada 27.aprīļa līdz 8.maijam (dalības maksas
izdevumu segšanai).
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2. Minēto summu iedalīt no 2019.gada pašvaldības budžeta sadaļas “Dotācijas
sportam” paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt Latvijas pūla
federācijas, reģistrācijas Nr. 40008166872, A/S „SEB Banka” kontā
Nr. LV51UNLA0050016490224, 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.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trijām lapām.
27.§
Par Babītes novada pašvaldības iestāšanos biedrībā „Babītes ezeram”
Ziņo A.Ence
Babītes novada pašvaldības dome (turpmāk tekstā – dome) izskatīja biedrības
„Babītes ezeram”, reģistrācijas numurs 40008285376, juridiskā adrese: Mārupes novads,
Jaunmārupe, Mazcenu aleja 13 - 23, LV-2166 (turpmāk – biedrība) valdes priekšsēdētājas
Anitas Jansones iesniegumu “Par pašvaldības iesaistīšanos jaundibinātajā biedrībā
“Babītes ezeram” (Babītes novada pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā
reģistrēts 21.03.2019. ar Nr. 1003-S) ar ierosinājumu domei kļūt par biedrības biedru un
deleģēt savu pārstāvi biedrības biedru sastāvam.
Biedrība ir dibināta 2019.gada 5.martā. Biedrības dibinātāji un valde ir Anita
Jansone, Zane Dūšele un Ģirts Dūšelis un tās galvenais mērķis un vīzija ir Babītes ezers –
ilgtspējīga vieta dzīvei un tūrismam.
Atbilstoši biedrības statūtos noteiktajam, tās galvenie mērķi un uzdevumi ir veicināt
Babītes ezera dabas lieguma teritorijas attīstību, īstenot Babītes ezera dabas lieguma
teritorijas saglabāšanas un aizsardzības pasākumus, sadarboties ar valsts, pašvaldību un
nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs,
pārstāvēt savu biedru kopīgas intereses valsts, pašvaldības un sabiedriskajās institūcijās
Latvijā un ārvalstīs un sekmēt un koordinēt finansiālo, materiālo, intelektuālo un cita
veida resursu piesaistīšanu biedrības mērķu sasniegšanai.
Babītes novada pašvaldības finanšu izdevumi: ikgadējā dalības maksa (biedra
nauda) - EUR 50,00 (piecdesmit euro un 00 centi).
Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 21.
panta pirmās daļas 27. punktu un 95.panta pirmo un ceturto daļu, atklāti balsojot „par” 13
balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), “pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Iestāties biedrībā „Babītes ezeram”, reģistrācijas numurs 40008285376, ar mērķi
padarīt Babītes ezeru ilgtspējīgu vietu dzīvei un tūrismam.
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2. Ikgadējās dalības maksas finansējumu EUR 50,00 (piecdesmit euro un 00 centi)
apmērā veikt no Babītes novada pašvaldības Administrācijas budžeta līdzekļiem.
3. Par Babītes novada pašvaldības pārstāvi biedrībā „Babītes ezeram”, reģistrācijas
numurs 40008285376, izvirzīt deputātu Nikolaju Antipenko.
4. Noteikt, ka Babītes novada pašvaldības izvirzītajam pārstāvim ir pienākums
atskaitīties domei ne retāk kā divas reizes gadā par veiktajām darbībām lēmuma 2.
punktā mērķa sasniegšanai.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
28.§
„Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 29.09.2011. noteikumos Nr.7 „Par
bērnu reģistrācijas kārtību uz vietām Babītes novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs un uzņemšanu tajās” apstiprināšanu
Ziņo I.Bērziņa
Izskatot Salas sākumskolas direktores N.Priedītes ierosinājumu izdarīt grozījumus
Babītes novada pašvaldības 29.09.2011. noteikumos Nr.7 „Par bērnu reģistrācijas kārtību
uz vietām Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un uzņemšanu tajās”
un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības
likuma 17.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu, atklāti
balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), “pret”
nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izdarīt Babītes novada pašvaldības 29.09.2011. noteikumos Nr.7 „Par bērnu
reģistrācijas kārtību uz vietām Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs un uzņemšanu tajās” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Papildināt Noteikumu 16.punktu par ārpus kārtas uzņemšanu ar punktu
16.4 un izteikt to šādā redakcijā:
„16.4 Babītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu
deklarējušos bērnus, kam Salas sākumskolā (1.-6.klasē) mācās māsa
vai brālis un bērns ir reģistrēts rindā uz Salas sākumskolas
pirmsskolas izglītības iestādi.”
2. Šie noteikumi stājas spēkā to pieņemšanas dienā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz piecām lapām.
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29.§
Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības Korupcijas un interešu konflikta riska
novēršanas komisijas sastāvā
Ziņo E.Sloceniece
Babītes novada pašvaldības administrācijas kancelejā 17.04.2019. ar Nr.236-IE
reģistrēts Babītes novada pašvaldības Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas
komisijas (turpmāk tekstā –Komisija) locekles, būvniecības kontroles daļas vadītājas
Ievas Orbidānes iesniegums (iesniegums – pielikumā Nr.1), kurā lūgts viņu atbrīvot no
Komisijas locekļa pienākumu izpildes, un 23.04.2019. ar Nr.239-ie reģistrēts
juriskonsultes Anastasijas Savčukas iesniegums (iesniegums – pielikumā Nr.2) ar lūgumu
iekļaut viņu Komisijas sastāvā.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24. punktam, atklāti
balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeļjanovs,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), “pret”
nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izslēgt ar 25.04.2019. no Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas
komisijas locekļu sastāva Babītes novada pašvaldības būvniecības kontroles daļas
vadītāju Ievu Orbidāni.
2. Iecelt ar 25.04.2019. Babītes novada pašvaldības juriskonsulti Anastasiju Savčuku
par Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisijas locekli.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.

Domes sēdes darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti izskatīti.
Nakamā domes sēde 2019.gada 29.maijā, plkst. 14:00
Sēdi slēdz: 15:33
Sēdes vadītājs

Andrejs Ence

Protokolētājs

Inese Amoliņa-Vīga
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