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1.
2.
3.

Sēžu sālē ierodas deputāte Evita Vinceviča (14.31)
Domes priekšsēdētājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar vienu lēmumprojektu:
Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 1. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma “Vēja ziedi”, zemes
vienībai ar kadastra apz. 80480030609, Babītes pagastā, Babītes novadā”;
Atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
Apstiprināt darba kārtību.
Darba kārtība
1. Par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma “Vēja ziedi”, zemes vienībai ar
kadastra apz. 80480030609, Babītes pagastā, Babītes novadā.
2. Par adrešu piešķiršanu divu dzīvokļu dzīvojamai mājai Dižbārdu ielā 9,
Mežāres, Babītes pagastā, Babītes novadā un tajā esošajiem dzīvokļiem.
3. Par adrešu piešķiršanu divu dzīvokļu dzīvojamai mājai Cidoniju ielā 18,
Babīte, Babītes pagastā, Babītes novadā un tajā esošajiem dzīvokļiem.
4. Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma “Smilgu pļava”
detālplānojuma grozījumu teritorijā, Mežāres, Babītes pagastā, Babītes
novadā.
5. Par atļauju apvienot blakus esošās zemes vienības “Kārklu iela 12” ar
kadastra apzīmējumu 8088 001 0019 un “Kūdra 12-20” ar kadastra
apzīmējumu 8088 001 0086, Kūdra, Salas pagastā, Babītes novadā.
6. Par atļauju apvienot nekustamā īpašuma “Priežupes”, kadastra Nr.8088 003
0006, blakus esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8088 003 0006
un 8088 003 0208, Salas pagastā, Babītes novadā.
7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā
“Apogi”, kadastra numurs 8048 003 0318, ietilpstošajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8048 003 0318, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Lakstīgalu ielai, Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā, pieguļošajām zemes vienībām.
9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā
“Zemdegas 1”, kadastra numurs 8048 003 0636, ietilpstošajai zemes vienībai
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ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0636 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā.
10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā
Atpūtas iela 6, kadastra numurs 8048 003 0089, ietilpstošajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8048 003 0089 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Liedaga ielai, Piņķos, Babītes
pagastā, Babītes novadā, pieguļošajām zemes vienībām.
12. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā
Jūrmalas iela 49, kadastra numurs 8048 003 0331, ietilpstošajai zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0331 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā.
13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā Rīgas
iela11, kadastra numurs 8048 003 0349, ietilpstošajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8048 003 0349 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā “Baltā
iela”, kadastra numurs 8048 003 0808, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 1233 un adresi Lakstīgalu iela 7, Piņķi, Babītes pagastā,
Babītes novadā.
15. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā Rožu
iela 22, kadastra numurs 8048 004 0353, ietilpstošajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8048 004 0353 Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā.
16. Par saistošo noteikumu Nr.10 “Par Babītes pagasta padomes 2003. gada 19.
februāra saistošo noteikumu Nr.03 „ Par zemes gabala “Vītoliņi” (kadastra
Nr.80480040180) sadali un apbūvi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”
apstiprināšanu.
17. Par pašvaldības īpašuma Meistaru ielā 3, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā apgrūtināšanu ar ceļa servitūtu un servitūta līguma slēgšanu.
18. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
19. Par nekustamajā īpašumā „Dārzi”, Babītes pagastā, Babītes novadā
ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 009 0057 daļas
iznomāšanu ģimenes dārzu ierīkošanai un uzturēšanai.
20. Par zemes iegūšanu īpašumā.
21. Par pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanu.
22. Par uzņemšanu pašvaldības dzīvokļa rindā.
23. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.
8088 005 0354, Salas pagastā, Babītes novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
24. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Papardes” –
10, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
25. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Ezīši”,
kadastra Nr.8048 002 0037, Babītes pagastā, Babītes novadā, sastāvā esošas
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 002 0083 izsoles ar
pretendentu atlasi rezultātu apstiprināšanu.
26. Par Babītes novada pašvaldības kustamās mantas – cirsmas atmežojamā meža
zemē pašvaldības nekustamajā īpašumā „Vēja ziedi”, zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 80480030609, 0,57 ha platībā, Babītes pagastā, Babītes
novadā, atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
27. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Jaunlieknas”,
kadastra Nr.8048 002 0019, Babītes pagastā, Babītes novadā, sastāvā esošas
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neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 002 0085 izsoles ar
pretendentu atlasi rezultātu apstiprināšanu.
28. Par „Babītes novada pašvaldības pretkorupcijas pasākumu plāna”
apstiprināšanu.
29. Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības domes 12.08.2014. lēmumā „Par
nomas maksas noteikšanu Babītes vidusskolas ēdināšanas kompleksā un
kafejnīcā” (protokols Nr.9, 3.§).
30. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu.
31. Par pamatlīdzekļu atsavināšanu.
32. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu.
33. Par grozījumiem 2018.gada pašvaldības budžetā.
34. Par finansējuma piešķiršanu Piņķu Sv. Jāņa evaņģēliski-luteriskai draudzei
būvprojekta „Piņķu Sv. Jāņa baznīcas teritorijas labiekārtošana” realizācijai.
35. Par naudas balvas piešķiršanu.
36. Par finanšu iedalīšana sporta atbalstam.
37. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam.
1.§
Par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma “Vēja ziedi”, zemes vienībai ar
kadastra apz. 80480030609, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “KOOL Latvija”, reģ.
Nr.40203022089 19.09.2018. iesniegumu, Nr. 3505-S, ar lūgumu piešķirt adresi zemes
vienībai ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 80480030609, tai skaitā uz zemes vienības
esošajām ēkām.
Atbilstoši Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 2.9., 8.1., 9., 14. punktam, atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt adresi “Vēja ziedi”, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0609 un projektētajai degvielas uzpildes stacijai ar tās
funkcionāli saistītajām ēkām.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
2.§
Par adrešu piešķiršanu divu dzīvokļu dzīvojamai mājai Dižbārdu ielā 9, Mežāres,
Babītes pagastā, Babītes novadā un tajā esošajiem dzīvokļiem
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās
nodaļas sniegto informāciju par adrešu datu aktualizēšanu un sakārtošanu, kur konstatēts,
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ka telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem 8048 001 0482 001 001 un 8048 001 0482 001
002 kas reģistrētas kadastra informācijas sistēmā nav piešķirtas adreses.
Saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 2.8., 2.10., 12.1., 9., 14., 22. punktu, Attīstības komitejas 18.09.2018.
atzinumam (protokols Nr.9, 1.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt adresi Dižbārdu iela 9 - 1, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads,
telpu grupai 137,30 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0482 001 001.
2. Piešķirt adresi Dižbārdu iela 9 - 2, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads,
telpu grupai 138,20 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0482 001 002.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
3.§
Par adrešu piešķiršanu divu dzīvokļu dzīvojamai mājai Cidoniju ielā 18, Babīte,
Babītes pagastā, Babītes novadā un tajā esošajiem dzīvokļiem
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās
nodaļas sniegto informāciju par adrešu datu aktualizēšanu un sakārtošanu, kur konstatēts,
ka telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem 80480040321001002 un 80480040321001003
kas reģistrētas kadastra informācijas sistēmā nav piešķirtas adreses.
Saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 2.8., 2.10., 12.1., 9., 14., 22. punktu, Attīstības komitejas 18.09.2018.
atzinumam (protokols Nr.9, 2.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
3. Piešķirt adresi Cidoniju iela 18 - 1, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads,
telpu grupai 188,7 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0321 001 002.
4. Piešķirt adresi Cidoniju iela 18 - 2, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads,
telpu grupai 135,90 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0321 001 003.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
4.§
Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma “Smilgu pļava” detālplānojuma
grozījumu teritorijā, Mežāres, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
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Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “Hanza Capital”, reģ. Nr.
40203101162, 29.08.2018. iesniegums, reģistrācijas Nr. 3149-S, ar lūgumu piešķirt adreses
projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma “Smilgu pļava” detālplānojuma
grozījumu teritorijā, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, piešķirot plānotajām ielām
nosaukumus Klusā iela, Miera iela un Mazā miera iela, no kurām piešķiramas adreses
plānotajām zemes vienībām.
Atbilstoši Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 2.6., 2.9., 11., 14., 17.1., punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
53.panta 1. punkta “b” apakšpunktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.4., 23.1., 141. punktu, Attīstības komitejas
18.09.2018. atzinumu (protokols Nr.9, 3.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Babītes novada Babītes pagasta Mežārēs nosaukumus trīs jaunveidotām
ielām, atbilstoši grafiskajam plānam, kas pievienots Pielikumā Nr. 2- Miera iela,
Mazā miera iela un Klusā iela.
2. Piešķirt nosaukumu 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
Pielikumam Nr.
1

Platība
(ha)

Piešķirtais īpašuma
nosaukums

19

0.3

Mazā Miera iela

21

0.08

Kleistu iela

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

3. Piešķirt nosaukumu un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi plānotajām
zemes vienībām saskaņā ar Pielikumā Nr. 1 pievienoto grafisko shēmu, saglabājot
zemes vienības viena nekustamā īpašuma sastāvā:
Parcele atbilstoši
Pielikumam Nr.
1
18

Platība
(ha)

Piešķirtais īpašuma
nosaukums

0.12
Miera iela

20

0.13

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

4. 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:
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Parcele atbilstoši
Pielikumam Nr.1

Platība
(ha)

14

0.16

13

0.14

12

0.14

17

0.07

15

0.17

16

0.16

Piešķirtā adrese
Miera iela 1, Mežāres, Babītes
pagasts, Babītes novads
Miera iela 3, Mežāres, Babītes
pagasts, Babītes novads
Miera iela 5, Mežāres, Babītes
pagasts, Babītes novads
Miera iela 2A, Mežāres, Babītes
pagasts, Babītes novads
Miera iela 2, Mežāres, Babītes
pagasts, Babītes novads
Miera iela 4, Mežāres, Babītes
pagasts, Babītes novads

Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis
Individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme (0601)
Individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme (0601)
Individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme (0601)
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 (1201)
Individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme (0601)
Individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme (0601)

5. Atlikušajai zemes vienības daļai 1.56 ha platībā saglabāt nekustamā īpašuma
nosaukumu “Smilgu pļava” un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi- neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0600)
6. Noteikt, ka veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, platības var tikt precizētas.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz piecām lapām.
5.§
Par atļauju apvienot blakus esošās zemes vienības “Kārklu iela 12” ar kadastra
apzīmējumu 8088 001 0019 un “Kūdra 12-20” ar kadastra apzīmējumu 8088 001
0086, Kūdra, Salas pagastā, Babītes novadā
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata V.B. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”
03.09.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr.3055-S, ar lūgumu atļaut apvienot blakus esošus
nekustamos īpašumus “Kārklu iela 12”, kadastra Nr.80880010019 zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 80880010019 un nekustamā īpašuma “Kūdra 12-20”, kadastra Nr.
80880010086, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80880010086, Kūdrā, Salas pagastā,
Babītes novadā.
Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.apakšpunktam, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 33.panta 5.punktam, Ministru kabineta 08.12.2015.
noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.9.apakšpunktam, 14.punktam, Ministru
kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1,
19.1.apakšpunktam, Attīstības komitejas 18.09.2018. atzinumam (protokols Nr.9, 4.§),
atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
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1. Atļaut apvienot nekustamā īpašuma “Kārklu iela 12”, kad. Nr. 80880010019,
zemes vienību 0.029 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 80880010019 un
nekustamā īpašuma “Kūdra 12-20”, kadastra Nr. 8088 001 0086, zemes vienību
0.033 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 80880010086.
2. Apvienotajai zemes vienībai ar kopējo platību 0.062 ha, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).
3. Apvienotajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu un adresi “Kārklu iela 12”,
Kūdra, Salas pagasts, Babītes novads.
4. Likvidēt nekustamā īpašuma nosaukumu “Kūdra 12-20”, un adresi Kārklu iela
14, Kūdra, Salas pagasts, Babītes novads zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu,
platības var tik precizētas.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
6.§
Par atļauju apvienot nekustamā īpašuma “Priežupes”, kadastra Nr.8088 003 0006,
blakus esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8088 003 0006 un 8088 003
0208, Salas pagastā, Babītes novadā
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata A.O. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”
27.08.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr.3109-S, ar lūgumu atļaut apvienot nekustamā
īpašuma “Priežupes”, kadastra Nr.8088 003 0006 blakus esošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 80880030006 un 80880030208, Salas pagastā, Babītes novadā.
Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.apakšpunktam, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 33.panta 5.punktam, Ministru kabineta 08.12.2015.
noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.9.apakšpunktam, 14.punktam, Ministru
kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1,
19.1.apakšpunktam, Attīstības komitejas 18.09.2018. atzinumam (protokols Nr.9, 5.§),
atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
5. Atļaut apvienot nekustamā īpašuma “Priežupes”, kadastra Nr.8088 003 0006
blakus esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 80880030006 un
80880030208, Salas pagastā, Babītes novadā, apvienotajai zemes vienībai
saglabāt nosaukumu “Priežupes”.
6. Noteikt apvienotajai zemes vienībai ar kopējo platību 1.587 ha nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLMK- 0101).
7. Veicot zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu, platības var tik precizētas.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
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7.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā “Apogi”,
kadastra numurs 8048 003 0318, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0318, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības
administrācijas ierosinājumu mainīt nekustamajā īpašumā “Apogi”, kadastra numurs 8048
003 0318, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0318, Piņķos,
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” 18., 2.1., 26.1., 29., punktu un 2. pielikumu, Attīstības
komitejas 18.09.2018. atzinumu (protokols Nr.9, 6.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Mainīt nekustamajā īpašumā “Apogi”, kadastra Nr. 8048 003 0318 ietilpstošajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0318, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā, noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no Individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (0601) 0.25 ha platībā un Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (0101) 0.254 ha platībā uz Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)
0.5040 ha platībā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
8.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Lakstīgalu ielai, Piņķos, Babītes
pagastā, Babītes novadā, pieguļošajām zemes vienībām
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības
administrācijas ierosinājumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi pie Lakstīgalu
ielas pieguļošajam zemes vienībām Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
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” 18., 2.1., 29., 14.12. punktu un 2. pielikumu, Attīstības
komitejas 18.09.2018. atzinumu (protokols Nr.9, 7.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Lakstīgalu ielai pieguļošajām zemes
vienībām atbilstoši tabulā norādītajam:
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Nekustamā
īpašuma
kadastra Nr.
Zemes
vienības
kadastra apz.

Adrese

Platība
(ha)

80480030804

80480031227

Lakstīgalu
iela 1, Piņķi,
Babītes
pag.,
Babītes nov.

0.1523

80480030798

80480031228

80480030805
80480031229

Lakstīgalu
iela 2, Piņķi,
Babītes
pag.,
Babītes nov.

Lakstīgalu
iela 3, Piņķi,
Babītes
pag.,
Babītes nov.

0.1964

0.1340

80480030806
80480031231

Neapgūtas individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme
(0600) 0.0973 ha platībā
Dabas pamatnes, parku, zaļās
zonas un citas rekreācijas
nozīmes objektu teritorijas, ja
tajās atļautā saimnieciskā
darbība nav pieskaitāma pie
kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa (0501) 0.0550
ha platībā
Neapgūta individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme (0600)
0.1103 ha platībā
Dabas pamatnes, parki, zaļās
zonas un citas rekreācijas
nozīmes objektu teritorijas, ja
tajās atļautā saimnieciskā
darbība nav pieskaitāma pie
kāda cita klasifikācijā norādītā
lietošanas mērķa (0501) 0.0861
ha platībā.
Neapgūta individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme (0600)
Neapgūtas individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme
(0600) 0.0796 ha platībā

80480030797

80480031230

Esošais nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis

Lakstīgalu
iela 4, Piņķi,
Babītes
pag.,
Babītes nov.

Lakstīgalu
iela 5, Piņķi,
Babītes
pag.,
Babītes nov.

0.1245

0.1217

Noteiktais
nekustamā
īpašuma
lietošanas
mērķis

Individuālo
dzīvojamo
māju apbūve
(0601)

Individuālo
dzīvojamo
māju apbūve
(0601)

Individuālo
dzīvojamo
māju apbūve
(0601)
Individuālo
dzīvojamo
māju apbūve
(0601)

Dabas pamatnes, parku, zaļās
zonas un citas rekreācijas
nozīmes objektu teritorijas, ja
tajās atļautā saimnieciskā
darbība nav pieskaitāma pie
kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa (0501) 0.0449
ha platībā
Neapgūtas individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme
(0600)

Individuālo
dzīvojamo
māju apbūve
(0601)
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80480030796

80480031232

Lakstīgalu
iela 6, Piņķi,
Babītes
pag.,
Babītes nov.

0.1217

80480031243

80480031234

80480031244

80480031236

Lakstīgalu
iela 8, Piņķi,
Babītes
pag.,
Babītes nov.

Lakstīgalu
iela 10,
Piņķi,
Babītes
pag.,
Babītes nov.

0.1216

0.1201

Neapgūtas individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme
(0600) 0.0811 ha platībā
Dabas pamatnes, parku, zaļās
zonas un citas rekreācijas
nozīmes objektu teritorijas, ja
tajās atļautā saimnieciskā
darbība nav pieskaitāma pie
kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa (0501) 0.0406
ha platībā
- Neapgūtas individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme
(0600) 0.0791 ha platībā
- Dabas pamatnes, parku, zaļās
zonas un citas rekreācijas
nozīmes objektu teritorijas, ja
tajās atļautā saimnieciskā
darbība nav pieskaitāma pie
kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa (0501) 0.0425
ha platībā

- Dabas pamatnes, parki, zaļās
zonas un citas rekreācijas
nozīmes objektu teritorijas, ja
tajās atļautā saimnieciskā
darbība nav pieskaitāma pie
kāda cita klasifikācijā norādītā
lietošanas mērķa (0501) 0.0282
ha platībā

Individuālo
dzīvojamo
māju apbūve
(0601)

Individuālo
dzīvojamo
māju apbūve
(0601)

Individuālo
dzīvojamo
māju apbūve
(0601)

Neapgūta individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme (0600)
0.0919 ha platībā

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz sešām lapām.
9.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā “Zemdegas
1”, kadastra numurs 8048 003 0636, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0636 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības
administrācijas ierosinājumu mainīt nekustamajā īpašumā “Zemdegas 1”, kadastra numurs
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8048 003 0636, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0636
Piņķos, 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” 18., 29. punktu un 2. pielikumu, Attīstības komitejas
18.09.2018. atzinumu (protokols Nr.9, 8.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Mainīt nekustamajā īpašumā “Zemdegas 1”, kadastra Nr. 8048 003 0636
ietilpstošajai zemes vienībai 4.74 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0636 Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā, visā platībā noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
no Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101) uz Zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201)
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
10.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā Atpūtas iela
6, kadastra numurs 8048 003 0089, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0089 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības
administrācijas ierosinājumu mainīt nekustamajā īpašumā Atpūtas iela 6, kadastra numurs
8048 003 0089, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0089,
Piņķos, 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” 18., 26.1., 29., punktu un 2. pielikumu, Attīstības komitejas
18.09.2018. atzinumu (protokols Nr.9, 9.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Mainīt nekustamajā īpašumā Atpūtas iela 6, kadastra Nr. 8048 003 0089
ietilpstošajai zemes vienībai 0.1113 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0089,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, visā platībā noteikto nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0702) uz
Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
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11.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Liedaga ielai, Piņķos, Babītes
pagastā, Babītes novadā, pieguļošajām zemes vienībām
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības
administrācijas ierosinājumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no Neapgūta
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0600) uz Individuālo dzīvojamo māju apbūve
(0601), pie Liedaga ielas pieguļošajam zemes vienībām Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā.
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” 18., 2.1., 29., 14.12. punktu, Attīstības komitejas
18.09.2018. atzinumu (protokols Nr.9, 10.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Liedaga ielai pieguļošajām zemes
vienībām atbilstoši tabulā norādītajam:
Esošais
Noteiktais
Zemes
Nekustamā
nekustamā
nekustamā
vienības
Platība
īpašuma
Adrese
īpašuma
īpašuma
kadastra
(ha)
kadastra Nr.
lietošanas
lietošanas
apzīmējums
mērķis
mērķis
Neapgūta
Individuālo
Liedaga iela
individuālo
dzīvojamo māju
1, Piņķi,
80480031259 80480031252 0.1112
dzīvojamo
apbūve (0601)
Babītes pag.,
māju apbūves
Babītes nov.
zeme (0600)
Neapgūta
Individuālo
Liedaga iela
individuālo
dzīvojamo māju
2, Piņķi,
80480031257 80480031249 0.1021
dzīvojamo
apbūve (0601)
Babītes pag.,
māju apbūves
Babītes nov.
zeme (0600)
Neapgūta
Individuālo
Liedaga iela
individuālo
dzīvojamo māju
3, Piņķi,
80480031260 80480031253 0.1283
dzīvojamo
apbūve (0601)
Babītes pag.,
māju apbūves
Babītes nov.
zeme (0600)
Neapgūta
Individuālo
Liedaga iela
individuālo
dzīvojamo māju
4, Piņķi,
80480031258 80480031250 0.1169
dzīvojamo
apbūve (0601)
Babītes pag.,
māju apbūves
Babītes nov.
zeme (0600)
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trijām lapām.
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12.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā Jūrmalas
iela 49, kadastra numurs 8048 003 0331, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0331 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības
administrācijas ierosinājumu mainīt nekustamajā īpašumā Jūrmalas iela 49, kadastra
numurs 8048 003 0331, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003
0331, Piņķos, 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” 18., 2.1., 26.1., 29., punktu un 2. pielikumu, Attīstības
komitejas 18.09.2018. atzinumu (protokols Nr.9, 11.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Mainīt nekustamajā īpašumā Jūrmalas iela 49, kadastra Nr. 8048 003 0331
ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0331, Piņķos, Babītes
pagastā, Babītes novadā, noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no Individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme (0601) 0.25 ha platībā un Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101) 0.0385 ha platībā uz Individuālo dzīvojamo
māju apbūve (0601) 0.2885 ha platībā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
13.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā Rīgas iela
11, kadastra numurs 8048 003 0349, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0349 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības
administrācijas ierosinājumu mainīt nekustamajā īpašumā Rīgas iela 11, kadastra numurs
8048 003 0349, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0349,
Piņķos, 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” 18., 26.1., 29., punktu un 2. pielikumu, Attīstības komitejas
18.09.2018. atzinumu (protokols Nr.9, 12.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
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Mainīt nekustamajā īpašumā Rīgas iela 11, kadastra Nr. 8048 003 0349
ietilpstošajai zemes vienībai 0.0625 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0349,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, visā platībā noteikto nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0702) uz
Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0701)
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
14.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā “Baltā iela”,
kadastra numurs 8048 003 0808, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 1233 un adresi Lakstīgalu iela 7, Piņķi, Babītes pagastā,
Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības
administrācijas ierosinājumu mainīt nekustamajā īpašumā “Baltā iela”, kadastra numurs
8048 003 0808, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1233 un
adresi Lakstīgalu iela 7, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, 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” 18., 2.1., 29., 14.12. punktu, Attīstības komitejas
18.09.2018. atzinumu (protokols Nr.9, 13.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Mainīt nekustamajā īpašumā “Baltā iela”, kadastra Nr. 8048 003 0808 ietilpstošajai
zemes vienībai 0.1213 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1233, Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā, visā platībā noteikto nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no Neapgūtas individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0600)
uz Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)
2. Likvidēt nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 8048 003 0808 piešķirto
nosaukumu “Baltā iela”, aizstājot to ar nekustamajā īpašumā ietilpstošās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1233 adresi- Lakstīgalu iela 7
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
15.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā Rožu iela 22,
kadastra numurs 8048 004 0353, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 004 0353 Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
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Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības
administrācijas ierosinājumu mainīt nekustamajā īpašumā Rožu iela 22, kadastra numurs
8048 004 0353, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0353,
Babītē, 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” 18., 23.2.1. punktu, Attīstības komitejas 18.09.2018.
atzinumu (protokols Nr.9, 14.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Mainīt nekustamajā īpašumā Rožu iela 22, kadastra Nr. 8048 004 0353 ietilpstošajai
zemes vienībai 1.62 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0353, Babītē, Babītes
pagastā, Babītes novadā, visā platībā noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001) uz Trīs, četru un piecu stāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve (0702).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
16.§
Par saistošo noteikumu Nr. 10 “Par Babītes pagasta padomes 2003. gada 19.
februāra saistošo noteikumu Nr.03 „ Par zemes gabala “Vītoliņi” (kadastra
Nr.80480040180) sadali un apbūvi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”
apstiprināšanu
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības
administrācijas ierosinājumu atcelt nekustamā īpašuma “Vītoliņi”, Spilve, Babītes pagastā,
Babītes novadā, detālplānojumu, kas apstiprināts ar Babītes pagasta padomes 2003. gada
19. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.03 „ Par zemes gabala “Vītoliņi” (kadastra
Nr.80480040180) sadali un apbūvi”.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 21.05.2018. vēstulē Nr.152/4487 ir sniegusi skaidrojumus, ka detālplānojumi, kas nav pārapstiprināti teritoriālās
reformas gaitā un nav iekļauti Babītes novada teritorijas plānojumā ir uzskatāmi par spēkā
esošiem, jo detālplānojumi ir apstiprināti ar saistošiem noteikumiem, kas uzskatāmi par
ārējiem normatīvajiem aktiem. Normatīvo aktu var atcelt ar vēlāk izdotu juridiskā spēka
ziņā līdzīgu vai augstāku juridiskā spēka normatīvo aktu.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.apakšpunktam, 21.panta
16.apakšpunktam, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmās daļas, Attīstības
komitejas 18.09.2018. atzinumu (protokols Nr.9, 15.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 “Par Babītes pagasta padomes 2003. gada
19. februāra saistošo noteikumu Nr.03 „ Par zemes gabala “Vītoliņi” (kadastra
Nr.80480040180) sadali un apbūvi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.
2. Babītes novada pašvaldības administrācijas Plānošanas un būvniecības daļai par
detālplānojuma atcelšanu publicēt paziņojumu oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trijām lapām.
17.§
Par pašvaldības īpašuma Meistaru ielā 3, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā
apgrūtināšanu ar ceļa servitūtu un servitūta līguma slēgšanu
Ziņo S.Bērziņa
Babītes novada pašvaldības dome izskata V.Ā. “dzēsts” 27.08.2018. iesniegumu,
Nr.3122-S ar lūgumu nodrošināt piekļūšanas iespējas pie zemes vienības Meistaru ielā 3A,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā caur zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
8048 003 0259 un 8048 003 0874.
Atbilstoši Civillikuma 1147.,1151.,1231.,1235. un 1403. pantu nosacījumiem un
saskaņā ar Finanšu komitejas 20.09.2018. atzinumu (protokols Nr.9, 1.§), atklāti balsojot
„par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Noslēdzot servitūta līgumu ar V.Ā. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, apgrūtināt
Babītes novada pašvaldības īpašumu Meistaru iela 3, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 8048 003 0874, ar ceļa
servitūtu 63 m² platībā par labu nekustamajam īpašumam Meistaru iela 3A, Piņķi,
Babītes pagasts, Babītes novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 8048 003
0875, (pielikumā ceļa servitūta izvietojuma shēma).
2. Servitūta līgumā iekļaut normu, ka visas nepieciešamās darbības servitūta līgumu
reģistācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un
Zemesgrāmatu nodaļā veic V.Ā. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”.
3. Pašvaldības juriskonsultam veikt nepieciešamās darbības servitūta līguma
sagatavošanā un noslēgšanā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām.
18.§
Par zemes nomas līguma izbeigšanu
Ziņo S.Bērziņa
Babītes novada pašvaldības dome izskata priekšlikumu par zemes nomas līguma
izbeigšanu ar mirušu personu.
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Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2. punkta nosacījumiem, saskaņā ar
Finanšu komitejas 20.09.2018. atzinumu (protokols Nr.9, 2.§), atklāti balsojot „par” 14
balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret”
nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izbeigt 27.12.2013. noslēgto zemes nomas līgumu Nr.155/2013 ar Z.Š. “dzēsts”,
personas kods “dzēsts”, par nekustamajā īpašumā „Dārzi” ietilpstošās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0069, nosacītais nosaukums “Mežāres”,
daļas 0,02 ha platībā iznomāšanu.
2. Nomas līgums izbeidzams ar personas miršanas datumu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
19.§
Par nekustamajā īpašumā „Dārzi”, Babītes pagastā, Babītes novadā ietilpstošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 009 0057 daļas iznomāšanu ģimenes
dārzu ierīkošanai un uzturēšanai
Ziņo S.Bērziņa
Babītes novada pašvaldības dome izskata fizisku personu iesniegumus ar lūgumu
iznomāt zemi ģimenes dārziem.
Ievērojot iepriekš minēto un atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2.
punkta nosacījumiem, saskaņā ar Finanšu komitejas 20.09.2018. atzinumu (protokols Nr.9,
3.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. 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.

Iznomā
tā
platība
(ha)

Nomnieka vārds
uzvārds

45, 52

0,08

E.K. “dzēsts”

“dzēsts”

102A

0,08

D.S. “dzēsts”

“dzēsts”

Personas
kods

Adrese

Centra iela 2 – 40, Piņķi, Babītes pag.,
Babītes nov., LV-2107
Jūrmalas iela 15 – 31, Piņķi, Babītes pag.,
Babītes nov., LV-2107

2. Zemes nomas termiņš no 15.10.2018 līdz 31.12.2019.
3. Nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus
nomas maksai maksājami visi ar normatīvajiem aktiem noteiktie nodokļi.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
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20.§
Par zemes iegūšanu īpašumā
Ziņo A.Ence
1.
Babītes novada pašvaldības dome izskata O.V. “dzēsts” (V.V. “dzēsts”), personas
kods “dzēsts”, Baltkrievijas Republikas pase Nr. “dzēsts”, dzīvesvietas adrese: “dzēsts”,
13.09.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3425-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Riekstu iela 13”, kadastra Nr. 8048 004 0953, Spilve, Babītes
pagasts, Babītes novads, kas iegūts pirkuma rezultātā.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 14 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu O.V. “dzēsts” (V.V. “dzēsts”), personas kods “dzēsts”,
Baltkrievijas Republikas pase Nr. “dzēsts”, dzīvesvietas adrese: “dzēsts”, par piekrišanu
iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Riekstu iela 13”, kadastra Nr. 8048 004 0953, Spilve,
Babītes pagasts, Babītes novads.
2.
Babītes novada pašvaldības dome izskata V.Š. “dzēsts” (V.Š. “dzēsts”), personas
kods “dzēsts”, Latvijas nepilsoņa pase Nr. “dzēsts”, dzīvesvietas adrese: “dzēsts”,
18.09.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3486-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā
nekustamos īpašumus, kas iegūti dāvinājuma rezultātā:
1. “Indriņas iela 1”, kadastra Nr. 8048 001 0960, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes
novads;
2. “Indriņas iela 2”, kadastra Nr. 8048 001 0940, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes
novads;
3. “Indriņas iela 4”, kadastra Nr. 8048 001 1019, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes
novads;
4. “Indriņas iela 6”, kadastra Nr. 8048 001 1020, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes
novads.
Izskatījusi minēto iesniegumu un tam pievienoto 18.09.2018. dāvinājuma līgumu,
par augstāk minēto nekustamo īpašumu dāvinājumu, izvērtējusi novada pašvaldības domes
rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.,
29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs,
A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš,
V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu V.Š. “dzēsts” (V.Š. “dzēsts”), personas kods “dzēsts”, Latvijas
nepilsoņa pase Nr. “dzēsts”, dzīvesvietas adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā
nekustamos īpašumus:
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1. “Indriņas iela 1”, kadastra Nr. 8048 001 0960, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes
novads;
2. “Indriņas iela 2”, kadastra Nr. 8048 001 0940, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes
novads;
3. “Indriņas iela 4”, kadastra Nr. 8048 001 1019, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes
novads;
4. “Indriņas iela 6”, kadastra Nr. 8048 001 1020, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes
novads.
3.
Babītes novada pašvaldības dome izskata A.J. “dzēsts” (A.J. “dzēsts”), personas
kods “dzēsts”, Latvijas nepilsoņa pase Nr. “dzēsts”, dzīvesvietas adrese: “dzēsts”,
20.09.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3525-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā
1455/36700 domājamo daļu no nekustamā īpašuma “Dreimaņi”, kadastra
Nr. 8048 001 0011, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads, kas iegūts pirkuma
rezultātā.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 14 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu A.J. “dzēsts” (A.J. “dzēsts”), personas kods “dzēsts”, Latvijas
nepilsoņa pase Nr. “dzēsts”, dzīvesvietas adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā
1455/36700 domājamo daļu no
nekustamā īpašuma “Dreimaņi”, kadastra
Nr. 8048 001 0011, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trijām lapām.
21.§
Par pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanu
Ziņo R.Bērziņa
1.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 9. punktu, pašvaldībai ir pienākums
organizēt un īstenot palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā tām pašvaldības
administratīvajā teritorijā dzīvojošajām personām, kuras šādu palīdzību lūgušas. Saskaņā
ar Civillikuma 14. nodaļas normām, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. un 4. pantu, likuma
„Administratīvā procesa likums” 7., 8., 13. pantu, likuma”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 13. pantu, kā arī Sociālo lietu komitejas 18.09.2018. atzinumu (protokols Nr.8,
1.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Izīrēt J.V. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, Babītes novada pašvaldībai piederošo
dzīvokli Nr. “dzēsts”, “dzēsts”;
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2. Uzdot SIA „Babītes siltums” noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar J.V. “dzēsts” par
dzīvojamo telpu- dzīvokli Nr. “dzēsts”, “dzēsts”;
3. J.V. “dzēsts” viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas parakstīt dzīvokļa
īres līgumu un deklarēt dzīvesvietu adresē “dzēsts”.
2.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 9. punktu, likuma „Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām mājām” 4. panta trešās daļas 2.punkta un 8., 11., 12., panta
nosacījumiem, Civillikuma 14. nodaļas normām, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. un 4.
pantu, likuma „Administratīvā procesa likums” 7., 8., 13. pantu, kā arī Sociālo lietu
komitejas 18.09.2018. atzinumu (protokols Nr.8, 1.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izīrēt K.S. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, Babītes novada pašvaldībai
piederošo sociālo dzīvokli Nr. “dzēsts”, dzīvojamā ēkā „Mildas”, Babītē, Babītes
pagastā, Babītes novadā.
2. Uzdot SIA „Babītes siltums” noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar K.S. “dzēsts” par
dzīvojamo telpu- dzīvokli Nr. “dzēsts”, dzīvojamā ēkā „Mildas”.
3. K.Stāmeram viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas parakstīt dzīvokļa
īres līgumu un deklarēt dzīvesvietu adresē „Mildas”- “dzēsts”, Babīte, Babītes
pagasts, Babītes novads, LV-2101.
4. Lēmumu paziņot K.S. “dzēsts”, nosūtot to ierakstītā pasta sūtījumā uz deklarēto
adresi: “dzēsts”.
3.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 9. punktu, likuma „Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām mājām” 4. panta trešās daļas 2.punkta un 8., 11., 12., panta
nosacījumiem, Civillikuma 14. nodaļas normām, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. un 4.
pantu, likuma „Administratīvā procesa likums” 7., 8., 13. pantu, kā arī Sociālo lietu
komitejas 18.09.2018. atzinumu (protokols Nr.8, 1.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izīrēt E.N. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, Babītes novada pašvaldībai piederošo
sociālo dzīvokli Nr. “dzēsts”, dzīvojamā ēkā „Mildas”, Babītē, Babītes pagastā,
Babītes novadā.
2. Uzdot SIA „Babītes siltums” noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar E.N. “dzēsts” par
dzīvojamo telpu- dzīvokli Nr. “dzēsts”, dzīvojamā ēkā „Mildas”.
3. E.N. “dzēsts” viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas parakstīt dzīvokļa
īres līgumu un deklarēt dzīvesvietu adresē „Mildas”- “dzēsts”, Babīte, Babītes
pagasts, Babītes novads, LV-2101.
4. Lēmumu paziņot E.N. “dzēsts”, nosūtot to ierakstītā pasta sūtījumā uz deklarēto
adresi: “dzēsts”.
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4.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 9. punktu, likuma „Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām mājām” 4. panta trešās daļas 2.punkta un 8., 11., 12., panta
nosacījumiem, Civillikuma 14. nodaļas normām, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. un 4.
pantu, likuma „Administratīvā procesa likums” 7., 8., 13. pantu, kā arī Sociālo lietu
komitejas 18.09.2018. atzinumu (protokols Nr.8, 1.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izīrēt M.S. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, Babītes novada pašvaldībai piederošo
sociālo dzīvokli Nr. “dzēsts”, dzīvojamā ēkā „Mildas”, Babītē, Babītes pagastā,
Babītes novadā.
2. Uzdot SIA „Babītes siltums” noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar M.S. “dzēsts” par
dzīvojamo telpu- dzīvokli Nr. “dzēsts”, dzīvojamā ēkā „Mildas”.
3. M.Stāmerei viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas parakstīt dzīvokļa
īres līgumu un deklarēt dzīvesvietu adresē „Mildas”- “dzēsts”, Babīte, Babītes
pagasts, Babītes novads, LV-2101.
4. Lēmumu paziņot M.S. “dzēsts”, nosūtot to ierakstītā pasta sūtījumā uz deklarēto
adresi: “dzēsts”.
5.
Saskaņā ar likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 4. panta
trešās daļas 2.punkta un 8., 11., 12., panta nosacījumiem, Civillikuma 14. nodaļas normām,
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. un 4. pantu, likuma „Administratīvā procesa likums”
7., 8., 13. pantu, Babītes novada pašvaldības domes 26.09.2012.saistošo noteikumu Nr.15
”Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Babītes novadā” 18. punktu, kā
arī Sociālo lietu komitejas 18.09.2018. atzinumu (protokols Nr.8, 1.§), atklāti balsojot
„par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Izīrēt T.G. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, Babītes novada pašvaldībai
piederošo sociālo dzīvokli Nr. “dzēsts”, dzīvojamā ēkā „Mildas”, Babītē,
Babītes pagastā, Babītes novadā;
2. Uzdot SIA „Babītes siltums” noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar T.G. “dzēsts”
par dzīvojamo telpu- dzīvokli Nr. “dzēsts”,dzīvojamā ēkā ” Mildas”, Babītē;
3. T.G. “dzēsts” viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas parakstīt
dzīvokļa īres līgumu un deklarēt dzīvesvietu adresē „Mildas”- “dzēsts”,
Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2101;
4. Lēmumu paziņot T.G. “dzēsts”, nosūtot to ierakstītā pasta sūtījumā uz adresi:
“dzēsts”.
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6.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 9. punktu, likuma „Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām mājām” 4. panta trešās daļas 2.punkta un 8., 11., 12., panta
nosacījumiem, Civillikuma 14. nodaļas normām, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. un 4.
pantu, likuma „Administratīvā procesa likums” 7., 8., 13. pantu, kā arī Sociālo lietu
komitejas 18.09.2018. atzinumu (protokols Nr.8, 1.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izīrēt M.Š. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, Babītes novada pašvaldībai piederošo
sociālo dzīvokli Nr. “dzēsts”, dzīvojamā ēkā „Mildas”, Babītē, Babītes pagastā,
Babītes novadā.
2. Uzdot SIA „Babītes siltums” noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar M.Š. “dzēsts” par
dzīvojamo telpu- dzīvokli Nr. “dzēsts”, dzīvojamā ēkā „Mildas”.
3. M.Š. “dzēsts” viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas parakstīt dzīvokļa
īres līgumu un deklarēt dzīvesvietu adresē „Mildas”- “dzēsts”, Babīte, Babītes
pagasts, Babītes novads, LV-2101.
4. Lēmumu paziņot M.Š. “dzēsts”, nosūtot to ierakstītā pasta sūtījumā uz deklarēto
adresi: “dzēsts”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām.
22.§
Par uzņemšanu pašvaldības dzīvokļa rindā
Ziņo R.Bērziņa
Izskatot L.D. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, deklarētas “dzēsts” (turpmāk
tekstā – Iesniedzēja), 2018. gada 6. septembra iesniegumu ( reģ. Nr.3278-S) par uzņemšanu
pašvaldības dzīvokļu rindā, Babītes novada pašvaldības dome konstatēja, ka:
1. Iesniedzēja savā iesniegumā lūdz uzņemt pašvaldības dzīvokļu rindā, kā
iemeslu minot to, ka dzīvo vienistabas dzīvoklī, kurā mitinās 6 cilvēki, viņas
apgādībā ir divi nepilngadīgi bērni un ģimenei piešķirts maznodrošinātas
ģimenes statuss.
2. Iesniedzējai ar Babītes novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu laika
periodā no 01.05.2018.-31.10.2018. ir piešķirts maznodrošinātās ģimenes
(personas) statuss atbilstoši 2017. gada 25. oktobra saistošiem noteikumiem
Nr.15 „ Par maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa noteikšanu Babītes
novadā”.
Ņemot vērā iepriekš minēto un Sociālo lietu komitejas 18.09.2018. atzinumu (
protokols Nr.8, 2.§), un atbilstoši likuma „ Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.
panta 1. daļas un Babītes novada pašvaldības domes 26.09.2012. saistošiem noteikumiem
Nr.15 “Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Babītes novadā” 12.2.1.
punkta nosacījumiem, atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko,
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K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
Uzņemt L.D. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, pašvaldības dzīvokļu rindā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
23.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8088
005 0354, Salas pagastā, Babītes novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu
Ziņo D.Valters
Ievērojot Babītes novada pašvaldības domes 29.08.2018. lēmumā „Par Babītes
novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašumu atsavināšanu” (prot.Nr.9, 16.§) noteikto
un Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas 2018.gada
20.augusta lēmumu, ar kuru atsavināmajam nekustamajam īpašumam Salas pagastā,
Babītes novadā, ar kadastra Nr. 8088 005 0354, zemes vienībai 0,0322 ha platībā, ar
kadastra apzīmējumu 8088 005 0354, nosacītā cena noteikta 1710,00 EUR (viens tūkstotis
septiņi simti desmit 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” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
Apstiprināt nosacīto cenu 1710,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti desmit euro,
00 centi) apmērā, atsavināmā nekustamā īpašuma Salas pagastā, Babītes novadā, ar
kadastra Nr. 8088 005 0354, zemes vienībai 0,0322 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu
8088 005 0354.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
24.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Papardes” – 10,
Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu
Ziņo D.Valters
Ievērojot Babītes novada pašvaldības domes 29.08.2018. lēmumā „Par nekustamā
īpašuma “Papardes” – 10, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, atsavināšanu”
(prot.Nr.9, 13.§) noteikto un Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanas
komisijas 2018.gada 19.septembra lēmumu, ar kuru atsavināmajam nekustamajam
īpašumam “Papardes” – 10, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr. 8088
900 0188, sastāvošu no dzīvokļa Nr.10 ar kopējo platību 71,1m² un kopīpašuma 711/9314
domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0304 001 un 711/9314
domājamām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0304, nosacītā
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cena noteikta 20000,00 EUR (divdesmit 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” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko,
K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt nosacīto cenu 20000,00 EUR (divdesmit tūkstoši euro, 00 centi)
apmērā, atsavināmā nekustamā īpašuma “Papardes” – 10, Spuņciemā, Salas pagastā,
Babītes novadā, kadastra Nr. 8088 900 0188, sastāvošu no dzīvokļa Nr.10 ar kopējo platību
71,1m² un kopīpašuma 711/9314 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu
8088 005 0304 001 un 711/9314 domājamām daļām no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8088 005 0304.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
25.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Ezīši”, kadastra
Nr.8048 002 0037, Babītes pagastā, Babītes novadā, sastāvā esošas neapbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 002 0083 izsoles ar pretendentu atlasi
rezultātu apstiprināšanu
Ziņo A.Iklāva
Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 25.04.2018. lēmumu „Par Babītes
novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Ezīši” atsavināšanu” (protokols Nr.4,
17.§) un Pašvaldības domes ar 25.07.2018. lēmumu apstiprināto „Babītes novada
pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Ezīši”, kadastra Nr.8048 002 0037, Babītes
pagastā, Babītes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 002 0083 (turpmāk
tekstā – Nekustamais īpašums) izsoles ar pretendentu atlasi noteikumu (turpmāk tekstā –
Noteikumi)” (protokols Nr.8, 13.§), Babītes novada pašvaldības Īpašuma izsoles komisija,
apzināja Nekustamā īpašuma pierobežniekus, kuriem saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 44.panta astotās daļas 1.punktu ir Nekustamā īpašuma pirmpirkuma
tiesības. Konstatēja, ka tie ir: 1) “Jaunlieknas”, adrese: “Jaunlieknas”, Egļuciems, Babītes
pagasts, Babītes novads, kadastra Nr.80480020029, zemes gabals ar kadastra apzīmējumu
8048 002 0029 īpašnieks E.B. “dzēsts”, 2) “Ezīši”, adrese: ”Ezīši”, Egļuciems, Babītes
pagasts, Babītes novads, kadastra Nr.8048 002 0048, zemes gabals ar kadastra apzīmējums
80480020048, īpašnieks E.B. “dzēsts”, 3) “Lieknas”, adrese: “Lieknas”, Egļuciems,
Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra Nr.80480020009, zemes gabals ar kadastra
apzīmējumu 8048 002 0009, īpašnieks S.S. “dzēsts”, kuriem nosūtīja reģistrētus pasta
sūtījumus – paziņojumus (uzaicinājumus) par pirmpirkuma tiesību izmantošanu,
piedaloties Nekustamā īpašuma izsolē ar pretendentu atlasi.
Līdz noteiktajam termiņam - 21.08.2018. plkst. 10:00 izsolei piereģistrējās viens
izsoles dalībnieks – E.B. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta: “dzēsts”,
reģistrācijas Nr.1 (turpmāk tekstā – Ieguvējs).
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Pieteikusies persona izsoles dienā reģistrējās Izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā
un saņēma izsoles dalībnieka Karti ar kārtas Nr., atbilstošu Reģistrācijas apliecības kārtas
Nr..
Saskaņā ar Izsoles noteikumu 1.5.punktu, 04.09.2018. plkst. 11:00 notika
Nekustamā īpašuma izsole (turpmāk tekstā – Izsole).
Atbilstoši Izsoles noteikumu 4.19. punktam Ja uz izsoli pieteicies tikai viens no
Noteikumu 2.5. punktā minētajiem pretendentiem vai ieradies viens izsoles dalībnieks no
Noteikumu 2.5. minēto personu loka, tas Nekustamo īpašumu iegūst par apstiprināto
Nekustamā īpašuma nosacīto cenu, E.B. “dzēsts” Nekustamo īpašumu - Babītes novada
pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Jaunlieknas”, kadastra Nr.8048 002 0019,
Babītes pagastā, Babītes novadā, neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048
002 0085, par apstiprināto nosacīto cenu 3120,00 EUR (trīs tūkstoši viens simts
divdesmit euro, 00 centi) un viņš atzīstams par Izsoles uzvarētāju.
Saskaņā ar Izsoles noteikumu 7.1., 7.2. un 7.3.punktiem, izskatot Izsoles komisijas
iesniegto 10.09.2018. Izsoles komisijas protokolu Nr. 1.-1.14/6/2 (Pielikums Nr.1 – Izsoles
protokols Nr.1 uz 1.lp. (kopija) ar 3 pielikumiem: Nr. 1 - izsoles dalībnieku reģistrācijas
saraksts (kopija); Pielikums Nr.2 - Izsoles dalībnieku reģistrācijas lapa (kopija); Pielikums
Nr.3 - Nosolītāja parakstīti izsoles noteikumi (kopija)), ar kuru Izsoles komisija vienbalsīgi
nolemj apstiprināt 04.09.2018. Izsoles protokolu Nr.1, par to, ka Izsoles dalībnieks – E.B.
“dzēsts”, personas kods “dzēsts”, ieguvis nekustamā īpašuma “Ezīši”, kadastra Nr.8048
002 0037, Babītes pagastā, Babītes novadā, neapbūvētu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8048 002 0083, par apstiprināto nosacīto cenu 3120 EUR (trīs tūkstoši viens
simts euro, 00 centi). Saistībā ar Babītes novada pašvaldības Grāmatvedības un finanšu
daļas sniegto informāciju, ka E.B. “dzēsts” ir samaksājis nodrošinājuma naudu 312,00
EUR (trīs simti divpadsmit euro, 00 centi) un atlikušo summa 2808,00 EUR (divi tūkstoši
astoņi simti astoņi euro, 00 centi), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
2.1. Apstiprināt:
2.1.1. Babītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ezīši”, kadastra
Nr.8048 002 0037, Babītes pagastā, Babītes novadā, neapbūvētu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8048 002 0083, izsoles ar pretendentu atlasi rezultātus;
2.1.2. E.B. “dzēsts”, personas kods “dzēsts” par Nekustamā īpašuma ieguvēju
(Izsoles uzvarētāju), saskaņā ar Izsoles komisijas 10.09.2018. protokolu Nr.1-1.14/6/2.
2.2. Septiņu darba dienu laikā slēgt līgumu par nekustamā īpašuma “Ezīši”, kadastra
Nr.8048 002 0037, Babītes pagastā, Babītes novadā, neapbūvētu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8048 002 0083, pārdošanu E.B. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, par
pirkuma maksu 3120,00 EUR (trīs tūkstoši viens simts divdesmit euro, 00 centi).
3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.
4. Lēmumu nosūtīt E.B. “dzēsts” uz deklarēto dzīves vietu: “dzēsts”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
26.§
Par Babītes novada pašvaldības kustamās mantas – cirsmas atmežojamā meža zemē
pašvaldības nekustamajā īpašumā „Vēja ziedi”, zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 80480030609, 0,57 ha platībā, Babītes pagastā, Babītes novadā,
atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu
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Ziņo A.Iklāva
Izskatīts Babītes novada pašvaldības Īpašumu izsoles komisijas iesniegtais
18.09.2018. protokols Nr.1.-1.14/7/1 un tam pievienotais izsoles noteikumu „Babītes

novada pašvaldības kustamās mantas – cirsmas atmežojamā meža zemē pašvaldības
nekustamajā īpašumā „Vēja ziedi”, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
80480030609, 0,57 ha platībā, Babītes pagastā, Babītes novadā, atsavināšanas
izsoles noteikumi” projekts, kas izstrādāts saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes
13.09.2018. lēmuma „Par Babītes novada pašvaldības kustamās mantas – cirsmas, kas
atrodas 1 kv. meža zemes nogabalos Nr.1 un Nr.2 pašvaldības nekustamajā īpašumā ”Vēja
ziedi” zemes vienībā 0,57 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0609, Babītes
pagastā, Babītes novadā, atsavināšanu izsolē” (protokols Nr.10, 2.§) lemjošās daļas 2.
punktu.
Atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
Apstiprināt izsoles noteikumus „Babītes novada pašvaldības kustamās mantas

– cirsmas atmežojamā meža zemē pašvaldības nekustamajā īpašumā „Vēja ziedi”,
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80480030609, 0,57 ha platībā, Babītes
pagastā, Babītes novadā, atsavināšanas izsoles noteikumi” (Noteikumu projekts ar
pielikumiem uz 12 lpp. un Izsoles komisijas 18.09.2018. protokols Nr.1.-1.14/7/1 uz 1 lp.–
Pielikumā).
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trīspadsmit lapām.
27.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Jaunlieknas”,
kadastra Nr.8048 002 0019, Babītes pagastā, Babītes novadā, sastāvā esošas
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 002 0085 izsoles ar
pretendentu atlasi rezultātu apstiprināšanu
Ziņo A.Iklāva
Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 25.04.2018. lēmumu „Par Babītes
novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Jaunlieknas” atsavināšanu” (protokols
Nr.4, 16.§) un Pašvaldības domes ar 25.07.2018. lēmumu apstiprināto „Babītes novada
pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Jaunlieknas”, kadastra Nr.8048 002 0019,
Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 002 0085
(turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums) izsoles ar pretendentu atlasi noteikumu (turpmāk
tekstā – Noteikumi)” (protokols Nr.8, 14.§), Babītes novada pašvaldības Īpašuma izsoles
komisija, apzināja Nekustamā īpašuma pierobežniekus, kuriem saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta astotās daļas 1.punktu ir Nekustamā
īpašuma pirmpirkuma tiesības. Konstatēja, ka tie ir: 1) “Jaunlieknas”, adrese:
“Jaunlieknas”, Egļuciems, Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra Nr.80480020029,
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zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 8048 002 0029 īpašnieks E.B. “dzēsts”, 2)
“Jaunpriedes”, adrese: ”Jaunpriedes”, Egļuciems, Babītes pagasts, Babītes novads,
kadastra Nr.8048 002 0015, zemes gabals ar kadastra apzīmējums 80480020015 un zemes
gabals ar kadastra apzīmējums 80480020086, īpašnieks D.A. “dzēsts”, kuriem nosūtīja
reģistrētus pasta sūtījumus – paziņojumus (uzaicinājumus) par pirmpirkuma tiesību
izmantošanu, piedaloties Nekustamā īpašuma izsolē ar pretendentu atlasi.
Līdz noteiktajam termiņam - 21.08.2018. plkst. 10:00 izsolei piereģistrējās viens
izsoles dalībnieks – E.B. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta: “dzēsts”,
reģistrācijas Nr.1 (turpmāk tekstā – Ieguvējs).
Pieteikusies persona izsoles dienā reģistrējās Izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā
un saņēma izsoles dalībnieka Karti ar kārtas Nr., atbilstošu Reģistrācijas apliecības kārtas
Nr..
Saskaņā ar Izsoles noteikumu 1.5.punktu, 04.09.2018. plkst. 10:00 notika
Nekustamā īpašuma izsole (turpmāk tekstā – Izsole).
Atbilstoši Izsoles noteikumu 4.19. punktam Ja uz izsoli pieteicies tikai viens no
Noteikumu 2.5. punktā minētajiem pretendentiem vai ieradies viens izsoles dalībnieks no
Noteikumu 2.5. minēto personu loka, tas Nekustamo īpašumu iegūst par apstiprināto
Nekustamā īpašuma nosacīto cenu, E.B. “dzēsts” Nekustamo īpašumu - Babītes novada
pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Jaunlieknas”, kadastra Nr.8048 002 0019,
Babītes pagastā, Babītes novadā, neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048
002 0085, par apstiprināto nosacīto cenu 2400,00 EUR (divi tūkstoši četri simti euro, 00
centi) un viņš atzīstams par Izsoles uzvarētāju.
Saskaņā ar Izsoles noteikumu 7.1., 7.2. un 7.3.punktiem, izskatot Izsoles komisijas
iesniegto 07.09.2018. Izsoles komisijas protokolu Nr. 1.-1.14/5/2 (Pielikums Nr.1 – Izsoles
protokols Nr.1 uz 1.lp. (kopija) ar 3 pielikumiem: Nr. 1 - izsoles dalībnieku reģistrācijas
saraksts (kopija); Pielikums Nr.2 - Izsoles dalībnieku reģistrācijas lapa (kopija); Pielikums
Nr.3 - Nosolītāja parakstīti izsoles noteikumi (kopija)), ar kuru Izsoles komisija vienbalsīgi
nolemj apstiprināt 04.09.2018. Izsoles protokolu Nr.1, par to, ka Izsoles dalībnieks – E.B.
“dzēsts”, personas kods “dzēsts”, ieguvis nekustamā īpašuma “Jaunlieknas”, kadastra
Nr.8048 002 0019, Babītes pagastā, Babītes novadā, neapbūvētu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8048 002 0085, par apstiprināto nosacīto cenu 2400,00 EUR (divi tūkstoši
četri simti euro, 00 centi). Saistībā ar to, ka E.B. “dzēsts” ir samaksājis nodrošinājuma
naudu 240,00 EUR (divi simti četrdesmit euro, 00 centi), un saskaņā ar Babītes novada
pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļas apliecināto, atlikusī summa 2160,00 EUR
(divi tūkstoši viens simts sešdesmit euro, 00 centi) samaksāta, atklāti balsojot „par” 14
balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret”
nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
2.1. Apstiprināt:
2.1.1. Babītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Jaunlieknas”,
kadastra Nr.8048 002 0019, Babītes pagastā, Babītes novadā, neapbūvētu zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8048 002 0085, izsoles ar pretendentu atlasi rezultātus;
2.1.2. E.B. “dzēsts”, personas kods “dzēsts” par Nekustamā īpašuma ieguvēju
(Izsoles uzvarētāju), saskaņā ar Izsoles komisijas 07.09.2018. protokolu Nr.1-1.14/5/2
2.2. Septiņu darba dienu laikā slēgt līgumu par nekustamā īpašuma “Jaunlieknas”,
kadastra Nr.8048 002 0019, Babītes pagastā, Babītes novadā, neapbūvētu zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8048 002 0085, pārdošanu E.B. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
par pirkuma maksu 2400,00 EUR (divi tūkstoši četri simti euro, 00 centi).
3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.
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4. Lēmumu nosūtīt E.B. “dzēsts” uz deklarēto dzīvesvietu: “dzēsts”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
28.§
Par „Babītes novada pašvaldības pretkorupcijas pasākumu plāna” apstiprināšanu
Ziņo E.Sloceniece
Izskatot Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisijas, kas izveidota
ar Babītes novada pašvaldības domes 25.07.2018. lēmumu „Par „Iekšējās kontroles
sistēmas korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai Babītes novada pašvaldībā”
izveidošanu un uzturēšanu” (protokols Nr.8, 18.§), izstrādāto „Babītes novada pašvaldības
pretkorupcijas pasākumu plāna” (turpmāk tekstā – Plāns) projektu, un ievērojot Ministru
kabineta 17.10.2017. noteikumus Nr.630 „Noteikumi pa iekšējās kontroles sistēmas
pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas
institūcijā” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko,
K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt „Babītes novada pašvaldības pretkorupcijas pasākumu plānu” (Plāns –
pielikumā).
2. Uzdot Babītes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem iepazīstināt iestāžu
darbiniekus ar „Babītes novada pašvaldības pretkorupcijas pasākumu plānu”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
29.§
Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības domes 12.08.2014. lēmumā „Par nomas
maksas noteikšanu Babītes vidusskolas ēdināšanas kompleksā un kafejnīcā”
(protokols Nr.9, 3.§)
Ziņo E.Sloceniece
Izskatot Babītes novada pašvaldības Babītes vidusskolas direktores
Ilzes Rozenbergas sagatavoto priekšlikumu par izmaiņām Babītes vidusskolas, Jūrmalas
iela 17, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, ēdināšanas kompleksa nomas maksā, jo ir
iegādāta jauna virtuves tehnika un nodrošinātas Pārtikas un veterinārā dienesta prasības,
(pielikumā – iesniegums kopā ar pielikumu) un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.09.2018.
atzinumu (protokols Nr.9, 6.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izteikt Babītes novada pašvaldības domes 12.08.2014. lēmuma „Par nomas maksas
noteikšanu Babītes vidusskolas ēdināšanas kompleksā un kafejnīcā” (protokols Nr.9, 3.§)
1.punkta pirmo rindkopu jaunā redakcijā:
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„1. Apstiprināt, sākot ar 2018.gada 1.oktobri, Babītes vidusskolas ēdināšanas
kompleksa, ar kopējo platību 221,7 m2 (inventarizācijas plāns – virtuve (telpas Nr. 10 –
17) 145,7 m2 platībā, palīgtelpas (Nr.34 – 42 un Nr.60 - 61) 76 m2 platībā), nomas maksu
mēnesī 44,93 EUR plus PVN, ievērojot, ka:”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
30.§
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
Ziņo E.Sloceniece
Izskatot IK „Dr.Gitas Ertas privātprakse” vadītājas Gitas Ertas 25.07.2018.
iesniegumu (reģistrēts Babītes novada pašvaldības administrācijā 25.07.2018. ar Nr.2665s) ar lūgumu pagarināt 11.10.2013. savstarpēji noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu
(turpmāk tekstā – Līgums) par telpām Nr.1, Nr.2 un Nr.3 ēkā „Doktorāts”, Spuņciemā,
Salas pagastā, Babītes novadā ārsta privātprakses darbības nodrošināšanai, un ievērojot
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹ panta
1. un 1.¹apakšpunktu un Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97 „Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4., 5. un 119.punkta nosacījumus, kā arī saskaņā
ar Babītes novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) domes 29.08.2018. lēmumu
„Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības 30.03.2016. noteikumu Nr. 2 „Nomas maksas
cenrādis Babītes novada pašvaldības nekustamās mantas iznomāšanai veselības aprūpes
funkciju nodrošināšanai” (protokols Nr.5, 43.§) 1.2.punktā” (protokols Nr.9, 25.§) un
saskaņā ar Finanšu komitejas 20.09.2018. atzinumu (protokols Nr.9, 8.§), atklāti balsojot
„par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Pagarināt 11.10.2013. savstarpēji noslēgto nedzīvojamo telpu nomas Līgumu ar IK
„Dr.Gitas Ertas privātprakse”, reģistrācijas Nr.50002140301, (turpmāk tekstā –
Nomnieks) par telpām Nr. 1 līdz Nr. 3, saskaņā ar VZD ēkas kadastrālās
uzmērīšanas lietu, kopā 63.3 m², kas atrodas ēkā „Doktorāts”, Spuņciems, Salas
pagasts, Babītes novads, un tām piekrītošo zemes vienības daļu ar platību 513 m2,
veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai, uz laiku līdz 2024.gada 12.oktobrim.
2. Nomas maksu par telpām noteikt 0,99 EUR/m² mēnesī plus PVN 21%.
3. Noteikt, ka, papildus nomas maksai, Nomnieks kompensē Pašvaldībai pieaicinātā
neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu 145.20 EUR (viens simts četrdesmit pieci
euro, 20 centi) apmērā, t.sk. PVN 21%.
4. Noteikt, ka pārējie Līguma nosacījumi netiek mainīti.
5. Uzdot juriskonsultam D.Valteram sagatavot Vienošanos pie Līgumu ar
IK „Dr.Gitas Ertas privātprakse”, reģistrācijas Nr.50002140301.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.

31.§
30

Par pamatlīdzekļu atsavināšanu
Ziņo E.Sloceniece
Izskatot Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas direktores N.Priedītes
19.09.2018. iesniegumu Nr.24 „Par pamatlīdzekļu atsavināšanu” (reģistrēts Babīte novada
pašvaldības administrācijā 20.09.2018. ar Nr.518-IE) ar lūgumu atļaut atsavināt Iestādes
valdījumā esošās 12 divstāvu gultas (turpmāk tekstā - Kustamā manta), kuras vairāk nav
nepieciešamas Iestādes darbības nodrošināšanai, jo saskaņā ar Iestādes 2018.gada budžetā
plānoto un nolūkā izpildīt Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra
noteikumu Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un
izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 20.punkta 20.2.2. un
20.2.3.apakšpunktu nosacījumus, 2018.gadā tiks iegādātas jaunas saliekamās gultas (četras
vai trīs gultas vienā modulī).
Saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 1.daļas
2.punktu, 6.panta 2.daļu, 8.panta 4.,5. un 7.daļu, 37.panta 1. un 2.daļu un Finanšu komitejas
20.09.2018. atzinumu (protokols Nr.9, 10.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Atļaut pārdot Babītes novada pašvaldības grāmatvedības bilancē atrodošos
Kustamo mantu - 12 divstāvu gultas par brīvu cenu.
1. Izveidot Kustamās mantas novērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā:
1.1.Babītes novada pašvaldības galvenā grāmatvede Ineta Urbanoviča;
1.2.Pašvaldības materiālu uzskaites grāmatvede Laila Briģe,
2.3. Salas sākumskolas saimniecības daļas vadītāja Ilona Savočkina.
2. Uzdot, Kustamās mantas novērtēšanas komisijai noteikt 1.punktā minētajai
Kustamai mantai nosacīto cenu, kuru iesniegt domei apstiprināšanai.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.

Sēdes pārtraukums no 15.35 līdz 15.54

32.§
Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu
Ziņo E.Sloceniece
Lai nodrošinātu savstarpējos norēķinus ar pašvaldībām atbilstoši Ministru kabineta
28.07.2016. noteikumu Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 4. un 9.punkta nosacījumiem un saskaņā ar
izglītojamo skaita izmaiņām ar 2018.gada 1.septembri (pielikumā Nr.1 – Skolēnu skaits
Babītes novada pašvaldības izglītības iestādēs 2018.gada 1.septembrī), ir precizēta
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pašvaldības izglītības iestāžu 2018.gada izdevumu tāme uz vienu audzēkni atbilstoši
iepriekšējā saimnieciskā gada naudas plūsmas izdevumiem (turpmāk tekstā – Tāme).
Izskatot Tāmes projektu un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.09.2018. atzinumu
(protokols Nr.9, 9.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko,
K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Babītes novada pašvaldības izglītības iestāžu 2018.gada izdevumu tāmi
uz vienu audzēkni atbilstoši iepriekšējās gada naudas plūsmas izdevumiem, lai veiktu
savstarpējos norēķinus ar citām pašvaldībām (pielikumā Nr.2 - tāme).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trijām lapām.
33.§
Par grozījumiem 2018.gada pašvaldības budžetā
Ziņo E.Sloceniece
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un likumu „Par pašvaldību
budžetiem”, izskatot Babītes novada pašvaldības budžeta izpildītāju iesniegtos
priekšlikumus par grozījumiem attiecīgajās iestāžu vai programmu budžeta tāmēs un
saskaņā ar Finanšu komitejas 20.09.2018. atzinumu (protokols Nr.9, 4.§), atklāti balsojot
„par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
Apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 11 „Par
grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2018.gada budžetā”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz deviņpadsmit lapām.
34.§
Par finansējuma piešķiršanu Piņķu Sv. Jāņa evaņģēliski-luteriskai draudzei
būvprojekta „Piņķu Sv. Jāņa baznīcas teritorijas labiekārtošana” realizācijai
Ziņo E.Sloceniece
Izskata Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski-luteriskās draudzes, turpmāk tekstā – Draudze,
priekšnieka R.H. “dzēsts” 28.08.2018. iesniegumu Nr.13 „Par finansējuma piešķiršanu
„Piņķu Sv. Jāņa baznīcas teritorijas labiekārtošana” projekta realizācijai” ar sešiem
pielikumiem (skat. pielikumu Nr.1) un 05.09.2018. iesniegumu Nr.15 „Par piedāvājumu
nosūtīšanu” ar četriem pielikumiem (skat. pielikumu Nr.2) ar lūgumu Babītes novada
pašvaldībai, turpmāk tekstā – Pašvaldība, piešķirt budžeta līdzekļus 166939.67 EUR (viens
simts sešdesmit seši tūkstoši deviņi simti trīsdesmit deviņi euro, 67 centi) apmērā
būvprojekta „Piņķu Sv. Jāņa baznīcas teritorijas labiekārtošana”, turpmāk tekstā –
Būvprojekts, realizācijai, t.sk.,
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1.
2.
3.
4.
5.

būvniecībai - 161696,38 EUR, t.sk. PVN 21%;
būvuzraudzībai – 2853,18 EUR, t.sk. PVN 21%;
autoruzraudzībai – 726,00 EUR, t.sk. PVN 21%;
mērniecības darbiem – 182,77, t.sk. PVN 21%;
būvnodevai – 1481,34 EUR.

Būvprojekta ietvaros paredzēts labiekārtot teritoriju ap baznīcas ēku un
stāvlaukumu pie Piņķu kapsētas, t.sk. ierīkot apgaismojumu.
Tā kā Piņķu sv. Jāņa baznīca, Piņķos, Babītes novadā ir valsts nozīmes arhitektūras
piemineklis un sakrālais mantojums, tad saskaņā ar Sakrālā mantojuma saglabāšanas
finansēšanas likuma (turpmāk tekstā – Likums) 2.panta otro daļu Babītes novada
pašvaldības dome ar 28.02.2018. lēmumu „Par finansējuma piešķiršanu Piņķu Sv. Jāņa
evaņģēliski-luteriskai draudzei Piņķu Sv. Jāņa baznīcas teritorijas labiekārtojuma
būvprojekta izstrādei” (protokols Nr.2, 42.§), turpmāk tekstā – Lēmums) piešķīra
finansējumu 8349,00 EUR Būvprojekta izstrādei. Atbilstoši Lēmumam Draudze ir
iesniegusi atskaiti par piešķirtā finansējuma izlietojumu.
Ievērojot iepriekš minēto un to, ka iesniegtais finasējuma pieprasījums sagatavots,
ievērojot Likuma 3.panta prasības un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.09.2018. atzinumu
(protokols Nr.9, 5.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko,
K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt Piņķu Sv. Jāņa evaņģēliski-luteriskai draudzei, reģistrācijas Nr.40008230912,
juridiskā adrese „Piņķu Jāņa baznīca”, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV–
2107, finansējumu 166 939.67 EUR (viens simts sešdesmit seši tūkstoši deviņi simti
trīsdesmit deviņi euro, 67 centi) apmērā Būvprojekta „Piņķu sv. Jāņa baznīcas teritorijas
labiekārtošana” realizācijai no Babītes novada pašvaldības budžeta sadaļas „Dotācija
kultūrai 3000 EKK “Subsīdijas un dotācijas” paredzētajiem finanšu līdzekļiem ar
nosacījumu, ka:
1.1.finansējums tiek piešķirts pa mēnešiem pēc attaisnojuma dokumentu (kopiju)
saņemšanas par iepriekšējā mēnesī faktiski apgūtā Būvprojekta realizācijas apjoma;
1.2.2018.gadā kopā izmaksāt ne vairāk kā 100 000.00 EUR (viens simts tūkstoši euro,00
centi);
1.3. 2019.gadā izmaksāt atlikušo summu, kuru ieplānot 2019.gada Babītes novada
pašvaldības budžeta sadaļā „Dotācija kultūrai”, nepārsniedzot kopējo finansējuma
apjomu 166 939.67 EUR (viens simts sešdesmit seši tūkstoši deviņi simti trīsdesmit
deviņi euro, 67 centi).
2. Slēgt līgumu ar Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski-luterisko draudzi, reģistrācijas
Nr.40008230912, juridiskā adrese „Piņķu Jāņa baznīca”, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes
novads, LV–2107, par piešķirtās finansējuma izlietojumu šī lēmuma 1.punktā minētam
mērķim, par tā saņemšanas kārtību un atskaites par izlietojumu iesniegšanas termiņiem.
3. Noteikt, ka:
3.1.Draudzei atskaite par finansējuma izlietojumu jāsagatavo atbilstoši Likuma 4.panta
piektajā daļā noteiktajām prasībām;
3.2.Draudze ir atbildīga par finansējuma tiesisku un ekonomisku izlietojumu atbilstoši
prasītajam mērķim, pretējā gadījumā tā jāatmaksā Pašvaldībai atpakaļ.
33

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
35.§
Par naudas balvas piešķiršanu
Ziņo E.Sloceniece
Izskatot iesniegumus:
Babītes novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) izpilddirektores
E.Slocenieces 10.09.2018. iesniegumu ar ierosinājumu piešķirt Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centra vadītājai Birutai Grinfeldei naudas balvu mēnešalgas apmērā par
ieguldījumu XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos;
Kultūrizglītības centra vadītājas Birutas Grinfeldes 10.09.2018. iesniegumu Nr.15/24 „Par naudas balvas piešķiršanu Kultūrizglītības centra darbiniekiem” ar ierosinājumu
piešķirt Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra tautas mākslas kolektīvu
vadītājiem naudas balvas mēnešalgas apmērā par ieguldījumu XXVI Vispārējos latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētku procesa sagatavošanā, augstu māksliniecisko kvalitāti un
aktīvu piedalīšanos svētku norisēs, kā arī ievērojot Babītes novada pašvaldības 28.05.2014.
noteikumu Nr.12 „Par atlīdzību un sociālām garantijām Babītes novada pašvaldības
vēlētām amatpersonām un iestāžu vadītājiem” 26.1., 27. un 28.punktu, un Babītes novada
pašvaldības 24.09.2014. noteikumu Nr.18 „Par piemaksu piešķiršanu un materiālās
stimulēšanas kārtību Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā” 24.1.punktu un
saskaņā ar Finanšu komitejas 20.09.2018. atzinumu (protokols Nr.9, 7.§), atklāti balsojot
„par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1.

Piešķirt Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra sekojošiem
darbiniekiem naudas balvu mēnešalgas apmērā par ieguldījumu XXVI Dziesmu un
XVI Deju svētku procesa sagatavošanā, augstu māksliniecisko kvalitāti un aktīvu
piedalīšanos svētku norisēs:

Vārds, uzvārds
Biruta Grinfelde
Jānis Ozols
Laura Jēkabsone
Ginta Pētersone
Roberts Hansons
Valda Bagāta
Lauris Siliņš
Liene Caune
Henrijs
Muzikants
Inguna Osmane

Kultūrizglītības centra vadītāja
Jauniešu kora “Maska” diriģente
Jauniešu kora “Maska” vokālais pedagogs
Jauktā kora “Atskaņa” diriģente
Jauktā kora “Atskaņa” kormeistars
Koklētāju ansambļa “Balti” vadītāja
Vidējās paaudzes deju kolektīva “Dārta” vadītājs
Vidējās paaudzes deju kolektīva “Dārta” repetitors
Vidējās paaudzes deju kolektīva ''Dārta'' repetitors

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Naudas
balvas
summa,
EUR
1500.00
660.00
495.00
495.00
288.00
495.00
495.00
330.00
330.00

Vidējās paaudzes deju kolektīva ''Dārta''
koncertmeistars

100%

288.00

Amata nosaukums

Naudas
balvas
apmērs
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Dace Veide

2.

Bērnu tautas deju kolektīva "Kaspīne" vadītājs

100%

825.00

Naudas balvas apmaksāt no Kultūrizglītības centra 2018.gada budžeta līdzekļiem.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
36.§
Par finanšu iedalīšana sporta atbalstam
Ziņo A.Ence
Atbilstoši Babītes novada pašvaldības domes 25.02.2015. (protokols Nr.3, 53.§)
apstiprinātajam nolikumam”Nolikums par finansiālo atbalstu sportam Babītes novadā”,
Babītes novada pašvaldība var sniegt finansiālu atbalstu.
1.
Izskata K.V. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, likumiskās pārstāves A.A.
“dzēsts”, personas kods “dzēsts”, 16.10.2017. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3496-S, par
finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistei K.V. “dzēsts”, dalībai mācību-treniņu nometnē
Valgā, Igaunijā, fizioterapeita pakalpojumu apmaksai un sporta inventāra iegādei.
Ņemot vērā Finanšu komitejas 20.09.2018. atzinumu (protokols Nr.9, 11.§), atklāti
balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
Atlikt lēmuma pieņemšanu, informācijas precizēšanai.
2.
Izskata
Biedrības
“Latvijas
airēšanas
federācija”,
reģistrācijas
Nr. 40008022792, 23.05.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3532-S, par finansiāla atbalsta
piešķiršanu R.P. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, dalībai Baltic Cup sacensībās airēšanā,
laika periodā no 2018.gada 29.septembra līdz 2018.gada 30.septembrim, Krušvicā (Polijā).
Atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Iedalīt 150.00 EUR (viens simts piecdesmit euro, 00 centi) Biedrībai “Latvijas
airēšanas federācija”, reģistrācijas Nr. 40008022792, R.P. “dzēsts” dalībai Baltic
Cup sacensībās airēšanā, laika periodā no 2018.gada 29.septembra līdz 2018.gada
30.septembrim, Krušvicā (Polijā).
2. Minēto summu iedalīt no 2018.gada pašvaldības budžeta sadaļas “Dotācijas
sportam” paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt Biedrībai
“Latvijas airēšanas federācija”, reģistrācijas Nr. 40008022792, A/S “SEB banka”
kontā Nr. LV66UNLA0002100700972, pēc attiecīga iesnieguma un izdevumu
attaisnojuma dokumentu kopiju (rēķins vai pavadzīme) un apmaksu apstiprinošu
dokumentu: kases čeki, vai stingrās uzskaites kvītis, vai bankas apstiprināta konta
izdruka, kur maksājuma mērķis atbilst šai lēmumā piešķirtajam finansējuma
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mērķim un maksājuma veicējs attiecīgā biedrība vai gadījumā, ja maksājuma
veicējs ir cita persona, tad biedrības apliecinājums uz maksājuma apliecinājuma
dokumenta, ka tajā uzrādītā izdevumu apmaksa ir attiecināma un atbilstoša šai
lēmumā piešķirtajam finansējuma mērķim, reģistrēšanas Babītes novada
pašvaldībā.
3.
Izskata Babītes novada iedzīvotāja K.Ā. “dzēsts”, (“dzēsts”), 18.09.2018.
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3490-S, par finansiāla atbalsta piešķiršanu A.Ā. “dzēsts”,
personas kods “dzēsts”, dalībai sporta nometnē “Ziema Konstantinovs Anatolijs”, kas
norisināsies 2018.gada 26.-31. decembrim.
Atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Iedalīt 60.00 EUR (sešdesmit euro, 00 centi) A.Ā. “dzēsts”, personas kods
“dzēsts”, dalībai sporta nometnē “Ziema Konstantinovs Anatolijs”, kas
norisināsies 2018.gada 26.-31. decembrim.
2. Minēto summu iedalīt no 2018.gada pašvaldības budžeta sadaļas Izdevumi
brīvprātīgo iniciatīvu izpildei - finansējums iedzīvotājiem EKK 6423 un
pārskaitīt K.Ā. “dzēsts”, pēc attiecīga iesnieguma un izdevumu attaisnojuma
dokumentu kopiju (rēķins vai pavadzīme) un apmaksu apstiprinošu dokumentu:
kases čeki, vai stingrās uzskaites kvītis, vai bankas apstiprināta konta izdruka,
kur maksājuma mērķis atbilst šai lēmumā piešķirtajam finansējuma mērķim un
maksājuma veicējs attiecīgā biedrība vai gadījumā, ja maksājuma veicējs ir cita
persona, tad biedrības apliecinājums uz maksājuma apliecinājuma dokumenta,
ka tajā uzrādītā izdevumu apmaksa ir attiecināma un atbilstoša šai lēmumā
piešķirtajam finansējuma mērķim, reģistrēšanas Babītes novada pašvaldībā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
37.§
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam
Ziņo J.Bērziņš
Babītes novada pašvaldības dome izskata domes priekšsēdētāja Andreja Ences
lūgumu piešķirt ikgadējo atvaļinājumu, divas kalendārās nedēļas, laikā no 2018.gada
8.oktobra līdz 22.oktobrim.
Atklāti balsojot „par” 13 balsis (J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” 1 balss (A.Ence), Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
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1. Piešķirt Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem
ikgadējo atvaļinājumu, divas kalendārās nedēļas, laikā no 2018.gada 8.oktobra līdz
22.oktobrim.
2. Domes priekšsēdētāja vietniekam Jānim Bērziņam par domes priekšsēdētāja
pienākumu pildīšanu, Andreja Ences atvaļinājuma laikā, noteikt atlīdzību saskaņā
ar Babītes novada pašvaldības domes 2013.gada 26.jūnija noteikumu Nr.3 „Par
atlīdzību novada pašvaldības domes deputātiem” 2., 4. un 5.punktu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
Domes sēdes darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti izskatīti.
Nakamā domes sēde 2018.gada 31.oktobrī, plkst. 14:00
Sēdi slēdz: 16.40
Pašvaldības domes priekšsēdētājs

Andrejs Ence

Protokolētājs

Lāsma Kallisa
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