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Dace Zamerovska

Sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Aizsila ziņo par aktualitātēm un notikumiem
Babītes novadā 2019. gada jūnijā (ziņojums pielikumā).
Izpilddirektore Elfa Sloceniece ziņo par veiktajiem un plānotajiem
saimnieciskajiem darbiem 2019. gada jūnijā (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 četriem lēmumprojektiem:
1. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 3. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par adrešu piešķiršanu dzīvokļiem divu dzīvokļu mājā Lakstu
ielā 12, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā”
2. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 10. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver
nekustamā īpašuma “Kraukļi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 008
0037, Vīkuļi, Babītes pagastā, Babītes novadā.
3. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 18. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības domes 31.10.2018.
lēmumā „Par apbūves tiesības piešķiršanu nekustamā īpašuma „Loki”, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0610, daļā”.
4. Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 32. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: Lēmums administratīvā pārkāpuma lietā V.M.
Deputāts Aivars Osītis rosina izslēgt no darba kārtības 39. punktu Par Babītes
novada pašvaldības domes 29.04.2019. lēmuma „Par atļauju veikt „Pārvietojamo telpu –
moduļu noma” iepirkumu Babītes novada pašvaldības Babītes pirmskolas izglītības
iestādes darbības nodrošināšanai” (protokols Nr.9, 1.§) atcelšanu.
Atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods,
J.Kazaks) „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
Apstiprināt darba kārtību
Darba kārtība:
1. Par adrešu piešķiršanu dzīvokļiem divu dzīvokļu mājā Stropu ielā 8, Spilvē,
Babītes pagastā, Babītes novadā
2. Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma “Smilgu pļava”
detālplānojuma grozījumu teritorijā, Mežāres, Babītes pagastā, Babītes
novadā
3. Par adrešu piešķiršanu dzīvokļiem divu dzīvokļu mājā Lakstu ielā 12, Vīkuļos,
Babītes pagastā, Babītes novadā.
4. Par Pļavu ielas robežu precizēšanu Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā
likvidējot adresi Salves ceļš, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads

5. Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Dreimaņi”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480010568, Mežārēs, Babītes
pagastā, Babītes novadā
6. Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Melbas”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0072, Sēbruciemā, Babītes
pagastā, Babītes novadā
7. Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai nekustamā īpašuma Cidonijas iela 7 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80480040174, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā
8. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām “Sintijas”, “Treijas”,
“Vizbules”, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Kaijas-1”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0035, Vīkuļos, Babītes
pagastā, Babītes novadā
10. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā
īpašuma “Kraukļi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0037,
Vīkuļi, Babītes pagastā, Babītes novadā
11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienības daļām,
kas reģistrētas nekustamā īpašuma “Meža vēji”, kadastra Nr. 8048 007 0996,
sastāvā ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0916
Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā
12. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā Briežu
iela 98A, kadastra Nr. 8048 007 0529, ietilpstošajai zemes vienībai Lapsās,
Babītes pagastā, Babītes novadā
13. Par T.A. iesniegumu
14. Par zemes vienības daļas nomu nekustamā īpašuma „Piņķu ciems 2”, zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0274
15. Par nekustamā īpašuma Sila iela 4, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā un
nekustamā īpašuma „Dārzi”, Babītes pagastā, Babītes novadā ietilpstošo
zemes vienību daļu iznomāšanu ģimenes dārza ierīkošanai un uzturēšanai
16. Par telpu un zemes vienības daļu nekustamajā īpašumā Rīgas iela 20A, Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu lietošanā SIA “Babītes siltums”
17. Par zemes nomas līguma izbeigšanu
18. Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības domes 31.10.2018. lēmumā „Par
apbūves tiesības piešķiršanu nekustamā īpašuma „Loki”, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8048 003 0610, daļā”.
19. Par zemes iegūšanu īpašumā.
20. Par Babītes novada pašvaldības nozīmes ceļa statusa piešķiršanu
21. Par pabalstu krīzes situācijā
22. Par pabalsta piešķiršanu
23. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Sēņu iela 3,
Kūdrā, Salas pagastā, Babītes novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu
24. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Sēņu iela 3,
Kūdrā, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8088 001 0184, zemes
vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 8088 001 0184 izsoles noteikumu
apstiprināšanu

25. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Piņķu ciems
2” Babītes novadā, Babītes pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80480030274 daļas nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu
26. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Rožu iela 22,
Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8048 004 0353, izsoles
rezultātu apstiprināšanu
27. Par Babītes novada pašvaldības 27.03.2019. lēmuma “Par zemes vienības daļas
nomu nekustamā īpašuma “Piņķu ciems 2”, zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0274”, atcelšanu
28. Lēmums administratīvā pārkāpuma lietā A.F.
29. Lēmums administratīvā pārkāpuma lietā J.F.
30. Lēmums administratīvā pārkāpuma lietā V.N.
31. Lēmums administratīvā pārkāpuma lietā Z.S.
32. Lēmums administratīvā pārkāpuma lietā V.M.
33. Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļas
darbinieku sastāvā
34. Par finanšu iedalīšanu “Nodibinājumam kokļu mūzikas centrs” “Balti”
35. Par bezmaksas mācību vietu piešķiršanu Latvijas Starptautiskajā skolā
36. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA "Babītes siltums"
37. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu
38. Par dienesta dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu
39. Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības Ētikas komisijas sastāvā
40. Par izmaiņām pašvaldības 23.01.2019. noteikumos Nr.1„Par amatiem, to
klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2019.gadā” (protokola Nr.1,
22.§)
41. Par grozījumiem 2019. gada pašvaldības budžetā
42. Par Babītes novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
43. Par SIA “Bērnudārzs Vinnijs” 24.05.2019. iesniegumu.
44. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam.

1.§
Par adrešu piešķiršanu dzīvokļiem divu dzīvokļu mājā Stropu ielā 8, Spilvē, Babītes
pagastā, Babītes novadā
Ziņo A.Valaine
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “M.Šafro un kompānija”,
reģ.Nr.40003310075, 21.05.2019. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 23.05.2019. ar
reģ.Nr.1892-S) ar lūgumu piešķirt adreses dzīvokļiem divu dzīvokļu mājā Stropu ielā 8,
Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 2.10.apakšpunktam, 22., 24.punktam, Attīstības komitejas 18.06.2019.
atzinumam (prot. Nr.6, 1.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
K.Vilciņš, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko,
R.Bērziņa, V.Vaivods, J.Kazaks) „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:

1. Piešķirt adresi Stropu iela 8 - 1, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads, telpu
grupai 146,20 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0885 001 001.
2. Piešķirt adresi Stropu iela 8 - 2, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads, telpu
grupai 134,80 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0885 001 002.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz vienas lapas.
2.§
Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma “Smilgu pļava” detālplānojuma
grozījumu teritorijā, Mežāres, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “ESTATO”, reģ. Nr. 40203185719,
05.06.2019. iesniegumu (reģ. Nr. 2090-S) ar lūgumu piešķirt adreses projektētajām zemes
vienībām nekustamā īpašuma “Smilgu pļava” detālplānojuma grozījumu teritorijā,
Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Atbilstoši Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 2.9., 11., 14., 17.1., punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. 23.1., 141. punktu, Attīstības komitejas
18.06.2019. atzinumam (prot. Nr. 6, 2.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods, J.Kazaks) „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt adreses un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi plānotajām zemes
vienībām saskaņā ar Pielikumā Nr. 1 pievienoto grafisko shēmu, atļaujot zemes
vienības reģistrēt kā atsevišķus nekustamos īpašumus:
Parcele
atbilstoši
Pielikuma
m Nr.1

Platība
(ha)

Pirmsreģistrētais
kadastra
apzīmējums

1

0.17

8048 001 0965

2

0.13

8048 001 0966

3

0.12

8048 001 0967

4

0.14

8048 001 0968

Piešķirtā adrese

Mazā Miera iela 7,
Mežāres, Babītes
pagasts, Babītes
novads
Mazā Miera iela 5,
Mežāres, Babītes
pagasts, Babītes
novads
Mazā Miera iela 3,
Mežāres, Babītes
pagasts, Babītes
novads
Mazā Miera iela 1,
Mežāres, Babītes

Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis

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

5

0.14

8048 001 0969

6

0.16

8048 001 0970

7

0.19

8048 001 0971

8

0.15

8048 001 0972

9

0.13

8048 001 0973

10

0.13

8048 001 0974

11

0.14

8048 001 0975

pagasts, Babītes
novads
Miera iela 6,
Mežāres, Babītes
pagasts, Babītes
novads
Miera iela 8,
Mežāres, Babītes
pagasts, Babītes
novads
Miera iela 10,
Mežāres, Babītes
pagasts, Babītes
novads
Miera iela 13,
Mežāres, Babītes
pagasts, Babītes
novads
Miera iela 11,
Mežāres, Babītes
pagasts, Babītes
novads
Miera iela 9,
Mežāres, Babītes
pagasts, Babītes
novads
Miera iela 7,
Mežāres, Babītes
pagasts, Babītes
novads

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

2. Likvidēt Babītes pagastā nekustamā īpašuma nosaukumu “Smilgu pļava”;
3. Noteikt, ka veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, platības var tikt precizētas.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
3.§
Par adrešu piešķiršanu dzīvokļiem divu dzīvokļu mājā Lakstu ielā 12, Vīkuļos,
Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo A.Valaine
Izskata G.V. ”dzēsts”, personas kods ”dzēsts”, 19.06.2019. iesniegumu
(pašvaldībā reģistrēts ar reģ.Nr.2301-S) ar lūgumu piešķirt adreses dzīvokļiem divu
dzīvokļu mājā Lakstu ielā 12, Vikuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 2.8., 2.10.apakšpunktam, 12., 14., 22., 24.punktam, atklāti balsojot „par” 13
balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs,

G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods, J.Kazaks) „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt adresi Lakstu iela 12, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads divu
dzīvokļu mājai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0179 001.
2. Piešķirt adresi Lakstu iela 12 - 1, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads, telpu
grupai 198,00 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0179 001 001.
3. Piešķirt adresi Lakstu iela 12 - 2, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads, telpu
grupai 198,20 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0179 001 002.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz vienas lapas.
4.§
Par Pļavu ielas robežu precizēšanu Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā
likvidējot adresi Salves ceļš, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads
Ziņo I.Griezne
Izskata Babītes novada pašvaldības administrācijas ierosinājumu un Valsts adrešu
reģistra ieteikumu precizēt Pļavu ielas trasi Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā
likvidējot adresi Salves ceļš, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads.
Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.6., 9.,
10. punktam un Attīstības komitejas 18.06.2019. atzinumu (prot. Nr.6, 3.§), atklāti balsojot
„par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis, E.Vinceviča,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods, J.Kazaks)
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt adresi Pļavu iela, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads nekustamā
īpašuma “Pļavu iela”, kadastra Nr. 8088 005 0064 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8088 005 0308 un nekustamā īpašuma “Pļavu iela”, kadastra Nr. 8088
005 0535, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0535 saskaņā ar
lēmuma pielikumā Nr. 2 pievienoto shēmu.
2. Likvidēt adresi Salves ceļš, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads.
3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai:
vzd@vzd.gov.lv.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trīs lapām.
5.§
Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Dreimaņi” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480010568, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes
novadā
Ziņo A.Valaine
Izskata SIA „Dreimaņi Babīte”, reģistrācijas Nr.40203077373 pilnvarotās personas
Sintijas Batkovskas, 20.05.2019. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts ar reģ.Nr.1834-S) ar
lūgumu pieņemt lēmumu par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Dreimaņi” zemes

vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0568, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā
apstiprināšanu.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13. un
14.apakšpunktam, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantam, Ministru kabineta
14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 119.1.apakšpunktam, 124., 125.punktam, 23.05.2019. A.Valaines
kopsavilkumam par detālplānojuma izstrādi, Attīstības komitejas 18.06.2019. atzinumam
(prot. Nr.6, 4.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, K.Vilciņš,
A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, R.Bērziņa,
V.Vaivods, J.Kazaks) „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Apstiprināt detālplānojumu nekustamā īpašuma “Dreimaņi” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 80480010568, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā.
2. Nekustamā īpašuma “Dreimaņi”, kadastra Nr.8048 001 0011, īpašniekiem noslēgt
administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu ar Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētāju, sešu nedēļu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā.
3. Detālplānojuma izstrādātājam publicēt paziņojumu par detālplānojuma
apstiprināšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
4. Detālplānojuma izstrādes vadītājai nodrošināt paziņojuma par detālplānojuma
apstiprināšanu publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā „Babītes Ziņas” un
ievietot paziņojumu un detālplānojuma dokumentāciju Babītes novada pašvaldības
mājaslapā interneta vietnē www.babite.lv, kā arī Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā (TAPIS).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz vienas lapas.
6.§
Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Melbas” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0072, Sēbruciemā, Babītes pagastā,
Babītes novadā
Ziņo A.Valaine
Izskata SIA „Green Village Property”, reģistrācijas Nr.40103952954 pilnvarotās
personas SIA “Pils M”, reģistrācijas Nr.47703002196 03.06.2019. iesniegumu (pašvaldībā
reģistrēts 06.0.62019. ar reģ.Nr.2086-S) ar lūgumu apstiprināt detālplānojumu nekustamā
īpašuma “Melbas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0072, Sēbruciemā,
Babītes pagastā, Babītes novadā apstiprināšanu.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13. un
14.apakšpunktam, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantam, Ministru kabineta
14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 119.1.apakšpunktam, 124., 125.punktam, 06.06.2019. A.Valaines
kopsavilkumam par detālplānojuma izstrādi, Attīstības komitejas 18.06.2019. atzinumam
(prot. Nr.6, 5.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, K.Vilciņš,
A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, R.Bērziņa,
V.Vaivods, J.Kazaks) „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojumu nekustamā īpašuma “Melbas” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8048 008 0072, Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā.
2. Nekustamā īpašuma “Melbas”, kadastra Nr.8048 008 0072, īpašniekam noslēgt
administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu ar Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētāju, sešu nedēļu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā.
3. Detālplānojuma izstrādātājam publicēt paziņojumu par detālplānojuma
apstiprināšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
4. Detālplānojuma izstrādes vadītājai nodrošināt paziņojuma par detālplānojuma
apstiprināšanu publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā „Babītes Ziņas” un
ievietot paziņojumu un detālplānojuma dokumentāciju Babītes novada pašvaldības
mājaslapā interneta vietnē www.babite.lv, kā arī Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā (TAPIS).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz vienas lapas.
7.§
Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai nekustamā īpašuma Cidonijas iela 7 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80480040174, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo A.Valaine
Izskata SIA „8.Darbnīca”, reģistrācijas Nr.40103480281 valdes locekles
Ivetas Pūķes 29.04.2019. iesniegumu Nr.08-19/44 (pašvaldībā reģistrēts ar reģ.Nr.1541-S)
ar lūgumu izskatīt detālplānojuma projekta pirmo redakciju nekustamā īpašuma Cidonijas
iela 7, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480040174, Babītē, Babītes pagastā,
Babītes novadā un nodot izstrādāto redakciju publiskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 13. un 14.apakšpunktam, Ministru
kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem“ 109.1.apakšpunktam, A.Valaines 22.05.2019. ziņojumam,
Attīstības komitejas 18.06.2019. atzinumam (prot. Nr. 6, 6.§), atklāti balsojot „par” 13
balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods, J.Kazaks) „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma
projektu nekustamā īpašuma Cidonijas iela 7 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80480040174, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā.
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu 4 nedēļas no paziņojuma publicēšanas
laikrakstā “Babītes ziņas” vai “Rīgas Apriņķa avīze”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.

8.§
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām “Sintijas”, “Treijas”,
“Vizbules”, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo A.Valaine
Izskata S.B. ”dzēsts”, pilnvarotās personas A.B. ”dzēsts”, personas kods ”dzēsts”,
29.05.2019. iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1986-S) ar lūgumu pieņemt lēmumu par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem “Sintijas” ar kadastra
numuru 8048 007 0249, “Treijas” ar kadastra numuru 8048 007 1078 un “Vizbules” ar
kadastra numuru 8048 007 1077, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, ar mērķi
sadalīt esošās zemes vienības mazākās daļās, katru apmēram 0.2 h lielu.
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, Attīstības komitejas 18.06.2019. atzinumu (protokols Nr.6, 7.§), atklāti
balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis, E.Vinceviča,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods, J.Kazaks)
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Sintijas” zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1064, nekustamā īpašuma “Treijas” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1063 un nekustamā īpašuma “Vizbules”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1062, Dzilnuciemā, Babītes
pagastā, Babītes novadā.
2. Apstiprināt darba uzdevumu Nr.06-2019 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 trīs lapām.
9.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Kaijas-1” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0035, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes
novadā
Ziņo A.Valaine
Izskata SIA “Ģeoprojekts”, reģ.Nr.40203146764, 28.05.2019. iesniegumu
(pašvaldībā reģistrēts 29.05.2019. ar reģ.Nr.1971-S) ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības
projektu, kas izstrādāts ar mērķi sadalīt 4 (četrās) zemes vienībās nekustamā īpašuma
Kaijas-1, kadastra numurs 8048 008 0035, sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8048 008 0035, kā arī piešķirt adreses un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķus jaunveidojamajām zemes vienībām.

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.,
23.3.2. apakšpunktu, Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.698 “Adresācijas
noteikumi” 2.9., 8.2.apakšpunktu, 11., 14.punktu un Attīstības komitejas 18.06.2019.
atzinumu (protokols Nr.6,8.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods, J.Kazaks) „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Solvitas Gredzenas, sertifikāta
Nr.AA000000070, izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 28.05.2019.
14:54:39) nekustamajā īpašumā ”Kaijas-1”, ietilpstošajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8048 008 0035, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8048 008 0549,
platība - 13,3 ha, piešķirt adresi “Dzintarpļavas”, Babītes pagasts, Babītes novads
un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
3. Plānotajai zemes vienībai Nr.2, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8048 008 0550,
platība - 3,8 ha, saglabāt nosaukumu un piešķirt adresi “Kaijas-1”, Vīkuļi, Babītes
pagasts, Babītes novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods
0101).
4. Plānotajai zemes vienībai Nr.3, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8048 008 0551,
piešķir adresi “Meisteri”, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes novads un 0,1200 ha
platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600), savukārt pārējā daļā 0.3800 ha
platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
5. Plānotajai zemes vienībai Nr.4, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8048 008 0552,
piešķirt adresi “Ābeļziedi”, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes novads un 0,1200 ha
platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600), savukārt pārējā daļā 0.88 ha
platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
6. Atļaut plānotās zemes vienības reģistrēt kā atsevišķus kadastra objektus.
7. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā
norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.

10.§
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma
“Kraukļi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0037, Vīkuļi, Babītes
pagastā, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Izskata SIA “Krūkļi Babīte”, reģistrācijas Nr.40103980089, 13.05.2019.
iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1752-S) ar lūgumu atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi
teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Kraukļi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
8048 008 0037, Vīkuļi, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Dome iepazinās ar iesniegtajiem dokumentiem un pārliecinājās, ka:
Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28.panta pirmajai, trešajai un
ceturtajai daļai, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.2., 39.3., 96., 98., 99.,
102.punktam, kā arī saskaņā ar Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un
Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem un Attīstības komitejas 21.05.2019. atzinumu (protokols Nr.10, 9.§), atklāti
balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis, E.Vinceviča,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods, J.Kazaks)
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma
“Kraukļi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0037, Vīkuļi, Babītes
pagastā, Babītes novadā.
2. Apstiprināt darba uzdevumu Nr. 05-2019 detālplānojuma izstrādei (pielikums
Nr.1).
3. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas vadītāju
Veldzi Liepu 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 trīs lapām.
11.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienības daļām, kas
reģistrētas nekustamā īpašuma “Meža vēji”, kadastra Nr. 8048 007 0996, sastāvā
ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0916 Dzilnuciemā,
Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Izskata Valsts zemes dienesta 12.03.2019. iesniegumu (reģistrēts 13.03.2019.
Nr. 889-S), kurā iestāde lūdz noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus zemes vienības
daļām, kas reģistrētas nekustamā īpašuma “Meža vēji”, kadastra Nr. 8048 007 0996 sastāvā
ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0916.
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 7., 17.7. punktu, Attīstības komitejas 18.06.2019. atzinumu (prot. Nr.6,
9.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods,

J.Kazaks) „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus zemes vienības daļām, kas
reģistrētas nekustamā īpašuma “Meža vēji”, kadastra Nr. 8048 007 0996 zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0916:
2. Zemes vienības daļai 0.0169 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0189
8002 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- dabas pamatnes, parki, zaļās
zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa (0501).
3. Zemes vienības daļai 0.1085 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0189
8003 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- dabas pamatnes, parki, zaļās
zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa (0501).
4. Zemes vienības daļai 0.0263 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0189
8006 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- dabas pamatnes, parki, zaļās
zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa (0501).
5. zemes vienības daļai 0.3649 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0189
8007 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- dabas pamatnes, parki, zaļās
zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa (0501).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
12.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā Briežu iela
98A, kadastra Nr. 8048 007 0529, ietilpstošajai zemes vienībai Lapsās, Babītes
pagastā, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Izskata SIA “B98”, reģistrācijas Nr.40203169748 un J.S. ”dzēsts”, personas kods
”dzēsts”, iesniegumu (reģ. Nr.2087-s) ar ierosinājumu mainīt nekustamajā īpašumā Briežu
iela 98A, kadastra Nr. 8048 007 0529, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8048 007 0529 Lapsās, 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” 17.7., 26.2. punktu, Attīstības komitejas 18.06.2019.
atzinumu (prot. Nr.6, 10.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
K.Vilciņš, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko,
R.Bērziņa, V.Vaivods, J.Kazaks) „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:

Mainīt nekustamajā īpašumā Briežu iela 98A, kadastra Nr. 8048 007 0529,
ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0529, 0,0639 ha platībā
noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no – 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) uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (NĪLMK 0601), 0,0228 ha platībā
saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 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 vienas lapas.
13.§
Par T. A. “dzēst” iesniegumu būvatļaujas atcelšanai
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) Administrācijā 30.05.2019
saņemts T. A. “dzēsts” (turpmāk tekstā – Iesniedzēja) iesniegums (reģistrēts ar Nr.2021S), kurā tiek lūgts atcelt 20.01.2016. Būvatļauju Nr.007-16, apstrīdot būvniecības ieceres
publiskās apspriešanas likumību.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 10.pantu, 76. panta ceturto daļu un 79.
panta trešo daļu un Attīstības komitejas lēmumu (prot. Nr.6, 11§)atklāti balsojot „par” 13
balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods, J.Kazaks) „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Atteikt izskatīt T. A. “dzēsts” 30.05.2019. iesniegumu pēc būtības.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz vienas lapas.
14.§
Par zemes vienības daļas nomu nekustamā īpašuma „Piņķu ciems 2”, zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 8048 003 0274
Ziņo D.Šmidre
Izskata S.P. ”dzēsts” 17.06.2019. iesniegumu Nr.2234-S, ar lūgumu iznomāt daļu no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0274 134 m3 platībā, kas tiks izmantots
personai piederošās kafejnīcas “Gardēžu namiņš” teritorijas labiekārtošanai.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
61.panta 1.daļai un 61.panta 11.daļai, Likuma par pašvaldībām 21. panta četrpadsmitās daļas
a punkts un 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 6., 29.1. un Finanšu komitejas 20.06.2019.
atzinumu (prot. Nr.6,4.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
K.Vilciņš, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko,
R.Bērziņa, V.Vaivods, J.Kazaks) „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar S. P. ”dzēsts”, personas kods ”dzēsts”, par
pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības daļas 0,0134 ha platībā, ar kadastra
apzīmējums 8048 003 0274, iznomāšanu teritorijas labiekārtošanai un uzturēšanai
(pielikumā zemes vienības daļas shēma).
2. Noteikt zemes nomas termiņu no 01.07.2019 līdz 31.06.2025.
3. Noteikt nomas maksu 166,16 EUR (viens simts sešdesmit seši euro, 16 centi) gadā,
plus pievienotās vērtības nodoklis, par Babītes novada pašvaldībai piederošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0274 daļu, 0,0134 ha apmērā.
4. Noteikt vienreizēju maksājumu 205,70 EUR (divi simti pieci euro, 70 centi) apmērā
par zemes vienības daļas vērtēšanas izdevumiem.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trīs lapām.
15.§
Par nekustamā īpašuma Sila iela 4, Babītē, Babītes pagastā Babītes novadā un
nekustamā īpašuma „Dārzi”, Babītes pagastā, Babītes novadā ietilpstošo zemes
vienību daļu iznomāšanu ģimenes dārza ierīkošanai un uzturēšanai
Ziņo D.Šmidre
Izskata fizisku personu iesniegumus ar lūgumu pārtraukt ģimenes dārza zemes nomu
to nododot citai personai un iznomāt zemi ģimenes dārzam.
Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2. punkta nosacījumiem, saskaņā ar Finanšu
komitejas 20.06.2019. atzinumu (prot. Nr.6, 2.§; 5.§) atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods, J.Kazaks) „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izbeigt 15.11.2016. noslēgto zemes nomas līgumu Nr.4/2017 ar S. J. ”dzēsts”,
personas kods ”dzēsts”, par nekustamajā īpašumā „Dārzi” ietilpstošās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0354, nosacītais nosaukums “MRS”,
daļas 0,04 ha platībā (dārza Nr.31; 32) iznomāšanu.
Nomas līgums izbeidzams ar 30.06.2019.
2. 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

Adrese

Nomnieka vārds
uzvārds

Personas kods

A. R. ”dzēsts”

”dzēsts”

(ha)
31; 32

0,04

”dzēsts”

3. Noslēgt zemes nomas līgumu par pašvaldības īpašumā „Dārzi” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8048 009 0057, ar nosacīto nosaukumu „Virsaiši”, daļas

iznomāšanu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām - ģimenes
dārza ierīkošanai un uzturēšanai:

Dārza Nr.

Iznomātā
platība

Adrese

Nomnieka vārds
uzvārds

Personas kods

(ha)
96A

0,04

I. F. ”dzēsts”

”dzēsts”

”dzēsts”

98

0,07

V. L. ”dzēsts”

”dzēsts”

”dzēsts”

4. Noslēgt zemes nomas līgumu par pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības Sila
iela 4, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra apzīmējums 8048 004
0507, daļas iznomāšanu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības
vajadzībām - ģimenes dārza ierīkošanai un uzturēšanai:

Dārza Nr.

Iznomā
tā
platība

Nomnieka vārds
uzvārds

Personas
kods

Adrese

(ha)

5

0,02

L. D. ”dzēsts”

”dzēsts”

“”dzēsts”

5. Zemes nomas termiņš no 01.07.2019 līdz 31.12.2019.
6. 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 administratīvais akts uz divām lapām.
16.§
Par bezatlīdzības nomas līguma slēgšanu nekustamā īpašuma Rīgas iela 20A,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā telpu un zemes lietošanai
Ziņo D.Šmidre
Izskata SIA “Babītes Siltums” (reģ.Nr. 40003145751) 06.06.2019. iesniegumu,
reģistrācijas Nr.2122-S, ar lūgumu nodot bezatlīdzības lietošanā ēkas daļu 153,60 m² un
zemes vienības daļu 0,1098 ha Rīgas ielā 20A, Piņķos, Babītes pag., Babītes nov. ar
kadastra apzīmējumu 8048 003 0304 (atbilstoši ēkas tehniskās inventarizācijas lietai, telpas
Nr. 1. personāla telpa, 2. garāža, 3. gaitenis, 4. kantora telpa, 5. noliktava).
Likuma Par pašvaldībām 15.panta 1.daļas 1.punktu un Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta 2.daļas 5.punktam un Finanšu
komitejas 20.06.2019. atzinumam (prot Nr.6,4.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,

Dz.Dūšele, N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods, J.Kazaks) „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Babītes
Siltums”, reģ. Nr.40003145751, Babītes novada pašvaldības īpašumā atrodošos
pamatlīdzekļa ēkas daļu 153,60 m² platībā Rīgas ielā 20A, Piņķos, Babītes pag.,
Babītes nov., ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0304 001 (atbilstoši ēkas tehniskās
inventarizācijas lietai, telpas Nr. 1. personāla telpa, 2. garāža, 3. gaitenis, 4. kantora
telpa, 5. noliktava) ar kopējo bilances vērtību 83,66 EUR (astoņdesmit trīs euro, 66
eurocenti) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0304 daļas 0,1098
ha platībā, ar kopējo bilances vērtību 12485,70 EUR (divpadsmit tūkstoši četri simti
astoņdesmit pieci euro, 70 eurocenti) nomu, ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu
ūdensapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Babītes novadā.
2. Noteikt telpu un zemes bezatlīdzības lietošanas termiņu līdz 2029.gada 31.jūlijam.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja SIA “Babītes Siltums” pārtrauc sniegt ūdensapgādes
sabiedriskos pakalpojumus, ēkas daļa ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0304 001
un zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumiem 8048 003 0304 nododamas
pašvaldībai.
4. Noteikt, ka SIA “Babītes Siltums” nodrošina ēkas daļas ar kadastra apzīmējumu
8048 003 0304 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0304
izmantošanu atbilstoši noteiktajam mērķim.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
17.§
Par zemes nomas līguma izbeigšanu
Ziņo D.Šmidre
Izskata priekšlikumu par zemes nomas līguma izbeigšanu ar mirušu personu.
Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2. punkta nosacījumiem, saskaņā ar Finanšu
komitejas atzinumu (prot. Nr. 6, 6.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods, J.Kazaks) „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izbeigt 30.04.2014. noslēgto zemes nomas līgumu Nr.250/2014 ar I. V. ”dzēsts”,
personas kods ”dzēsts”, par nekustamajā īpašumā „Dārzi” ietilpstošās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 009 0057, nosacītais nosaukums “Virsaiši”,
daļas 0,07 ha platībā (dārza Nr.106) iznomāšanu.
2. Nomas līgums izbeidzams ar personas miršanas datumu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
18.§
Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības domes 31.10.2018. lēmumā
„Par apbūves tiesības piešķiršanu nekustamā īpašuma
„Loki”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0610, daļā”

Ziņo D.Šmidre
Izskata VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, reģistrācijas Nr. 40003345734
13.06.2019. iesniegumu, reģ. Nr.2202-S, kurā tiek lūgts grozīt Babītes novada pašvaldības
domes 31.10.2018. lēmumu „Par apbūves tiesības piešķiršanu nekustamā īpašuma „Loki”,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0610, daļā”, protokols Nr.12,14.§.
(turpmāk tekstā - Lēmums) un Elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas izbūves termiņu,
iesniedzot pašvaldības administrācijā izbūvētās būves ekspluatācijā pieņemšanas aktu,
noteikt kā 31.12.2021.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma
trešās daļas, trešajai A nodaļai „Apbūves tiesība”, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods, J.Kazaks) „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas izbūves termiņu noteikt – 31.12.2021,
iesniedzot pašvaldības administrācijā izbūvētās būves ekspluatācijā pieņemšanas
aktu un slēgt apbūves tiesības līgumu ar termiņu līdz 31.12.2030.
2. Pašvaldības juriskonsultam veikt nepieciešamās darbības Līguma par apbūves
tiesības piešķiršanu sagatavošanā un noslēgšanā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
19.§
Par zemes iegūšanu īpašumā
Ziņo A.Ence
1.
Babītes novada pašvaldībā saņemts V.Š. “dzēsts” (“dzēsts”), dzimis “dzēsts”,
dzīvojošs “dzēsts”, Krievijas Federācijas pilsoņa ārzemju pase “dzēsts”, 30.05.2019.
iesniegums, reģistrācijas Nr. 2019-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
Indriņas iela 4, kadastra Nr. 8048 001 0964 Mežāres, 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, J.Bērziņš, I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods, J.Kazaks) „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu un
Babītes novada pašvaldības domes lēmumu (23.05.2018. protokols Nr.5, 14.§), Babītes
novada pašvaldība izsniedz izziņu V.Š. “dzēsts” (“dzēsts”), dzimušam “dzēsts”,
dzīvojošam “dzēsts”, Krievijas Federācijas pilsoņa ārzemju pase “dzēsts”, par piekrišanu
iegūt īpašumā nekustamo īpašumu Indriņas iela 4, kadastra Nr. 8048 001 0964, Mežāres,
Babītes pagasts, Babītes novads.

2.
Babītes novada pašvaldībā saņemts, I.K. “dzēsts” (“dzēsts”), personas kods
“dzēsts”, Krievijas Federācijas pilsoņa pase Nr. “dzēsts” adrese: “dzēsts”, 18.06.2019.
iesniegums reģistrācijas Nr. 2247-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
Cīruļu iela 22, kadastra Nr. 8048 003 0693, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, kas
iegūts pirkuma rezultātā.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30. pantu, atklāti balsojot „par” 13
balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods, J.Kazaks) „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu un
Babītes novada pašvaldības domes lēmumu (23.05.2018. protokols Nr.5, 14.§), Babītes
novada pašvaldība izsniedz izziņu I.K. “dzēsts” (“dzēsts”), personas kods “dzēsts”,
Krievijas Federācijas pilsoņa pase Nr. “dzēsts” adrese: “dzēsts” par piekrišanu iegūt
īpašumā nekustamo īpašumu Cīruļu iela 22, kadastra Nr. 8048 003 0693, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads, kas iegūts pirkuma rezultātā.
3.
Babītes novada pašvaldībā saņemts L.A. “dzēsts”, personas kods: “dzēsts”,
Latvijas Republikas nepilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, 17.06.2019.
iesniegums, reģistrācijas Nr. 2221-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
Debess iela 3, kadastra Nr. 8088 004 0220, Straupciems, 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, J.Bērziņš, I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods, J.Kazaks) „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu un
Babītes novada pašvaldības domes lēmumu (23.05.2018. protokols Nr.5, 14.§), Babītes
novada pašvaldība izsniedz izziņu L.A. “dzēsts”, personas kods: “dzēsts”, Latvijas
Republikas nepilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu Debess iela 3, kadastra Nr. 8088 004 0220, Straupciems, Salas pagasts,
Babītes novads.
4.
Babītes novada pašvaldībā saņemts A.Ž. “dzēsts”, personas kods: “dzēsts”,
Latvijas Republikas nepilsoņa pases Nr. “dzēsts” adrese: “dzēsts” 18.06.2019. iesniegums,
reģistrācijas Nr. 2248-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu Bezdelīgu
iela 18, kadastra Nr. 8048 003 0673, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, kas iegūts
pirkuma rezultātā.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30. pantu, atklāti balsojot „par” 13

balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods, J.Kazaks) „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu un
Babītes novada pašvaldības domes lēmumu (23.05.2018. protokols Nr.5, 14.§), Babītes
novada pašvaldība izsniedz izziņu A.Ž. “dzēsts”, personas kods: “dzēsts”, Latvijas
republikas nepilsoņa pases Nr. “dzēsts” adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu Bezdelīgu iela 18, kadastra Nr. 8048 003 0673, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads
5.
Babītes novada pašvaldībā saņemts V.P. “dzēsts”, personas kods: “dzēsts”,
Latvijas Republikas nepilsoņa pases Nr. “dzēsts” adrese: “dzēsts”, 26.06.2019.
iesniegums, reģistrācijas Nr. 2380-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
Caunu iela kadastra Nr. 8048 007 0415, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads un
Caunu iela 47, kadastra Nr. 8048 007 0395, Lapsas, 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, J.Bērziņš, I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods, J.Kazaks) „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu un
Babītes novada pašvaldības domes lēmumu (23.05.2018. protokols Nr.5, 14.§), Babītes
novada pašvaldība izsniedz izziņu V.P. “dzēsts”, personas kods: “dzēsts”, Latvijas
Republikas nepilsoņa pases Nr. “dzēsts” adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu Caunu iela kadastra Nr. 8048 007 0415, Lapsas, Babītes pagasts,
Babītes novads un Caunu iela 47, kadastra Nr. 8048 007 0395, Lapsas, Babītes pagasts,
Babītes novads.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trīs lapām.
21.§
Par pabalstu krīzes situācijā
Ziņo R.Bērziņa
Izskatot Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra vēstuli Nr.BJC-19-107-nd ar
lūgumu apmaksāt rēķinu Nr.RH100448KJ0423 par sniegto pakalpojumu struktūrvienībā
“Krīzes centrs” (turpmāk – Krīzes centrs) E.K.B. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
deklarētā dzīvesvietas adrese “dzēsts”.
Sociālo lietu komitejas 18.06.2019. atzinumu (protokols Nr.6, 1.§) un saskaņā ar
Babītes novada pašvaldības 25.10.2017. saistošo noteikumu Nr.16 „Par Babītes novada
pašvaldības pabalstiem ar materiālā stāvokļa izvērtēšanu” IV. nodaļu, atklāti balsojot „par”
13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods, J.Kazaks) „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:

Apmaksāt Rīgas pilsētas pašvaldības Rēķinu Nr.RH100448KJ0423 par sniegto
pakalpojumu E.K.B. “dzēsts” krīzes situācijā 124.23 EUR apmērā, pārskaitot pakalpojuma
sniedzēja norādītajā kontā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
22.§
Par pabalsta piešķiršanu
Ziņo R.Bērziņa
Izskatot L.D. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, (turpmāk tekstā – Iesniedzējs)
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 9-1/19/905-IP, ar lūgumu piešķirt pabalstu sociālās
rehabilitācijas mērķu sasniegšanai L.D. “dzēsts” un A. D. “dzēsts”.
Sociālo lietu komitejas 18.06.2019. atzinumu (protokols Nr.6, 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, J.Bērziņš, I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods, J.Kazaks) „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt pabalstu 290 EUR (divi simti deviņdesmit EUR un 00 centi) apmērā L. D.
“dzēsts”, personas kods “dzēsts”, sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai un piešķirt
pabalstu 500 EUR (pieci simti EUR un 00 centi) apmērā A. D. “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 vienas lapas.
23.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Sēņu iela 3, Kūdrā,
Salas pagastā, Babītes novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu
Ziņo D.Valters
Ievērojot Babītes novada pašvaldības domes 24.04.2019. lēmumu „Par nekustamā
īpašuma Sēņu iela 3, Kūdrā, Salas pagastā, Babītes novadā, atsavināšanu” (protokols Nr.7,
8.§) noteikto un Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas
2019.gada 20.jūnija lēmumu, atsavināmā nekustamā īpašuma Sēņu iela 3, Kūdrā, Salas
pagastā, Babītes novadā, kadastra numuru 8088 001 0184, zemes vienības 0,0543 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 8088 001 0184, nosacītā cena noteikta 3000,00 EUR (trīs 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” 13 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods, J.Kazaks) „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:

apstiprināt atsavināmajam nekustamajam īpašumam Sēņu iela 3, Kūdrā, Salas
pagastā, Babītes novadā, kadastra numuru 8088 001 0184, zemes vienības 0,0543 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 8088 001 0184, nosacīto cenu 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro, 00
centi) apmērā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
24.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Sēņu iela 3, Kūdrā,
Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8088 001 0184, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8088 001 0184 izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo A.Iklāva
Izskatīts Babītes novada pašvaldības Īpašumu izsoles komisijas iesniegtais
20.06.2019. protokols Nr.1-1.14/7/1 un tam pievienotais izsoles noteikumu „Babītes
novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Sēņu iela 3, Kūdrā, Salas pagastā,
Babītes novadā, kadastra Nr.8088 001 0184 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088
001 0184 izsoles noteikumi” projekts, kas izstrādāts saskaņā ar Babītes novada pašvaldības
domes 24.04.2019. lēmuma „Par nekustamā īpašuma Sēņu iela 3, Kūdrā, Salas pagastā,
Babītes novadā, atsavināšanu” (protokols Nr.7, 8.§) lemjošās daļas 3. punktu.
Atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods,
J.Kazaks) „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
Apstiprināt izsoles noteikumus „Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā
īpašuma Sēņu iela 3, Kūdrā, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8088 001 0184
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 001 0184 izsoles noteikumi” (Noteikumu
projekts ar pielikumiem uz 12 lpp. un Izsoles komisijas 20.06.2019. protokols Nr.1.1.14/7/1 uz 1 lp. (kopija) – Pielikumā).
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz 10 lapām.
25.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma
“Piņķu ciems 2” Babītes novadā, Babītes pagastā, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 80480030274 daļas nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo A.Iklāva
Atbilstoši Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Piņķu ciems
2”, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8048 003 0274 zemes vienības daļas 0,05
ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0353 nomas tiesības izsoles noteikumos
(turpmāk tekstā – Izsoles noteikumi) noteiktajam, izsole nozīmēta uz 11.06.2019. plkst.
10:00. Saskaņā ar Izsoles noteikumu 4.2. punktu: lai piedalītos Izsolē, jāizpilda Noteikumu
1.10.-1.12. punkti un no Izsoles pasludināšanas dienas vietnē “Latvijas Vēstnesis” līdz
2019.gada 6.jūnijam plkst. 10:00, Babītes novada pašvaldības Administrācijā Centra ielā

4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV – 2107, 2.stāva 18. kabinetā jāiesniedz
Izsoles noteikumu attiecīgi 4.3.1 vai 4.3.2. punktos norādītie dokumenti un jāreģistrējas
izsolei Reģistrācijas sarakstā un jāsaņem Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība.
Līdz 06.06.2019. plkst. 10:00 Reģistrācijas sarakstā neviena persona izsolei netika
reģistrēta un Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība nevienam netika izsniegta.
11.06.2019. plkst. 10:00 norādītajā izsoles vietā neieradās neviens pretendents.
Saskaņā ar Izsoles noteikumu 7.1.1. punktu Izsole atzīstama par nenotikušu nesekmīgu vai izsoli bez rezultāta, ja noteiktajā laikā nav reģistrējies neviens Izsoles
dalībnieks, vai uz Izsoli neierodas neviens Izsoles dalībnieks.
Pie šādiem apstākļiem, atbilstoši iepriekš teiktajam, Babītes novada pašvaldības
Īpašuma izsoles komisijas (Turpmāk tekstā – Izsoles komisija) 11.06.2019. sēdē
vienbalsīgi nolemts atzīt uz 11.06.2019. plkst. 10:00 noteikto Babītes novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma “Piņķu ciems 2”, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra
Nr.8048 003 0274 zemes vienības daļas 0,05 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8048 004
0353 nomas tiesības izsoli par nenotikušu (Pielikumā - Izsoles komisijas 11.06.2019.
Protokols Nr.1-1.14/4/2 uz 1 lp.).
Saskaņā ar Izsoles noteikumu 7.1.1. punktu,– Izsole atzīstama par nenotikušu vai
nesekmīgu (bez rezultāta), ja noteiktajā laikā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks,
vai uz izsoli neierodas neviens izsoles dalībnieks.
Saskaņā ar MK 19.06.2018. noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības nomas noteikumi” 41.punktu - Ja neapbūvēta zemesgabala rakstiskās
vai mutiskās izsoles publikācijā norādītajā pieteikumu iesniegšanas termiņā neviens
pretendents nav pieteicies, iznomātājs var pazemināt noteikto izsoles sākuma nomas maksu
ne vairāk kā par 20 % (nepiemērojot šo noteikumu 5. punktu) un rīkot atkārtotu izsoli,
ievērojot šo noteikumu 33. punktā minēto informācijas publicēšanas kārtību. Ja
nepieciešams, iznomātājs var rīkot vairākas atkārtotas izsoles, ievērojot šā punkta
nosacījumus.
Babītes novada pašvaldības dome saistībā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pantā noteikto, ka publiskām personām, tostarp
Babītes novada pašvaldībai ir pienākums lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu
- rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu,
kā arī manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami
augstāku cenu, uzskata, ka Babītes novada pašvaldības budžeta interesēs nav lietderīgi
esošo nomas tiesību izsoles nosacīto (sākuma) cenu – EUR 620,00 (seši simti divdesmit
euro, 00 centi) gadā un PVN - pazemināt.
Saistībā ar nekustamā īpašuma “Piņķu ciems 2”, Babītes pagastā, Babītes novadā,
kadastra Nr.8048 003 0274, zemes vienības daļas 0,05 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu
8048 004 0353 nomas tiesības nenotikušu izsoli, Izsoles komisijas 11.06.2019. sēdes
protokolu Nr. 1-1.14/4/2 un atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pantā noteiktajam, atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods, J.Kazaks) „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:

Atzīt nekustamā īpašuma “Piņķu ciems 2”, Babītes pagastā, Babītes novadā,
kadastra Nr.8048 003 0274 zemes vienības daļas 0,05 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu
8048 004 0353 nomas tiesības pirmo izsoli par nenotikušu.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
ORAKS
26.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma
Rožu iela 22, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8048 004 0353,
sastāvoša no zemes vienības 1,62 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0353,
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo A.Iklāva
Atbilstoši Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Rožu iela 22,
Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8048 004 0353, sastāvoša no zemes
vienības 1,62 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0353, izsoles noteikumos
(turpmāk tekstā – Izsoles noteikumi) noteiktajam, izsole nozīmēta uz 06.06.2019. plkst.
10:00. Saskaņā ar Izsoles noteikumu 3.2. punktu: lai piedalītos Izsolē, jāizpilda Noteikumu
1.9.,1.10.,1.11. punkti un līdz 05.06.2019. plkst. 10:00, Babītes novada pašvaldības
Administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV – 2107, 2.stāva
18. kabinetā jāiesniedz Izsoles noteikumu attiecīgi 3.2.1 vai 3.2.2. punktos norādītie
dokumenti un jāreģistrējas izsolei Reģistrācijas sarakstā un jāsaņem Izsoles dalībnieka
reģistrācijas apliecība.
Līdz 05.06.2019. plkst. 10:00 Reģistrācijas sarakstā neviena persona izsolei netika
reģistrēta un Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība nevienam netika izsniegta.
06.06.2019. plkst. 10:00 norādītajā izsoles vietā neieradās neviens pretendents.
Saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.1.1. punktu Izsole atzīstama par nenotikušu nesekmīgu vai izsoli bez rezultāta, ja noteiktajā laikā nav reģistrējies neviens Izsoles
dalībnieks, vai uz Izsoli neierodas neviens Izsoles dalībnieks.
Pie šādiem apstākļiem, atbilstoši iepriekš teiktajam, Babītes novada pašvaldības
Īpašuma izsoles komisijas (Turpmāk tekstā – Izsoles komisija) 06.06.2019. sēdē
vienbalsīgi nolemts atzīt uz 06.06.2019. plkst. 10:00 noteikto Babītes novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma Rožu iela 22, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā,
kadastra Nr.8048 004 0353, sastāvoša no zemes vienības 1,62 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 8048 004 0353, izsoli par nenotikušu (Pielikumā - Izsoles komisijas
06.06.2019. Protokols Nr.1-1.14/3/2 uz 1 lp.).
Saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.1.1. punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu - Ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles
sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli
atzīstama par nenotikušu Izsole atzīstama par nenotikušu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu:
Ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var rīkot
otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma
atsavināšanu, 1) var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem; 2) rīkot
jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību; 3) ierosināt atcelt
lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

Saistībā ar nekustamā īpašuma Rožu iela 22, Babītē, Babītes pagastā, Babītes
novadā, kadastra Nr.8048 004 0353, sastāvoša no zemes vienības 1,62 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 8048 004 0353, nenotikušu izsoli un Izsoles komisijas 06.06.2019.
sēdes protokolu Nr.1-1.14/3/2 un atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 32. panta pirmajai daļai, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods, J.Kazaks) „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atzīt nekustamā īpašuma Rožu iela 22, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā,
kadastra Nr.8048 004 0353, sastāvoša no zemes vienības 1,62 ha platībā, ar kadastra
apzīmējumu 8048 004 0353, pirmo izsoli par nenotikušu.
2. Uzdot Babītes novada pašvaldības Īpašuma izsoles komisijai organizēt nekustamā
īpašuma Rožu iela 22, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8048
004 0353, sastāvoša no zemes vienības 1,62 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048
004 0353, otro izsoli, veicot atkārtotu izsoles publisku sludināšanu, Izsoles
noteikumos, atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 1.panta pirmajā punktā,
37.panta pirmajā daļā noteiktajam, izsoles sākuma cenu 270000,00 EUR norādot ar
piezīmi “un PVN 21% apmērā”. Ar Babītes novada pašvaldības domes 24.04.2019.
lēmumu (protokols Nr.7, 22.§) apstiprināto Izsoles noteikumu nosacījumi netiek
mainīti.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
27.§
Par Babītes novada pašvaldības 27.03.2019. “Par zemes vienības daļas nomu
nekustamā īpašuma “Pinķu ciems 2”, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048
003 0274”, atcelšanu.
Ziņo D.Šmidre
Babītes novada pašvaldības dome iepazinās ar pašvaldības administrācijas
ierosinājumu atcelt Babītes novada pašvaldības domes 27.03.2017. lēmumu „ Par zemes
vienības daļas nomu nekustamā īpašuma „Piņķu ciems 2”, zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0274” (protokols Nr.4, 14.§).
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punkta nosacījumiem un saskaņā
ar Finanšu komitejas atzinumu (prot.Nr.6,3.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods, J.Kazaks) „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atcelt Babītes novada pašvaldības domes 27.03.2017. lēmumu „ Par zemes
vienības daļas nomu nekustamā īpašuma „Piņķu ciems 2”, zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 8048 003 0274” (protokols Nr.4, 14.§).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.

28.§
Lēmums administratīvā pārkāpuma lietā A. F. “dzēsts”
Ziņo A.Iklāva
Babītes novada pašvaldības dome izskatījusi administratīvā pārkāpuma lietu, kas
ierosināta saistībā ar Babītes novada pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā
28.05.2019. ar Nr.1970-S reģistrētu A. F. “dzēsts” (turpmāk arī Iesniedzēja) iesniegumu
(turpmāk tekstā – Iesniegums), kurā lūgts izskatīt un anulēt administratīvā pārkāpuma
protokolu-lēmumu Nr.120030183, kas sastādīts par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu
– automašīnas novietošanu stāvēšanai neatļautā vietā, par ko atbilstoši MK 02.06.2015.
noteikumu Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 121.6. punkta
normas pārkāpumu (Ja ar ceļa zīmēm vai ceļa apzīmējumiem nav noteikts citādi, apstāties
un stāvēt aizliegts stāvēt krustojumā un tuvāk par 5 m no tā, izņemot apstāšanos un
stāvēšanu pretim sānceļam trīsvirzienu krustojumā, kur ir nepārtraukta 920. vai 921. ceļa
apzīmējuma līnija vai sadalošā josla. Šajā apakšpunktā minētās prasības neattiecas uz
vietām, kur uz brauktuves izbrauc no blakusteritorijas (pagalma, stāvvietas, degvielas
uzpildes stacijas, uzņēmuma u. tml.) piemērots administratīvais naudas sods 40,00 EUR
apmērā saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk tekstā – LAPK)
149.10 panta piektās daļas 8. punktu - Par stāvēšanu krustojumā un tuvāk par pieciem
metriem no tā uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.
Lieta tiek izskatīta, atbilstoši LAPK 272. panta - Apstākļi, kas jānoskaidro, izskatot
administratīvā pārkāpuma lietu – prasībām, kas nosaka, ka institūcijai (amatpersonai),
izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, jānoskaidro, vai ir izdarīts administratīvais
pārkāpums, vai attiecīgā persona ir vainīga tā izdarīšanā, vai šo personu var saukt pie
administratīvās atbildības, vai ir atbildību mīkstinoši un pastiprinoši apstākļi, vai ir
nodarīts mantisks zaudējums, kā arī jānoskaidro citi apstākļi, kam ir nozīme lietas pareizā
izlemšanā; un kopsakarā vērtējot Iesniegumu, A.F. “dzēsts” paskaidrojumu, 25.05.2019.
administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr.120030183 (turpmāk tekstā – Protokolslēmums), Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļas rīcībā esošo informāciju,
fotofiksācijas materiālus, konstatējot sekojošo:
1. Automašīna Honda, valsts reģistrācijas Nr. “dzēsts”, 25.05.2019. plkst. 19:18
atradās novietota stāvēšanai Jūrmalas ielas un Saules ielas krustojumā Piņķos, Babītes
pagastā, Babītes novadā, un tuvāk par 5 m no krustojuma. Par MK 02.06.2015. noteikumu
Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 121.6. punkta normas Ja ar ceļa zīmēm vai ceļa apzīmējumiem nav noteikts citādi, apstāties un stāvēt aizliegts
stāvēt krustojumā un tuvāk par 5 m no tā - neievērošanu un saskaņā ar LAPK 149.10 panta
piektās daļas 8. punktu (Par stāvēšanu krustojumā un tuvāk par pieciem metriem no tā
uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā), Babītes novada
pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļas sabiedriskās kārtības sargs D.Pabērzs 25.05.2019.
veicis foto fiksāciju un sastādījis Protokolu-lēmumu, piemērojot naudas sodu 40,00 EUR
apmērā. Protokolu-lēmumu apstrīdējusi A.F. “dzēsts”, kas norāda, ka automašīnu Honda,
valsts reģistrācijas Nr. “dzēsts”, protokolā norādītajā vietā stāvēšanai novietoja A. F.
“dzēsts”, personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta “dzēsts”.
Sekojoši izriet, ka pie augstāk norādītajiem apstākļiem ir izdarīts administratīvais
pārkāpums un Protokols – lēmums par esošajā situācijā neatļauti stāvēšanai novietoto
automašīnu Honda, valsts reģistrācijas Nr. “dzēsts”, sastādīts atbilstoši Noteikumu 121.6.
punkta normas pārkāpumam un par šo nodarījumu piemērots LAPK 149.10 panta piektās
daļas 8. punktā noteikts administratīvais sods.

2. Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 43.2 pantu, MK 21.06.2016. noteikumiem
Nr.402 „Kārtība, kādā noformē administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu par
transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumu”, LAPK 211.3 pantu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Babītes novada pašvaldības
dome ar 27.02.2019. lēmumu „Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības domes
24.10.2012. lēmumā “Par pilnvaroto personu noteikšanu kontrolei par transportlīdzekļu
stāvēšanas un apstāšanās noteikumu ievērošanu” (protokols Nr.3, 37§) Babītes novada
pašvaldības Administrācijas Sabiedriskās kārtības daļas sabiedriskās kārtības sargs
D.Pabērzs pilnvarots veikt kontroli par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu ievērošanu Babītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
3. Protokolā-lēmumā norādīts, ka Lēmums apstrīdams 10 darbdienu laikā,
iesniedzot iesniegumu augstākai institūcijai (amatpersonai). Secināms, ka Iesniedzēja
lēmumu apstrīdējis noteiktajā laikā un kārtībā.
4. Atbilstoši LAPK 271.p. ceturtajā daļā noteiktajam - Bez tās personas klātbūtnes,
kuru sauc pie administratīvās atbildības, lietu drīkst izskatīt arī gadījumos, kad iestājas
atbildība par šā kodeksa 57.3, 149.10 pantā, daļā paredzēto apstāšanās vai stāvēšanas
noteikumu pārkāpšanu, lieta tiek izskatīta bez Iesniedzējas piedalīšanās sēdē.
5. No lēmuma konstatējošās daļas 1.punktā norādītajiem apstākļiem secināms, ka
Protokols – lēmums par konkrētajā situācijā Babītes pagastā, Piņķos, Jūrmalas un Saules
ielu krustojumā, tuvāk par 5 m no tā stāvēšanai novietoto automašīnu Honda, valsts
reģistrācijas Nr. “dzēsts”, sastādīts atbilstoši Noteikumu 121.6. punkta normas
pārkāpumam un par šo nodarījumu automašīnas vadītājam piemērots LAPK 149.10 panta
piektās daļas 8. punktā noteiktais administratīvais sods.
6. Iesniedzēja, apstrīdot lēmumu paskaidro, ka automašīna Honda, valsts
reģistrācijas Nr. “dzēsts” neatļautajā vietā novietota tādēļ, ka citur vietas nav bijis, apgalvo,
ka automašīna nav novietota krustojumā un tuvāk par 5m no tā, ka tā novietota vietā, kur
ceļu satiksme organizēta ar pārtrauktu līniju, ka desmit gadu laika periodā viņa nav
saņēmusi soda kvītis par automašīnas novietošanu stāvēšanai tieši šajā vietā, kā arī izteikusi
aicinājumu šo vietu turpmāk kontrolēt regulāri. A.F. “dzēsts” nav norādījusi citu personu,
kura izdarījusi Protokolā-lēmumā minēto administratīvo pārkāpumu.
7. Lietas materiālu pārbaude liecina:
- Par automašīnas novietošanas faktu un laiku strīda nav. Iesniedzēja atzīst, ka
automašīna Honda, valsts reģistrācijas Nr. “dzēsts”, novietota stāvēšanai Protokolālēmumā norādītajā vietā un laikā.
- Fotofiksācijas materiāls liecina, ka automašīna Honda, valsts reģistrācijas Nr.
“dzēsts”, 25.05.2019. plkst. 19:18 atradās novietota stāvēšanai Jūrmalas ielas un Saules
ielas krustojumā Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā - tuvāk par 5 m no krustojuma.
Dabā tas ir krustojums, kura brauktuves ir noapaļotas un šādos krustojumos drīkst
automašīnu atļauts novietot ne tuvāk kā piecus metrus no krustojuma sākuma jeb vietas,
kur krustojas brauktuves. Šāda prasība ieviesta, lai uzlabotu pārredzamību krustojumā un
tādējādi – ceļu satiksmes drošību. Automašīna Honda, valsts reģistrācijas Nr. “dzēsts”
Protokolā- lēmumā norādītajā vietā stāv ar aizmugures daļu skarot noapaļojuma
sākuma/beigu punktu (izliekumu), aizšķērsojot ietves pazeminājumu, kas speciāli izbūvēts
vides pieejamības nodrošināšanai personām ar īpašām vajadzībām, bērnu ratiem, u.tml.
Satiksmes kustība Saules ielas un Jūrmalas ielas pieslēguma krustojumā, atbilstoši
05.06.2012. VAS “Latvijas Valsts ceļi” saskaņotajai “Satiksmes organizācijas shēmai
Jūrmalas ielas posmam no Saules ielas līdz Rīgas ielai Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā” Saules ielā regulēta ar nepārtrauktu horizontālo ceļa apzīmējuma līniju, ielas joslas
platums šajā vietā nepieļauj automašīnu novietošanu stāvēšanai, jo ar izbūvētās brauktuves

platumu nav iespējams nodrošināt atļautai stāvēšanai nepieciešamos 3 m no novietotās
automašīnas līdz nepārtrauktajai ceļa apzīmējuma līnijai. Neatļauta stāvēšana Protokolālēmumā norādītajā vietā rada pamatotus draudus drošai transporta kustībai.
- Nav
konstatēti fakti vai apstākļi, kas nepieļauj lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā.
8. Ceļu satiksmes likuma 19. panta pirmajā daļā, noteikts, ka ceļu satiksmes
dalībniekam ir jāizpilda šā likuma, Ceļu satiksmes noteikumu un citu normatīvo aktu
prasības, kas nosaka ceļu satiksmes dalībnieku pienākumus; jāizpilda policijas darbinieku
un to personu norādījumi, kuras pilnvarotas regulēt satiksmi, kā arī jāievēro luksoforu
signālu, ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu prasības.
Transporta līdzekļa vadītājam, piedaloties ceļu satiksmē, ikreiz ir jāpārliecinās, ka
viņš ievērojis ceļu satiksmes noteikumus, tostarp, apstāšanās un stāvēšanas noteikumus, kā
arī automašīnu stāvēšanai jāizvēlas novietot atbilstoši šo noteikumu prasībām.
9. Par automašīnas neatļautu novietošanu stāvēšanai tuvāk par 5 m no krustojuma
piemērots administratīvais sods sankcijas ietvaros, kas neparedz rīcības brīvību attiecībā uz
piemērojamo soda veidu un apmēru un tā samērīgums nav jāvērtē, jo to jau ir izdarījis
likumdevējs, izdodot konkrēta satura tiesību normu. Līdz ar to esošajā gadījumā nav īpaši
konstatējami un vērtējami atbildību mīkstinoši vai pastiprinoši apstākļi, kā arī vadītāja
personība.
10. Vērtējams, ka, sastādot Protokolu-paziņojumu par naudas soda 40,00 EUR
apmērā piemērošanu saistībā ar automašīnas novietošanu stāvēšanai tuvāk par 5 m no
krustojuma, administratīvais sods ir pamatots atbildības līdzeklis, ar kuru netiek
ierobežotas vai aizskartas Iesniedzējas kā privātpersonas tiesības. Ar tiesiskiem
paņēmieniem, vēršot Iesniedzējas uzmanību uz paša radīto situāciju, panākams, ka turpmāk
ar autotransportu veiktās darbības atbildīs Ceļu satiksmes likuma un Noteikumu normām
un netiks pieļauti līdzīgi pārkāpumu gadījumi.
11. Atzīstams, ka A.F. “dzēsts” ir izdarījusi Noteikumu 121.6. punkta normas
pārkāpumu (Ja ar ceļa zīmēm vai ceļa apzīmējumiem nav noteikts citādi, apstāties un stāvēt
aizliegts stāvēt krustojumā un tuvāk par 5 m no tā), par kuru administratīvā atbildība
iestājas saskaņā ar LAPK 149.10 panta piektās daļas 8. punktu. (Par stāvēšanu krustojumā
un tuvāk par pieciem metriem no tā uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam
četrdesmit euro apmērā).
12. Ir konstatējams, ka, novietojot automašīnu stāvēšanai neatļautā vietā, ir izdarīts
administratīvais pārkāpums, par kuru sodāmā persona ir automašīnas vadītāja A.Feldmane.
13. Lietā nav konstatēti apstākļi, kuru dēļ A.F. “dzēsts” nevar saukt pie
administratīvās atbildības.
14. Babītes novada pašvaldības domes rīcībā esošie dokumentārie materiāli
kopsakarā ar lēmumu pamatojošām tiesību normām liecina, ka nav un nevar būt nekādu
šaubu par to, ka administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums Nr.120030183 sastādīts
atbilstoši situācijai, tiesiski pareizi un likumiski pamatoti. Ir izdarīts Protokolā–lēmumā
norādītais administratīvais pārkāpums; pārkāpumu izdarījusī persona ir A.F. “dzēsts”; A.F.
“dzēsts” var saukt pie administratīvās atbildības; ka Iesniedzējas iesniegumā paskaidrotais,
nevar tikt atzīts par tiesisku pamatu Protokola-lēmuma atcelšanai vai soda samazināšanai.
Lietas materiāli nesatur informāciju vai ar administratīvo pārkāpumu ir nodarīts mantisks
zaudējums.
15. Ievērojot augstāk minēto, secināms, ka 25.05.2019. izdotais administratīvais
akts - administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums Nr.120030183 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.
16. Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 1.panta 8. punktu, 19.panta pirmo daļu, 43.2
pantu, MK 02.06.2015. noteikumu Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk tekstā –
Noteikumi) 121.6 punktu, MK 21.06.2016. noteikumiem Nr.402 „Kārtība, kādā noformē
administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu par transportlīdzekļu apstāšanās un
stāvēšanas noteikumu pārkāpumu”, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.10
panta piektās daļas 8.punktu, 8.p., 9.p., 22. p., 211.3 p., 272.p., 274.pantu, 281.pantu, 286.
pantu, 287.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot „par” atklāti balsojot „par” 13
balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods, J.Kazaks) „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Lēmumu – 25.05.2019. administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu
Nr.120030183 atstāt spēkā negrozītu un A. F. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, sūdzību
noraidīt.
Lēmumu paziņot, nosūtot to ierakstītā sūtījumā uz Iesniegumā norādīto deklarēto
adresi – “dzēsts”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
29.§
Lēmumsadministratīvā pārkāpuma lietā J. F. “dzēsts”
Ziņo A.Iklāva
Babītes novada pašvaldības dome izskatījusi administratīvā pārkāpuma lietu, kas
ierosināta saistībā ar Babītes novada pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā
03.06.2019. ar Nr.2048-S reģistrētu J. F. “dzēsts” (turpmāk arī Iesniedzējs) iesniegumu
(turpmāk tekstā – Iesniegums), kurā lūgts izskatīt administratīvā pārkāpuma protokolulēmumu Nr.120031881 (turpmāk tekstā – Protokols-lēmums), kas sastādīts par ceļu
satiksmes noteikumu pārkāpumu – neatļautu automašīnas novietošanu stāvēšanai Gravu
ielā, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā, 329. ceļa zīmes darbības zonā.
Lieta tiek izskatīta, atbilstoši LAPK 272. panta - Apstākļi, kas jānoskaidro, izskatot
administratīvā pārkāpuma lietu – prasībām, kas nosaka, ka institūcijai (amatpersonai),
izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, jānoskaidro, vai ir izdarīts administratīvais
pārkāpums, vai attiecīgā persona ir vainīga tā izdarīšanā, vai šo personu var saukt pie
administratīvās atbildības, vai ir atbildību mīkstinoši un pastiprinoši apstākļi, vai ir
nodarīts mantisks zaudējums, kā arī jānoskaidro citi apstākļi, kam ir nozīme lietas pareizā
izlemšanā; un kopsakarā vērtējot Iesniegumu, J.F. “dzēsts” paskaidrojumu, 26.05.2019.
administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr.120031881 Babītes novada pašvaldības
Sabiedriskās kārtības daļas rīcībā esošo informāciju, fotofiksācijas materiālus, konstatējot
sekojošo:
1. Protokolā-lēmumā norādīts: automašīna Renault, valsts reģistrācijas Nr.
“dzēsts”, 26.05.2019. plkst. 13:55 atradās novietota stāvēšanai Gravu ielā, Spilvē, Babītes
pagastā, Babītes novadā, 329. ceļa zīmes – aizlieguma zīmes „Pāra datumos stāvēt
aizliegts”, darbības zonā. Vienlaikus Protokolā-lēmumā norādīts, ka ar minēto pārkāpumu
nav ievērotas MK 02.06.2015. noteikumu Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk
tekstā – Noteikumi) 121.5. punktā noteiktās prasības (Ja ar ceļa zīmēm vai ceļa

apzīmējumiem nav noteikts citādi, apstāties un stāvēt aizliegts uz gājēju pārejām, vietās,
kur brauktuvi šķērso velosipēdu ceļš, gājēju un velosipēdu ceļš vai kopīgs gājēju un
velosipēdu ceļš, un tuvāk par 5 m no šīm vietām). Naudas sods par minētā Noteikumu
punkta neievērošanu noteikts saskaņā ar LAPK 149.10 panta piektās daļas 12. punktu (par
stāvēšanu 327. ceļa zīmes darbības zonā un attiecīgi nepāra vai pāra datumos 328. vai
329. ceļa zīmes darbības zonā, kā arī uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana
apzīmēta ar 523. ceļa zīmi uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro
apmērā). Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļas sabiedriskās kārtības
sargs M.Zariņš 26.05.2019. sastādījis Protokolu-lēmumu Nr.120031881, piemērojot
naudas sodu 40,00 EUR apmērā un plkst. 14.00 veicis automašīnas Renault, valsts
reģistrācijas Nr. “dzēsts” foto fiksāciju.
2. Iesniegumā apliecināts, ka automašīnu Renault, valsts reģistrācijas Nr. “dzēsts”,
26.05.2019. vadīja un protokolā norādītajā vietā un laikā novietoja J. F. “dzēsts”,
korespondencei norādītā adrese – “dzēsts”.
3. Faktiski nodibināts, ka automašīna Renault, valsts reģistrācijas Nr. “dzēsts”,
novietota Protokolā-lēmumā norādītajā vietā un laikā, bet neatradās 329.ceļa zīmes
darbības zonā, jo šāda ceļazīme Gravu ielā, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā vietā,
kur atradās novietota Iesniedzēja automašīna, nav uzstādīta. Konstatēts, ka automašīna
Renault, valsts reģistrācijas Nr. “dzēsts”, novietota nepārkāpjot Protokolā-lēmumā minēto
aizliegumu un sods, kāds noteikts par minētā aizlieguma pārkāpumu, automašīnas
vadītājam J. F. “dzēsts” nav piemērojams.
4. Iesniedzējs atzīst, ka automašīnu Renault, valsts reģistrācijas Nr. “dzēsts”,
novietojis stāvēšanai 523. ceļa zīmes "Stāvēšanas aizlieguma zona" darbības zonā, kas
atbilstoši Noteikumu 276.18. punktā noteiktajam nozīmē - Stāvēt aizliegts uz visiem ceļiem
teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 523. zīmi. Zīmes darbība neattiecas uz
automobiļiem, kas apzīmēti ar invalīdu stāvvietu izmantošanas karti. Par automašīnas
novietošanu stāvēšanai 523. ceļa zīmes darbības zonā administratīvā pārkāpuma protokolslēmums nav sastādīts, līdz ar to šāda J.F. “dzēsts” rīcība un sekas šī administratīvā
pārkāpuma procesa ietvaros nav izskatāmas.
5. Sekojoši izriet, ka Protokols-lēmums sastādīts kļūdaini un faktiskajiem
apstākļiem neatbilstoši.
6. Protokolā-lēmumā norādīts, ka Lēmums apstrīdams 10 darbdienu laikā,
iesniedzot iesniegumu augstākai institūcijai (amatpersonai). Secināms, ka Iesniedzējs
lēmumu apstrīdējis noteiktajā laikā un kārtībā.
7. Atbilstoši LAPK 271.p. ceturtajā daļā noteiktajam - Bez tās personas klātbūtnes,
kuru sauc pie administratīvās atbildības, lietu drīkst izskatīt arī gadījumos, kad iestājas
atbildība par šā kodeksa 57.3, 149.10 pantā, daļā paredzēto apstāšanās vai stāvēšanas
noteikumu pārkāpšanu, lieta tiek izskatīta bez Iesniedzēja piedalīšanās sēdē.
8. Atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 43.2 panta ceturtās daļas 6.punktam: Ja pārkāpti
apstāšanās vai stāvēšanas noteikumi, bet transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma
izdarīšanas vietā, personas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu
un uzlikt sodu, sastāda protokolu—lēmumu, kurā atbilstoši panta daļas 6.punktā
noteiktajam jānorāda pārkāptās tiesību normas (normatīvā akta pants, tā daļa, punkts vai
apakšpunkts). Protokola sastādītājs Protokolā-lēmumā norādījis, ka pārkāptas Noteikumu
121.5. punkta prasības: Aizliegts apstāties un stāvēt uz gājēju pārejām, vietās, kur brauktuvi
šķērso velosipēdu ceļš, gājēju un velosipēdu ceļš vai kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš, un
tuvāk par 5 m no šīm vietām.) un par minētās normas pārkāpumu norādīts LAPK 149.10
panta piektās daļas 12. punktā noteiktais naudas sods: par stāvēšanu 327. ceļa zīmes
darbības zonā un attiecīgi nepāra vai pāra datumos 328. vai 329. ceļa zīmes darbības zonā,

kā arī uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 523. ceļa zīmi uzliek
naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.
No iepriekš minētā secināms, ka Protokolā-lēmumā norādītā informācija rada
pamatotas šaubas, ka tas sastādīts atbilstoši faktiskajai situācijai, tiesiski pareizi un
likumiski pamatoti.
9. Sastādot administratīvā pārkāpuma protokolu par naudas soda piemērošanu ar
administratīvo aktu Iesniedzējam radītas nelabvēlīgas sekas. Savukārt, ievērojams, ka
administratīvajā procesā, it īpaši pieņemot lēmumu pēc būtības, piemērojamo tiesību
normu ietvaros veicināma privātpersonas tiesību un tiesisko interešu aizsardzība.
Dome atzīst, ka Protokols – lēmums sastādīts neatbilstoši notikuma vietā esošajai
faktiskajai situācijai, līdz ar to pārkāpjot atsevišķus Ceļu satiksmes likuma 43.2 panta
ceturtās daļas nosacījumus.
10. Lietas materiālu pārbaude liecina:
- Par automašīnas novietošanas faktu, laiku un vietu strīda nav.
- Fotofiksācijas materiāls liecina, ka automašīna Renault, valsts reģistrācijas Nr.
“dzēsts”, 26.05.2019. plkst. 13.55 nav novietota stāvēšanai 329.ceļa zīmes „Pāra datumos
stāvēt aizliegts” darbības zonā.
- 26.05.2019. sastādītais administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums
Nr.120031881 sastādīts kļūdaini un neatbilstoši Ceļu satiksmes likuma 43.2 panta ceturtās
daļas prasībām.
11. Atbilstoši iepriekš konstatētajam secināms, ka 26.05.2019. administratīvā
pārkāpuma protokols-lēmums Nr.120031881 sastādīts kļūdaini un neatbilstoši Ceļu
satiksmes likuma 43.2 panta ceturtās daļas nosacījumiem un ir atceļams un naudas sods
40,00 EUR apmērā Iesniedzējam nav piemērojams.
Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 43.2 panta ceturto daļu, 286.pantu, 287.panta
pirmās daļas 2.punktu, un Atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
K.Vilciņš, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko,
R.Bērziņa, V.Vaivods, J.Kazaks) „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
26.05.2019. Administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr.120031881 atcelt un
izbeigt lietvedību lietā.
Lēmumu paziņot, nosūtot to Iesniedzējam reģistrētā pasta sūtījumā uz saziņai
norādīto adresi: “dzēsts”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
30.§
Lēmums administratīvā pārkāpuma lietā V. Ņ. “dzēsts”
Ziņo A.Iklāva
Babītes novada pašvaldības dome izskatījusi administratīvā pārkāpuma lietu, kas
ierosināta saistībā ar Babītes novada pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā
06.06.2019. ar Nr.2106-S reģistrētu V. Ņ. “dzēsts” (turpmāk arī Iesniedzējs) iesniegumu
(turpmāk tekstā – Iesniegums), kurā lūgts atcelt administratīvā pārkāpuma protokolulēmumu Nr.120031920, kas sastādīts par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu –
automašīnas novietošanu stāvēšanai neatļautā vietā, par ko atbilstoši MK 02.06.2015.
noteikumu Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 122.2. punkta
normas pārkāpumam (Ja ar ceļa zīmēm vai ceļa apzīmējumiem nav noteikts citādi, stāvēt
aizliegts citās vietās, kur stāvošs transportlīdzeklis var neļaut braukt (iebraukt vai izbraukt)

citiem transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos) saskaņā ar Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk tekstā – LAPK) 149.10 panta piektās daļas 4.
punktu - Par stāvēšanu vietās, kur transportlīdzeklis var neļaut braukt (iebraukt vai
izbraukt) citiem transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos uzliek naudas sodu
transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā, piemērots administratīvais naudas
sods 40,00 EUR apmērā
Lieta tiek izskatīta, atbilstoši LAPK 272. panta - Apstākļi, kas jānoskaidro, izskatot
administratīvā pārkāpuma lietu – prasībām, kas nosaka, ka institūcijai (amatpersonai),
izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, jānoskaidro, vai ir izdarīts administratīvais
pārkāpums, vai attiecīgā persona ir vainīga tā izdarīšanā, vai šo personu var saukt pie
administratīvās atbildības, vai ir atbildību mīkstinoši un pastiprinoši apstākļi, vai ir
nodarīts mantisks zaudējums, kā arī jānoskaidro citi apstākļi, kam ir nozīme lietas pareizā
izlemšanā; un kopsakarā vērtējot Iesniegumu, V.Ņ. “dzēsts” paskaidrojumu, 26.05.2019.
administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr.12003920 (turpmāk tekstā – Protokolslēmums), Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļas rīcībā esošo informāciju,
fotofiksācijas materiālus, konstatējot sekojošo:
1. Automašīna Citroen, valsts reģistrācijas Nr. “dzēsts”, 26.05.2019. plkst. 14:30
atradās novietota stāvēšanai Babītes novadā, Babītes pagastā, Spilvē, Gravu ielā pretī mājai
Gravu iela 32, kur tā traucēja iebraukt/izbraukt citiem transportlīdzekļiem. Par MK
02.06.2015. noteikumu Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi)
122.2. punkta normas - Ja ar ceļa zīmēm vai ceļa apzīmējumiem nav noteikts citādi, stāvēt
aizliegts citās vietās, kur stāvošs transportlīdzeklis var neļaut braukt (iebraukt vai izbraukt)
citiem transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos - neievērošanu un saskaņā ar
LAPK 149.10 panta piektās daļas 4. punktu (Par stāvēšanu vietās, kur transportlīdzeklis var
neļaut braukt (iebraukt vai izbraukt) citiem transportlīdzekļiem vai traucē gājēju
pārvietošanos uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā),
Babītes novada pašvaldības Administrācijas Sabiedriskās kārtības daļas sabiedriskās
kārtības sargs M.Zariņš 26.05.2019. veicis foto fiksāciju un sastādījis Protokolu-lēmumu,
piemērojot naudas sodu 40,00 EUR apmērā. Iesniegumā norādīts, ka automašīnu Citroen,
valsts reģistrācijas Nr. “dzēsts”, Protokolā-lēmumā norādītajā vietā stāvēšanai novietoja
V. Ņ. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta “dzēsts”.
Sekojoši izriet, ka pie augstāk norādītajiem apstākļiem ir izdarīts administratīvais
pārkāpums un Protokols – lēmums par esošajā situācijā neatļauti stāvēšanai novietoto
automašīnu Citroen, valsts reģistrācijas Nr. “dzēsts”, sastādīts atbilstoši Noteikumu 122.2.
punkta normas pārkāpumam un par šo nodarījumu pamatoti piemērots LAPK 149.10 panta
piektās daļas 4. punktā noteikts administratīvais sods.
2. Protokolā-lēmumā norādīts, ka Lēmums apstrīdams 10 darbdienu laikā,
iesniedzot iesniegumu augstākai institūcijai (amatpersonai). Secināms, ka Iesniedzējs
lēmumu apstrīdējis noteiktajā laikā un kārtībā.
3. Atbilstoši LAPK 271.p. ceturtajā daļā noteiktajam - Bez tās personas klātbūtnes,
kuru sauc pie administratīvās atbildības, lietu drīkst izskatīt arī gadījumos, kad iestājas
atbildība par šā kodeksa 57.3, 149.10 pantā, daļā paredzēto apstāšanās vai stāvēšanas
noteikumu pārkāpšanu, lieta tiek izskatīta bez Iesniedzējas piedalīšanās sēdē.
4. No lēmuma konstatējošās daļas 1.punktā norādītajiem apstākļiem secināms, ka
Protokols – lēmums par konkrētajā situācijā Babītes novadā, Babītes pagastā, Spilvē, Gravu
ielā pretī mājas Gravu iela 32 iebrauktuvei/izbrauktuvei, vietā, kur tā traucēja citiem
transportlīdzekļiem, stāvēšanai novietoto automašīnu Citroen, valsts reģistrācijas Nr.
“dzēsts”, sastādīts atbilstoši Noteikumu 122.2. punkta normas pārkāpumam un par šo

nodarījumu automašīnas vadītājam piemērots LAPK 149.10 panta piektās daļas 4. punktā
noteiktais administratīvais sods.
5. Iesniedzējs, apstrīdot lēmumu neapšauba, ka automašīnu Citroen, valsts
reģistrācijas Nr. “dzēsts” novietojis Protokolā-lēmumā norādītajā vietā, tomēr neatzīst, ka
tā traucējusi citiem transportlīdzekļiem iebraukt/izbraukt mājas Gravu iela 32, Spilvē,
Babītes pagastā, Babītes novadā, iebrauktuvē. Tāpat Iesniedzējs paskaidro, ka novietojot
automašīnu stāvēšanai, ar sertificētu mērlentu veicis mērījumu līdz zaļajai zonai (nenorāda,
no kuras vietas veikts mērījums) un konstatējis, ka attālums pārsniedz 3 m, tādēļ
automašīnu tur arī atstājis. Iesniegumam pievienota situācijas shēma, kurā attēlots
automašīnas Citroen novietojums uz Gravu ielas.
6. Lietas materiālu pārbaude liecina:
- Par automašīnas novietošanas faktu un laiku strīda nav. Iesniedzējs atzīst, ka
automašīna Citroen, valsts reģistrācijas Nr. “dzēsts”, novietota stāvēšanai Protokolālēmumā norādītajā vietā un laikā.
- Fotofiksācijas materiāls liecina, ka automašīna Citroen, valsts reģistrācijas Nr. “dzēsts”,
26.05.2019. plkst. 14:30 atradās novietota stāvēšanai Babītes novadā, Babītes pagastā,
Spilvē, Gravu ielā pretī mājas Gravu iela 32 iebrauktuvei/izbrauktuvei, vietā, kur tā
apgrūtināja citiem transportlīdzekļiem iebraukšanu/izbraukšanu no mājas Gravu iela 32
iebrauktuves. Fotouzņēmumi liecina, ka automašīna Citroen, valsts reģistrācijas Nr.
“dzēsts” novietota daļēji ārpus Gravu ielas asfalta – arī uz neasfaltētās joslas starp
rododendru audzētavas žogu un asfaltu, tieši pretī Gravu ielas 32 iebrauktuvei/izbrauktuvei.
Šāds automašīnas novietojums traucē – apgrūtina drošu izbraukšanu/iebraukšanu īpašumā
Gravu iela 32. Personai, kura vēlas iebraukt/izbraukt Gravu ielā 32, jāizvēlas braukšanas
trajektorija, kas pārsniedz asfaltētās ielas platumu. Par to liecina izbraukātā zaļā zona pie
īpašuma Gravu iela 32 piebrauktuves.
Saskaņā ar topogrāfisko informāciju Gravu ielas asfaltētās brauktuves platums
strīdus vietā ir 3,27 m, platums kopā ar grants segumu starp asfaltēto brauktuvi un
rododendru audzētavas žogu - 3,87 m. Izbūvētās brauktuves platums šajā vietā nepieļauj
automašīnu novietošanu stāvēšanai, jo nav iespējams nodrošināt atļautai stāvēšanai
nepieciešamos 3 m no novietotās automašīnas līdz pretējai ceļa malai.
Savukārt interneta vietnes https://www.citroen.lv/modeli/berlingo/tehniskie-dati
informācija liecina, ka Citroen Berlingo platums ir 1848 mm=1,85 m.
Iepriekš teiktais kopsakarā rada pamatotas šaubas Iesniedzēja apgalvotajam, ka šajā
vietā stāvēšanai novietota automašīna netraucē autotransporta drošai braukšanai abos
virzienos un iebraukšanai/izbraukšanai no īpašuma Gravu iela 32, Spilvē.
Ja pretī iebrauktuvei/izbrauktuvei Gravu ielā 32 stāvēšanai tiek novietota
automašīna, izbraucot/iebraucot īpašumā autovadītājiem jāizvēlas drošākā braukšanas
trajektorija, tādējādi skarot un bojājot izveidoto zālāju, toties izvairoties sabojāt savu un
pretī iebrauktuvei/izbrauktuvei novietoto automašīnu. Bez tam šāda situācija ir traucējoša
abos virzienos pa Gravu ielu braucošam autotransportam.
- Nav konstatēti fakti vai apstākļi, kas nepieļauj lietvedību administratīvā
pārkāpuma lietā.
7. Ceļu satiksmes likuma 19. panta pirmajā daļā, noteikts, ka ceļu satiksmes
dalībniekam ir jāizpilda šā likuma, Ceļu satiksmes noteikumu un citu normatīvo aktu
prasības, kas nosaka ceļu satiksmes dalībnieku pienākumus; jāizpilda policijas darbinieku
un to personu norādījumi, kuras pilnvarotas regulēt satiksmi, kā arī jāievēro luksoforu
signālu, ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu prasības.

Transporta līdzekļa vadītājam, piedaloties ceļu satiksmē, ikreiz ir jāpārliecinās, ka
viņš ievērojis ceļu satiksmes noteikumus, tostarp, apstāšanās un stāvēšanas noteikumus, kā
arī automašīnu stāvēšanai jāizvēlas novietot atbilstoši šo noteikumu prasībām.
8. Par automašīnas neatļautu novietošanu stāvēšanai piemērots administratīvais
sods sankcijas ietvaros, kas neparedz rīcības brīvību attiecībā uz piemērojamo soda veidu
un apmēru un tā samērīgums nav jāvērtē, jo to jau ir izdarījis likumdevējs, izdodot konkrēta
satura tiesību normu. Līdz ar to esošajā gadījumā nav īpaši konstatējami un vērtējami
atbildību mīkstinoši vai pastiprinoši apstākļi, kā arī vadītāja personība.
9. Vērtējams, ka, sastādot Protokolu-paziņojumu par naudas soda 40,00 EUR
apmērā piemērošanu saistībā ar automašīnas novietošanu stāvēšanai vietās, kur
transportlīdzeklis var neļaut braukt (iebraukt vai izbraukt) citiem transportlīdzekļiem vai
traucē gājēju pārvietošanos, administratīvais sods ir pamatots atbildības līdzeklis, ar kuru
netiek ierobežotas vai aizskartas Iesniedzēja kā privātpersonas tiesības. Ar tiesiskiem
paņēmieniem, vēršot Iesniedzēja uzmanību uz paša radīto situāciju, panākams, ka turpmāk
ar autotransportu veiktās darbības atbildīs Ceļu satiksmes likuma un Noteikumu normām
un netiks pieļauti līdzīgi pārkāpumu gadījumi.
10. Atzīstams, ka V.Ņ. “dzēsts” ir izdarījis Noteikumu 122.2. punkta normas
pārkāpumu (Ja ar ceļa zīmēm vai ceļa apzīmējumiem nav noteikts citādi, stāvēt aizliegts
citās vietās, kur stāvošs transportlīdzeklis var neļaut braukt (iebraukt vai izbraukt) citiem
transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos), par kuru administratīvā atbildība
iestājas saskaņā ar LAPK 149.10 panta piektās daļas 4. Punktu (Par stāvēšanu vietās, kur
transportlīdzeklis var neļaut braukt (iebraukt vai izbraukt) citiem transportlīdzekļiem vai
traucē gājēju pārvietošanos uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit
euro apmērā).
11. Ir konstatējams, ka, novietojot automašīnu stāvēšanai neatļautā vietā, ir izdarīts
administratīvais pārkāpums, par kuru sodāmā persona ir automašīnas vadītājs V.Ņ.
“dzēsts”.
12. Lietā nav konstatēti apstākļi, kuru dēļ V.Ņ. “dzēsts” nevar saukt pie
administratīvās atbildības.
13. Babītes novada pašvaldības domes rīcībā esošie dokumentārie materiāli
kopsakarā ar lēmumu pamatojošām tiesību normām liecina, ka nav un nevar būt nekādu
šaubu par to, ka administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums Nr.120031920 sastādīts
atbilstoši situācijai, tiesiski pareizi un likumiski pamatoti. Ir izdarīts Protokolā–lēmumā
norādītais administratīvais pārkāpums; pārkāpumu izdarījusī persona ir V.Ņ“dzēsts”; V.Ņ.
“dzēsts” var saukt pie administratīvās atbildības; ka Iesniedzēja Iesniegumā paskaidrotais,
nevar tikt atzīts par tiesisku pamatu Protokola-lēmuma atcelšanai vai soda samazināšanai.
Lietas materiāli nesatur informāciju vai ar administratīvo pārkāpumu ir nodarīts mantisks
zaudējums.
14. Ievērojot augstāk minēto, secināms, ka 26.05.2019. izdotais administratīvais
akts - administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums Nr.120031920 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.
15. Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 1.panta 8. punktu, 19.panta pirmo daļu, 43.2
pantu, MK 02.06.2015. noteikumu Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk tekstā –
Noteikumi) 122.2 punktu, MK 21.06.2016. noteikumiem Nr.402 „Kārtība, kādā noformē
administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu par transportlīdzekļu apstāšanās un
stāvēšanas noteikumu pārkāpumu”, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.10

panta piektās daļas 4.punktu, 8.p., 9.p., 22. p., 211.3 p., 272.p., 274.pantu, 281.pantu, 286.
pantu, 287.panta pirmās daļas 1.punktu, Atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods, J.Kazaks) „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Lēmumu – 26.05.2019. administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu
Nr.120031920 atstāt spēkā negrozītu un V, Ņ. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, sūdzību
noraidīt.
Lēmumu paziņot, nosūtot to ierakstītā sūtījumā uz Iesniegumā norādīto deklarēto
adresi – “dzēsts”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
31.§
Lēmums administratīvā pārkāpuma lietā Z. S. “dzēsts”
Ziņo A.Iklāva
Babītes novada pašvaldības dome izskatījusi administratīvā pārkāpuma lietu, kas
ierosināta saistībā ar Babītes novada pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā
05.06.2019. ar Nr.2084-S reģistrētu Z. S. “dzēsts” (turpmāk arī Iesniedzēja) iesniegumu
(turpmāk tekstā – Iesniegums), kurā lūgts anulēt administratīvā pārkāpuma protokolulēmumu Nr.120030811 (turpmāk tekstā – Protokols-lēmums), kas sastādīts par ceļu
satiksmes noteikumu pārkāpumu – neatļautu automašīnas novietošanu stāvēšanai Gravu
ielā, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā, 329. ceļa zīmes darbības zonā.
Lieta tiek izskatīta, atbilstoši LAPK 272. panta - Apstākļi, kas jānoskaidro, izskatot
administratīvā pārkāpuma lietu – prasībām, kas nosaka, ka institūcijai (amatpersonai),
izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, jānoskaidro, vai ir izdarīts administratīvais
pārkāpums, vai attiecīgā persona ir vainīga tā izdarīšanā, vai šo personu var saukt pie
administratīvās atbildības, vai ir atbildību mīkstinoši un pastiprinoši apstākļi, vai ir
nodarīts mantisks zaudējums, kā arī jānoskaidro citi apstākļi, kam ir nozīme lietas pareizā
izlemšanā; un kopsakarā vērtējot Iesniegumu, Z.S. “dzēsts” paskaidrojumu, 01.06.2019.
administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr.120030811 Babītes novada pašvaldības
Sabiedriskās kārtības daļas rīcībā esošo informāciju, fotofiksācijas materiālus, konstatējot
sekojošo:
1. Protokolā-lēmumā norādīts: automašīna Škoda, valsts reģistrācijas Nr. “dzēsts”,
01.06.2019. plkst. 14.50 atradās novietota stāvēšanai Gravu ielā, Spilvē, Babītes pagastā,
Babītes novadā, 329. ceļa zīmes – aizlieguma zīmes „Pāra datumos stāvēt aizliegts”,
darbības zonā. Vienlaikus Protokolā-lēmumā norādīts, ka ar minēto pārkāpumu nav
ievērotas MK 02.06.2015. noteikumu Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk tekstā
– Noteikumi) 122.3. punktā noteiktās prasības (Ja ar ceļa zīmēm vai ceļa apzīmējumiem
nav noteikts citādi, stāvēt aizliegts 327. ceļa zīmes darbības zonā un – attiecīgi nepāra vai
pāra datumos – 328. vai 329. ceļa zīmes darbības zonā, kā arī uz visiem ceļiem teritorijā,
kurā iebraukšana apzīmēta ar 523. ceļa zīmi). Naudas sods par minētā Noteikumu punkta
neievērošanu noteikts saskaņā ar LAPK 149.10 panta piektās daļas 12. punktu (par
stāvēšanu 327. ceļa zīmes darbības zonā un attiecīgi nepāra vai pāra datumos 328. vai
329. ceļa zīmes darbības zonā, kā arī uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana
apzīmēta ar 523. ceļa zīmi uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro

apmērā). Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļas sabiedriskās kārtības
sargs R.Prikulis 01.06.2019. sastādījis Protokolu-lēmumu Nr.120030811, piemērojot
naudas sodu 40,00 EUR apmērā un plkst. 14.52 veicis automašīnas Škoda, valsts
reģistrācijas Nr. “dzēsts” foto fiksāciju.
2. Iesniegumā apliecināts, ka automašīnu Škoda, valsts reģistrācijas Nr. “dzēsts”,
01.06.2019. vadīja un protokolā norādītajā vietā un laikā novietoja Z. S. “dzēsts”, deklarētā
dzīvesvieta – “dzēsts”.
3. Faktiski nodibināts, ka automašīna Škoda, valsts reģistrācijas Nr. “dzēsts”,
novietota Protokolā-lēmumā norādītajā vietā un laikā, bet neatradās 329.ceļa zīmes
darbības zonā, jo šāda ceļazīme Gravu ielā, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā vietā,
kur atradās novietota Iesniedzējas automašīna, nav uzstādīta. Konstatēts, ka automašīna
Škoda, valsts reģistrācijas Nr. “dzēsts”, novietota nepārkāpjot Protokolā-lēmumā minēto
aizliegumu un sods, kāds noteikts par minētā aizlieguma pārkāpumu, automašīnas vadītājai
Z. S. “dzēsts” nav piemērojams.
4. Iesniedzēja atzīst, ka automašīnu Škoda, valsts reģistrācijas Nr. “dzēsts”,
novietojusi Protokolā-lēmumā norādītajā vietā, tomēr norāda, ka rododendru parku
apmeklējusi laikā, kad tur ierodas pastiprināti liels cilvēku skaits. Visi turklāt cenšas savas
automašīnas novietot pēc iespējas tuvāk parkam, tādēļ automašīnas rūpīgi novieto uz Gravu
ielas, kas pēc Iesniedzējas domām, nevienu netraucē. Iesniedzēja arī apgalvo, gan nonākot
pretrunā ar iepriekš teikto, ka tādā automašīnu jūklī ceļa zīmes, kas izvietotas pie
iebraukšanas Gravu ielā nav pamanāmas. Esošo situāciju Iesniedzēja raksturo kā izveidotu
ar mērķi, lai ar piemērotajiem administratīvajiem sodiem sekmīgi tiktu papildināts
pašvaldības budžets.
5. Faktiskā situācija vietā, kur Iesniedzēja novietojusi stāvēšanai automašīnu Škoda,
valsts reģistrācijas Nr. “dzēsts”, ir sekojoša: automašīna novietota 523. ceļa zīmes
"Stāvēšanas aizlieguma zona" darbības zonā, kas atbilstoši Noteikumu 276.18. punktā
noteiktajam nozīmē - Stāvēt aizliegts uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana
apzīmēta ar 523. zīmi. Zīmes darbība neattiecas uz automobiļiem, kas apzīmēti ar invalīdu
stāvvietu izmantošanas karti. Par automašīnas novietošanu stāvēšanai 523. ceļa zīmes
darbības zonā administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums nav sastādīts, līdz ar to šāda
Z.S. “dzēsts” rīcība un sekas šī administratīvā pārkāpuma procesa ietvaros nav izskatāmas.
6. Sekojoši izriet, ka Protokols-lēmums sastādīts kļūdaini un faktiskajiem
apstākļiem neatbilstoši.
7. Protokolā-lēmumā norādīts, ka Lēmums apstrīdams 10 darbdienu laikā,
iesniedzot iesniegumu augstākai institūcijai (amatpersonai). Secināms, ka Iesniedzējs
lēmumu apstrīdējis noteiktajā laikā un kārtībā.
8. Atbilstoši LAPK 271.p. ceturtajā daļā noteiktajam - Bez tās personas klātbūtnes,
kuru sauc pie administratīvās atbildības, lietu drīkst izskatīt arī gadījumos, kad iestājas
atbildība par šā kodeksa 57.3, 149.10 pantā, daļā paredzēto apstāšanās vai stāvēšanas
noteikumu pārkāpšanu, lieta tiek izskatīta bez Iesniedzēja piedalīšanās sēdē.
9. Atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 43.2 panta ceturtās daļas 6.punktam: Ja pārkāpti
apstāšanās vai stāvēšanas noteikumi, bet transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma
izdarīšanas vietā, personas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu
un uzlikt sodu, sastāda protokolu—lēmumu, kurā atbilstoši panta daļas 6.punktā
noteiktajam jānorāda pārkāptās tiesību normas (normatīvā akta pants, tā daļa, punkts vai
apakšpunkts). Protokola sastādītājs Protokolā-lēmumā norādījis, ka pārkāptas Noteikumu
122.3. punkta prasības: Ja ar ceļa zīmēm vai ceļa apzīmējumiem nav noteikts citādi, stāvēt
aizliegts 327. ceļa zīmes darbības zonā un – attiecīgi nepāra vai pāra datumos – 328. vai
329. ceļa zīmes darbības zonā, kā arī uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana

apzīmēta ar 523. ceļa zīmi un par minētās normas pārkāpumu norādīts LAPK 149.10 panta
piektās daļas 12. punktā noteiktais naudas sods: par stāvēšanu 327. ceļa zīmes darbības
zonā un attiecīgi nepāra vai pāra datumos 328. vai 329. ceļa zīmes darbības zonā, kā arī
uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 523. ceļa zīmi uzliek naudas sodu
transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.
No iepriekš minētā secināms, ka Protokolā-lēmumā norādītā informācija rada
pamatotas šaubas, ka tas sastādīts atbilstoši faktiskajai situācijai, tiesiski pareizi un
likumiski pamatoti.
10. Sastādot administratīvā pārkāpuma protokolu par naudas soda piemērošanu ar
administratīvo aktu Iesniedzējam radītas nelabvēlīgas sekas. Savukārt, ievērojams, ka
administratīvajā procesā, it īpaši pieņemot lēmumu pēc būtības, piemērojamo tiesību
normu ietvaros veicināma privātpersonas tiesību un tiesisko interešu aizsardzība.
Dome atzīst, ka Protokols – lēmums sastādīts neatbilstoši notikuma vietā esošajai
faktiskajai situācijai, līdz ar to pārkāpjot atsevišķus Ceļu satiksmes likuma 43.2 panta
ceturtās daļas nosacījumus.
11. Lietas materiālu pārbaude liecina:
- Par automašīnas novietošanas faktu, laiku un vietu strīda nav.
- Fotofiksācijas materiāls liecina, ka automašīna Škoda, valsts reģistrācijas Nr.
“dzēsts”, 01.06.2019. plkst. 14.52 novietota stāvēšanai uz Gravu ielas, kur nav izvietota
329.ceļa zīme „Pāra datumos stāvēt aizliegts”, tātad neatrodas šīs ceļazīmes darbības zonā.
- 01.06.2019. sastādītais administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums
Nr.120030811 sastādīts kļūdaini un neatbilstoši Ceļu satiksmes likuma 43.2 panta ceturtās
daļas prasībām.
12. Atbilstoši iepriekš konstatētajam secināms, ka 01.06.2019. administratīvā
pārkāpuma protokols-lēmums Nr.120030811 sastādīts kļūdaini un neatbilstoši Ceļu
satiksmes likuma 43.2 panta ceturtās daļas nosacījumiem un ir atceļams un naudas sods
40,00 EUR apmērā Iesniedzējai nav piemērojams.
Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 43.2 panta ceturto daļu, 286.pantu, 287.panta
pirmās daļas 2.punktu, un atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
K.Vilciņš, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko,
R.Bērziņa, V.Vaivods, J.Kazaks) „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
01.06.2019. Administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr.120030811 atcelt un
izbeigt lietvedību lietā.
Lēmumu paziņot, nosūtot to Iesniedzējai reģistrētā pasta sūtījumā uz deklarēto
dzīves vietu “dzēsts”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām.
32.§
Lēmums administratīvā pārkāpuma lietā V. M. “dzēsts”
Ziņo A.Iklāva
Babītes novada pašvaldības dome sekojošā sastāvā izskatījusi administratīvā
pārkāpuma lietu, kas ierosināta saistībā ar Babītes novada pašvaldības Administrācijas
lietvedības reģistrā 10.06.2019. ar Nr.2156-S reģistrētu V. M. “dzēsts” (turpmāk arī
Iesniedzēja) iesniegumu (turpmāk tekstā – Iesniegums), kurā lūgts anulēt administratīvā
pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr.120030866 (turpmāk tekstā – Protokols-lēmums), kas

sastādīts par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu – neatļautu automašīnas novietošanu
stāvēšanai Gravu ielā, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā, 329. ceļa zīmes darbības
zonā.
Lieta tiek izskatīta, atbilstoši LAPK 272. panta - Apstākļi, kas jānoskaidro, izskatot
administratīvā pārkāpuma lietu – prasībām, kas nosaka, ka institūcijai (amatpersonai),
izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, jānoskaidro, vai ir izdarīts administratīvais
pārkāpums, vai attiecīgā persona ir vainīga tā izdarīšanā, vai šo personu var saukt pie
administratīvās atbildības, vai ir atbildību mīkstinoši un pastiprinoši apstākļi, vai ir
nodarīts mantisks zaudējums, kā arī jānoskaidro citi apstākļi, kam ir nozīme lietas pareizā
izlemšanā; un kopsakarā vērtējot Iesniegumu, V.M. “dzēsts” paskaidrojumu, 01.06.2019.
administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr.120030866 Babītes novada pašvaldības
Sabiedriskās kārtības daļas rīcībā esošo informāciju, fotofiksācijas materiālus, konstatējot
sekojošo:
1. Protokolā-lēmumā norādīts: automašīna Audi, valsts reģistrācijas Nr. “dzēsts”,
01.06.2019. plkst. 15.15 atradās novietota stāvēšanai Gravu ielā, Spilvē, Babītes pagastā,
Babītes novadā, 329. ceļa zīmes – aizlieguma zīmes „Pāra datumos stāvēt aizliegts”,
darbības zonā. Vienlaikus Protokolā-lēmumā norādīts, ka ar minēto pārkāpumu nav
ievērotas MK 02.06.2015. noteikumu Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk tekstā
– Noteikumi) 122.3. punktā noteiktās prasības (Ja ar ceļa zīmēm vai ceļa apzīmējumiem
nav noteikts citādi, stāvēt aizliegts 327. ceļa zīmes darbības zonā un – attiecīgi nepāra vai
pāra datumos – 328. vai 329. ceļa zīmes darbības zonā, kā arī uz visiem ceļiem teritorijā,
kurā iebraukšana apzīmēta ar 523. ceļa zīmi). Naudas sods par minētā Noteikumu punkta
neievērošanu noteikts saskaņā ar LAPK 149.10 panta piektās daļas 12. punktu (par
stāvēšanu 327. ceļa zīmes darbības zonā un attiecīgi nepāra vai pāra datumos 328. vai
329. ceļa zīmes darbības zonā, kā arī uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana
apzīmēta ar 523. ceļa zīmi uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro
apmērā). Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļas sabiedriskās kārtības
sargs R.Prikulis 01.06.2019. sastādījis Protokolu-lēmumu Nr.120030866, piemērojot
naudas sodu 40,00 EUR apmērā un veicis automašīnas Audi, valsts reģistrācijas Nr.
“dzēsts” foto fiksāciju.
2. Iesniegumā apliecināts, ka automašīnu Audi, valsts reģistrācijas Nr. “dzēsts”,
01.06.2019. vadīja un protokolā norādītajā vietā un laikā novietoja V. M. “dzēsts”,
deklarētā dzīvesvieta – “dzēsts”.
3. Faktiski nodibināts, ka automašīna Audi, valsts reģistrācijas Nr. “dzēsts”,
novietota Protokolā-lēmumā norādītajā vietā un laikā, bet neatradās 329.ceļa zīmes
darbības zonā, jo šāda ceļazīme Gravu ielā, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā, vietā,
kur atradās novietota Iesniedzējas automašīna, nav uzstādīta. Konstatēts, ka automašīna
Audi, valsts reģistrācijas Nr. “dzēsts”, novietota nepārkāpjot Protokolā-lēmumā minēto
aizliegumu un sods, kāds noteikts par minētā aizlieguma pārkāpumu, automašīnas vadītājai
V.M. “dzēsts” nav piemērojams.
4. Iesniedzēja atzīst, ka automašīnu Audi valsts reģistrācijas Nr. “dzēsts”,
novietojusi Protokolā-lēmumā norādītajā vietā, tomēr norāda, ka rododendru audzētavu
apmeklējusi ziedu svētku laikā, un apmeklētājiem izveidotā automašīnu stāvvieta, lielā
apmeklētāju skaita dēļ bijusi aizņemta. Izsaka pārmetumu, ka ziedu svētku organizators
nav nodrošinājis pienācīgu skaitu autostāvvietu.
5. Faktiskā situācija vietā, kur Iesniedzēja novietojusi stāvēšanai automašīnu Audi,
valsts reģistrācijas Nr. “dzēsts”, ir sekojoša: automašīna novietota 523. ceļa zīmes
"Stāvēšanas aizlieguma zona" darbības zonā, kas atbilstoši Noteikumu 276.18. punktā
noteiktajam nozīmē - Stāvēt aizliegts uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana

apzīmēta ar 523. zīmi. Zīmes darbība neattiecas uz automobiļiem, kas apzīmēti ar invalīdu
stāvvietu izmantošanas karti. Par automašīnas novietošanu stāvēšanai 523. ceļa zīmes
darbības zonā administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums nav sastādīts, līdz ar to šāda
V.M. “dzēsts” rīcība un sekas šī administratīvā pārkāpuma procesa ietvaros nav
izskatāmas.
6. Sekojoši izriet, ka Protokols-lēmums sastādīts kļūdaini un faktiskajiem
apstākļiem neatbilstoši.
7. Protokolā-lēmumā norādīts, ka Lēmums apstrīdams 10 darbdienu laikā,
iesniedzot iesniegumu augstākai institūcijai (amatpersonai). Secināms, ka Iesniedzējs
lēmumu apstrīdējis noteiktajā laikā un kārtībā.
8. Atbilstoši LAPK 271.p. ceturtajā daļā noteiktajam - Bez tās personas klātbūtnes,
kuru sauc pie administratīvās atbildības, lietu drīkst izskatīt arī gadījumos, kad iestājas
atbildība par šā kodeksa 57.3, 149.10 pantā, daļā paredzēto apstāšanās vai stāvēšanas
noteikumu pārkāpšanu, lieta tiek izskatīta bez Iesniedzēja piedalīšanās sēdē.
9. Atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 43.2 panta ceturtās daļas 6.punktam: Ja pārkāpti
apstāšanās vai stāvēšanas noteikumi, bet transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma
izdarīšanas vietā, personas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu
un uzlikt sodu, sastāda protokolu—lēmumu, kurā atbilstoši panta daļas 6.punktā
noteiktajam jānorāda pārkāptās tiesību normas (normatīvā akta pants, tā daļa, punkts vai
apakšpunkts). Protokola sastādītājs Protokolā-lēmumā norādījis, ka pārkāptas Noteikumu
122.3. punkta prasības: Ja ar ceļa zīmēm vai ceļa apzīmējumiem nav noteikts citādi, stāvēt
aizliegts 327. ceļa zīmes darbības zonā un – attiecīgi nepāra vai pāra datumos – 328. vai
329. ceļa zīmes darbības zonā, kā arī uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana
apzīmēta ar 523. ceļa zīmi un par minētās normas pārkāpumu norādīts LAPK 149.10 panta
piektās daļas 12. punktā noteiktais naudas sods: par stāvēšanu 327. ceļa zīmes darbības
zonā un attiecīgi nepāra vai pāra datumos 328. vai 329. ceļa zīmes darbības zonā, kā arī
uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 523. ceļa zīmi uzliek naudas sodu
transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.
No iepriekš minētā secināms, ka Protokolā-lēmumā norādītā informācija rada
pamatotas šaubas, ka tas sastādīts atbilstoši faktiskajai situācijai, tiesiski pareizi un
likumiski pamatoti.
10. Sastādot administratīvā pārkāpuma protokolu par naudas soda piemērošanu ar
administratīvo aktu Iesniedzējam radītas nelabvēlīgas sekas. Savukārt, ievērojams, ka
administratīvajā procesā, it īpaši pieņemot lēmumu pēc būtības, piemērojamo tiesību
normu ietvaros veicināma privātpersonas tiesību un tiesisko interešu aizsardzība.
Dome atzīst, ka Protokols – lēmums sastādīts neatbilstoši notikuma vietā esošajai
faktiskajai situācijai, līdz ar to pārkāpjot atsevišķus Ceļu satiksmes likuma 43.2 panta
ceturtās daļas nosacījumus.
11. Lietas materiālu pārbaude liecina:
- Par automašīnas novietošanas faktu, laiku un vietu strīda nav.
- Fotofiksācijas materiāls liecina, ka automašīna Audi, valsts reģistrācijas Nr.
“dzēsts”, 01.06.2019. plkst. 15.15 novietota stāvēšanai uz Gravu ielas, kur nav izvietota
329.ceļa zīme „Pāra datumos stāvēt aizliegts”, tātad neatrodas šīs ceļazīmes darbības zonā.
- 01.06.2019. sastādītais administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums
Nr.120030866 sastādīts kļūdaini un neatbilstoši Ceļu satiksmes likuma 43.2 panta ceturtās
daļas prasībām.
12. Atbilstoši iepriekš konstatētajam secināms, ka 01.06.2019. administratīvā
pārkāpuma protokols-lēmums Nr.120030866 sastādīts kļūdaini un neatbilstoši Ceļu

satiksmes likuma 43.2 panta ceturtās daļas nosacījumiem, ir atceļams un naudas sods 40,00
EUR apmērā Iesniedzējai nav piemērojams.
Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 43.2 panta ceturto daļu, 286.pantu, 287.panta
pirmās daļas 2.punktu, un Atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
K.Vilciņš, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko,
R.Bērziņa, V.Vaivods, J.Kazaks) „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
01.06.2019. Administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr.120030866 atcelt un
izbeigt lietvedību lietā.
Lēmumu paziņot, nosūtot to Iesniedzējai reģistrētā pasta sūtījumā uz deklarēto
dzīves vietu “dzēsts”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
33.§
Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļas darbinieku
sastāvā
Ziņo A.Savčuka
Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.02.2019. lēmumu “Par pilnvaroto personu
noteikšanu kontrolei par transportlīdzekļu stāvēšanas un apstāšanās noteikumu ievērošanu”
(protokols Nr. 3, 37.§) noteikti Sabiedriskās kārtības daļas darbiniki, kuriem ir piešķirtas
tiesības kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu.
Saistībā ar izmaiņām Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļas
darbinieku sastāvā un ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.
punktu, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods,
J.Kazaks) „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. izslēgt Kasparu Rammu, personas kods “dzēsts”, no Sabiedriskās kārtības daļas
sastāva;
2. iekļaut Arvi Hrečaniku, personas kods “dzēsts”, Sabiedriskās kārtības daļas
darbinieku sastāvā, kuriem ir piešķirtas tiesības kontrolēt transportlīdzekļu
apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu Babītes novada teritorijā;
3. precizēt Sabiedriskās kārtības daļas darbinieku sastāvu, kuriem ir piešķirtas tiesības
kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu Babītes
novada teritorijā:
Māris Zariņš (personas kods “dzēsts”),
Aigars Redzobs (personas kods “dzēsts”),
Igors Žiličs (personas kods “dzēsts”),
Dana Lomakina (personas kods “dzēsts”),
Raimonds Prikulis (personas kods “dzēsts”),
Uģis Aleksīns (personas kods “dzēsts”),
Didzis Pabērzs (personas kods “dzēsts”),
Gints Dozbergs, (personas kods “dzēsts”),
Laila Morkāne (personas kods “dzēsts”),
Edgars Nolbergs (personas kods “dzēsts”),
Arvis Hrečaniks (personas kods “dzēsts”);

4. lēmums stājas spēkā ar 2019. gada 1. jūliju.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
34.§
Par finanšu iedalīšanu “Nodibinājumam kokļu mūzikas centrs ” „Balti”
Ziņo I.Bērziņa
Izskatot Nodibinājuma kokļu mūzikas centrs „Balti” valdes priekšsēdētājas Valdas
Bagātas 12.06.2019.iesniegumu (reģistrēts Babītes novada pašvaldības administrācijā
12.06.2019.ar Nr. iesniegums ar pielikumiem – pielikumā) ar lūgumu piešķirt finansējumu
4098.57 EUR dalībai Starptautiskajā mūzikas festivāla – konkursā “Starg -Taronalari”
Uzbekistāna no 2019.gada 25.augusta līdz 30.augustam, un saskaņā ar likumu „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, un likuma “Par sabiedriskajām
organizācijām un to apvienībām” 20. panta 2. daļu , un Izglītības, kultūras un sporta lietu
komitejas atzinumu (protokols Nr.6, 4.§) un Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.6,
10.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods,
J.Kazaks) „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1.

2.

3.

Piešķirt dotāciju 4098.57 EUR apmērā “Nodibinājumam kokļu mūzikas centrs “Balti”
reģistrācijas Nr. LV40008194170, adrese: Kristapa iela 16-100, Rīga, LV - 1046,
dalībai. Starptautiskajā mūzikas festivāla-konkursā “ Sharg – Taronalari” Uzbekistānā
no 25.augusta līdz 30.augustam.
Minēto dotāciju 4098.57 EUR apmērā pārskaitīt no „Dotācijas kultūrai” Babītes
novada pašvaldības budžeta sadaļas 3000 EKK “Subsīdijas un dotācijas”
paredzētajiem finanšu līdzekļiem uz “Nodibinājumu kokļu mūzikas centrs ”Balti”
Konts:LV07HABA055103352371, 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 “Nodibinājums kokļu mūzikas centrs “Balti”.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
35.§
Par bezmaksas mācību vietu piešķiršanu Latvijas Starptautiskajā skolā
Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu
darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, Jānis Kazaks paziņo, ka
nepiedalās lēmuma pieņemšanā “Par bezmaksas mācību vietu piešķiršanu Latvijas
Starptautiskajā skolā”.
Ziņo I.Bērziņa
Atbilstoši 24.04.2019. domes lēmumam “Par konkursa nolikuma “Par bezmaksas
mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā” apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 24.§) un saskaņā

ar 30.05.2019. konkursa komisijas lēmumu, atzīt K. R. K. “dzēsts”, personas kods
“dzēsts” un K. P. “dzēsts”, personas kods “dzēsts” par uzvarētājiem konkursā un piešķirt
bezmaksas mācību vietas Latvijas Starptautiskajā skolā, atklāti balsojot „par” 12 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods, J.Kazaks) „pret” nav balsis, „atturas” 1
balsis (J.Kazaks), Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt K. R. K. “dzēsts”, personas kods “dzēsts” un K. P. “dzēsts”, personas
kods “dzēsts”, piešķirtās bezmaksas mācību vietas Latvijas Starptautiskajā skolā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
36.§
Par pamatkapitāla palielināšanu SIA „Babītes siltums”
Ziņo A.Ence
Babītes novada pašvaldība ir SIA „Babītes siltums” kapitāla daļu turētāja. Lai SIA
„Babītes siltums” varētu nodrošināt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas ietaišu
uzturēšanu Babītes ciemā un Piņķu ciemā Babītes pagastā, Babītes novadā, tad saskaņā ar
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību likuma 49.panta otro daļu, 63.panta
pirmās daļas pirmo punktu un otro daļu, Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas
20.06.2019. atzinumu (protokols Nr.13) un Finanšu komitejas 20.06.2019. atzinumu
(protokols Nr.6,13.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
K.Vilciņš, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko,
R.Bērziņa, V.Vaivods, J.Kazaks) „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Babītes novada pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Babītes
siltums” pamatkapitāla palielināšanai ieguldīt pašvaldības nekustamā īpašuma
Babītes iela 3A, ar kadastra Nr. 8048 004 0485, zemes vienību 0,2697 ha
platībā, kadastra apzīmējums 8048 004 0987, ar aktīva uzskaites vērtību 210,59
EUR (divi simti desmit euro, 59 centi).
2. Babītes novada pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Babītes
siltums” pamatkapitāla palielināšanai ieguldīt pašvaldības nekustamā īpašuma
Priedaines iela 5, ar kadastra Nr. 8048 003 0295, zemes vienību 0,6791 ha
platībā, kadastra apzīmējums 8048 003 0941, ar aktīva uzskaites vērtību 441,09
EUR (četri simti četrdesmit viens euro, 09 centi).
3. Pamatkapitāla palielināšanai ieguldāmās zemes vienības nododamas ar
nodošanas – pieņemšanas aktu SIA “Babītes siltums” līdz 2019.gada
28.augustam.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
37.§
Par pamatlīdzekļu norakstīšanu
Ziņo A.Ence
Izskata materiālo vērtību ekspluatācijā pieņemšanas (nodošanas), novērtēšanas,
lietderīgās lietošanas laika noteikšanas, norakstīšanas un vērtības maiņas komisijas
priekšsēdētāja Aināra Kravala 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 Finanšu komitejas 20.06.2019. atzinumu (prot. Nr.6, 12.§), par pamatlīdzekļu
norakstīšanu, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, K.Vilciņš,
A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, R.Bērziņa,
V.Vaivods, J.Kazaks) „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.
38.§
Par dienesta dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu
Ziņo E.Sloceniece
Izskatot Babītes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieces Judītes ŠirinasŠalmas 11.06.2019. iesniegumu ar lūgumu pagarināt dienesta telpu īres līgumu ēkā
„Doktorāts”, Spuņciemā, Salas pagastā, jo viņa joprojām strādā pašvaldības Sociālajā
dienestā, iesniegums – pielikumā, un ievērojot Babītes novada pašvaldības domes
27.02.2019. lēmumu „Par dienesta dzīvokļa statusa noteikšanu” (protokols Nr.3, 32.§) un
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 26.panta nosacījumus par dienesta dzīvokļu īri un Fianšu
komitejas 20.06.2019. atzinumu (prot. Nr.6, 9.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods, J.Kazaks) „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Pagarināt ar Sociālā dienesta darbinieci Judīti Širinu-Šalmu (personas kods
“dzēsts”) 30.08.2013. noslēgto dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu (turpmāk
tekstā – Līgums) par Babītes novada pašvaldības īpašumā esošo dienesta dzīvokli
(telpu grupas kadastra apzīmējums 80880050397001002, t.sk., telpas Nr.1 līdz Nr.9
saskaņā ar VZD ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu, ar kopējo platību 95.80 m²),
adrese: „Doktorāts”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, uz laiku līdz
31.08.2020., nosakot, ka pārējie Līgumā noteiktie maksājumi un nosacījumi paliek
nemainīgi.
2. Uzdot Babītes novada pašvaldības juriskonsultam D.Valteram sagatavot papildus
vienošanos pie Līguma par Līguma termiņa pagarinājumu līdz 31.08.2020.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.

39.§
Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības Ētikas komisijas sastāvā
Ziņo E.Sloceniece
Babītes novada pašvaldības administrācijas kancelejā 11.06.2019. ar Nr.342-ie
reģistrēts Babītes novada pašvaldības Ētikas komisijas (turpmāk tekstā –Komisija)
locekles, bijušās kancelejas vadītājas I.Amoliņas-Vīgas iesniegums (iesniegums –
pielikumā Nr.1), kurā lūgts viņu ar 17.06.2019. atbrīvot no Komisijas locekļa pienākumu
izpildes, un 17.06.2019. ar Nr.369-ie reģistrēts esošās kancelejas vadītājas L.Kallisas
iesniegums (iesniegums – pielikumā Nr.2) ar lūgumu iekļaut viņu Komisijas sastāvā.
Atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods,
J.Kazaks) „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Izslēgt ar 26.06.2019. no Ētikas komisijas locekļu sastāva Babītes novada
pašvaldības administrācijas bijušo kancelejas vadītāju Inesi Amoliņu-Vīgu.
2. Iecelt ar 27.06.2019. Babītes novada pašvaldības administrācijas kancelejas
vadītāju Lāsmu Kallisu par Ētikas komisijas locekli.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
40.§
Par izmaiņām pašvaldības 23.01.2019. noteikumos Nr.1
„Par amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2019.gadā”
(protokols Nr.1, 22.§)
Ziņo E.Sloceniece
Izskatot Babītes novada pašvaldības Babītes vidusskolas direktores I.Rozenbergas
05.06.2019. iesniegumu Nr.1-23/19/292-N „Par papildus finansējuma un amata
piešķiršanu”, iesniegums – pielikumā Nr.1, un 06.06.2019. iesniegumu Nr.1-23/19/297-N
„Par grozījumiem Babītes vidusskolas administratīvi saimniecisko darbinieku un amatalgu
sarakstā”, iesniegums – pielikumā Nr.2, un Babītes sporta kompleksa vadītāja G.Reikas
14.06.2019. iesniegumu Nr.31 , iesniegums – pielikumā Nr.3, ar lūgumu veikt izmaiņas
iestādes darbinieku amatu sarakstā un Finanšu komitejas 20.06.2019. atzinumu (prot. Nr.6,
8. §), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods,
J.Kazaks) „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
Veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības 23.01.2019. noteikumos Nr.1 „Par
amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2019.gadā” (protokols Nr.1,
22.§), izsakot pielikumus Nr.3 un Nr.11 jaunā redakcijā (skat. pielikumus Nr.4 un Nr.5).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz piecām lapām.

41.§
Par grozījumiem 2019. gada pašvaldības budžetā
Ziņo E.Sloceniece
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un likumu „Par pašvaldību
budžetiem”, izskatot Babītes novada pašvaldības budžeta izpildītāju iesniegtos
priekšlikumus par grozījumiem attiecīgajās iestāžu vai programmu budžeta tāmēs un
Finanšu komitejas 20.06.2019. atzinumu (prot. Nr.6,7§), atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods, J.Kazaks) „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 48 „Par
grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2019.gada budžetā”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrpadsmit lapām.
42.§
Par Babītes novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Ziņo E.Sloceniece
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un 72.pantu un Ministru
kabineta 05.05.2010. noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”,
atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods,
J.Kazaks) „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1.
2.

Apstiprināt Babītes novada pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu (pārskats –
pielikumā).
Uzdot pašvaldības Administrācijas sekretārei līdz 01.07.2019. elektroniski nosūtīt
Babītes novada pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu:
2.1.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;
2.2. pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību speciālistēm publicēšanai
pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.babite.lv .

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trīsdesmit lapām.
43.§
Par SIA “Bērnudārzs Vinnijs” 24.05.2019. iesniegumu.
Ziņo A.Ence
Babītes novada pašvaldības administrācijā 27.05.2019. saņemts SIA “Bērnudārzs
Vinnijs” iesniegums ar lūgumu pašvaldības domei atvainoties par domes 24.04.2019.
prettiesiski pieņemto lēmumu par Babītes novada pašvaldības domes 02.04.2019. lēmuma
“Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu” atcelšanu.

Babītes novada pašvaldības dome 2019.gada 2.aprīlī ārkārtas domes sēdē izskatīja
SIA “Bērnudārzs Vinnijs” 29.03.2019. iesniegumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
Domes deputāti Andrejs Ence, Jānis Bērziņš, Ilze Bērziņa, Aivars Osītis, Gatis Štolcers,
Nikolajs Antipenko, Kristaps Vilciņš, Vilnis Vaivods, Jānis Kazaks un Regīna Bērziņa
vienbalsīgi nobalsoja par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, lai iegādātos nekustamo
īpašumu Priežu ielā 3, kadastra Nr. 8048 004 1053, Babītē, Babītes pagastā, Babītes
novadā.
Savukārt 24.04.2019. domes ārkārtas sēdē secinot, ka Latvijas Republikas Finanšu
ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu pārraudzības padome nepiešķirs prasīto
Valsts kases aizdevumu 2 470 000 EUR apmērā pirmpirkuma tiesību izmantošanai, domes
deputāti Andrejs Ence, Jānis Bērziņš, Ilze Bērziņa, Aivars Osītis, Gatis Štolcers, Nikolajs
Antipenko, Kristaps Vilciņš, Vilnis Vaivods, Jānis Kazaks, Regīna Bērziņa, Juris Ivanovs,
Jevgenijs Jemeļjanovs un Dzidra Dūšele nolēma atcelt 02.04.2019. lēmuma par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods, J.Kazaks) „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atvainoties SIA “Bērnudārzs Vinnijs” par domes nekonsekventu rīcību lemjot par
nekustamā īpašuma Priežu ielā 3, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā
pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
2. Lēmumu publicēt pašvaldības izmantotajā izdevumā “Babītes ziņas”, interneta
vietnē www.babīte.lv un nosūtīt SIA “Bērnudārzs Vinnijs”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
44.§
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam
Ziņo J.Bērziņš
Babītes novada pašvaldības dome izskata domes priekšsēdētāja Andreja Ences
lūgumu piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu desmit darba dienas laikā no 2019.gada
1.jūlija līdz 5.jūlijam, no 8.jūlija līdz 12.jūlijam un ikgadējo atvaļinājumu, vienu kalendāro
nedēļu, laikā no 2019.gada 15.jūlija līdz 21.jūlijam.
Atklāti balsojot „par” 12 balsis (J.Bērziņš, I.Bērziņa, K.Vilciņš, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, R.Bērziņa, V.Vaivods,
J.Kazaks) balsis, „pret” nav balsis, „atturas” 1 balss (A.Ence), Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem
apmaksātu papildatvaļinājumu desmit darba dienas laikā no 2019.gada 1.jūlija līdz
5.jūlijam, no 8.jūlija līdz 12.jūlijam un ikgadējo atvaļinājumu, vienu kalendāro
nedēļu, laikā no 2019.gada 15.jūlija līdz 21.jūlijam.

2. Domes priekšsēdētāja vietniekam Jānim Bērziņam par domes priekšsēdētāja
pienākumu pildīšanu, Andreja Ences atvaļinājuma laikā, noteikt atlīdzību ar Babītes
novada pašvaldības domes 2019.gada 6.jūnija lēmumu (protokols Nr.11, 3.§).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
Domes sēdes darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti izskatīti.
Nakamā domes sēde 2019.gada 24.jūlijā, plkst. 14:00
Sēdi slēdz: 16.32
Pašvaldības domes priekšsēdētājs
Protokolētāja

Andrejs Ence
Dace Zamerovska

