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1.
2.
3.

Zālē ierodas deputāte Evita Vinceviča (14.12)
Projektu vadītājas Jolantas Ivanovas ziņojums.

4.

Zālē ierodas deputāts Jānis Kazaks (14.15)
Energopārvaldnieka Ilmāra Stašulāna ziņojums.

5.

Darba kārtība
1. Par adrešu piešķiršanu mazstāvu daudzdzīvokļu ēkām Līvu ielā 3 un Līvu ielā
4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā un tajās esošajiem dzīvokļiem.
2. Par adreses piešķiršanu nekustamajā īpašumā “Priežulīči”, kadastra Nr. 8088
004 0102, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 004 0102
un uz tās projektētai jaunbūvei , Salas pagastā, Babītes novadā.
3. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām Indriņas ielā 9, Mežārēs, Babītes
pagastā, Babītes novadā.
4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā
“Mežaputni”, kadastra numurs 8048 007 0150, ietilpstošajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8048 007 0150, Lapsas, Babītes pagastā, Babītes novadā.
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā
“Bļodnieki”, kadastra numurs 8088 007 0088, ietilpstošajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8088 007 0088, Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā.
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā
“Laimeslejas”, kadastra numurs 8048 009 0339, ietilpstošajai zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8048 009 0338, Babītes pagastā, Babītes novadā.
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Jūrmalas
iela 3”, kadastra nr.80480030161, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80480031255, Piņķi, Babītes pagastā, Babītes novadā.
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā
“Saulespuķes”, kadastra numurs 80480040341, ietilpstošajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 80480040341, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā.
9. Par saistošo noteikumu Nr. 12 “Babītes novada pašvaldības 23.09.2009.
saistošo noteikumu Nr.139 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašuma
“Katrīnas”, kad. Nr. 8088 005 0035, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku
zaudējušiem” apstiprināšanu.
10. Par saistošo noteikumu Nr.13 “Babītes novada pašvaldības 23.09.2009.
saistošo noteikumu Nr.123 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašuma
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“Laimeskrasti”, kad. Nr. 8088 005 0035, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku
zaudējušiem” apstiprināšanu.
11. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, kas ietver nekustamā
īpašuma “Katrīnas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0232 un
nekustamā īpašuma “Laimeskrasti” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8088 005 0035, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.
12. Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma
“Rītausmas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050156,
Spuņciems, Salas pagastā, Babītes novadā.
13. Par pašvaldības ceļa izveidi starp pašvaldības ceļiem C-21, ceļš uz Božām un
C18 Amoli – Bataru ceļš.
14. Par apbūves tiesības piešķiršanu nekustamā īpašuma „Loki”, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0610, daļā.
15. Par dzīvoklim Rīgas iela 2A – 83, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,
piekrītošās zemes vienības daļas atsavināšanu.
16. Par nekustamajā īpašumā „Dārzi”, Babītes pagastā, Babītes novadā
ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 009 0057 daļas
iznomāšanu ģimenes dārzu ierīkošanai un uzturēšanai.
17. Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0282, Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā zemes nomas līguma slēgšanu.
18. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu.
19. Par apbūves tiesību nekustamā īpašuma „Piņķu ciems 4”, zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 8048 003 0168.
20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vietvalži”, Spuņciemā, Salas pagastā,
Babītes novadā apgrūtināšanu ar ceļa servitūtu un servitūta līguma slēgšanu.
21. Par zemes iegūšanu īpašumā.
22. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
23. Par izslēgšanu no dzīvokļa jautājumu risināšanas reģistra.
24. Par Babītes novada pašvaldības noteikumu Nr.8 „Babītes novada pašvaldības
sociālās dzīvojamās mājas „Mildas” iekšējās kārtības noteikumi”
apstiprināšanu.
25. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Papardes”10, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā atsavināšanas izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
26. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ar kadastra
Nr. 8088 005 0354, Salas pagastā, Babītes novadā, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8088 005 0354, izsoles ar pretendentu atlasi noteikumu
apstiprināšanu.
27. Par Babītes novada pašvaldības 28.01.2015. saistošo noteikumu Nr.3 “Par
bērnu reģistrēšanas un uzņemšanas kārtību 1.klasē Babītes vidusskolā”
atzīšanu par spēkā neesošiem apstiprināšanu.
28. Par noteikumu Nr.10 "Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna
uzņemšanu 1.klasē Babītes vidusskolā" apstiprināšanu.
29. Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 29.11.2017. noteikumos Nr.5
„Kārtība, kādā Babītes vidusskolā organizē pedagogu profesionālās darbības
kvalitātes novērtēšanu”.
30. Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 29.11.2017. noteikumos Nr.6
„Kārtība, kādā Babītes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Saimīte”
organizē pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu”.
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31. Par Babītes novada pašvaldības 31.10.2018. noteikumu Nr. 9 „Inventarizācijas
organizēšana un norises kārtība Babītes novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
32. Par 11.10.2017. Aizdevuma līguma Nr.A2/1/17/757, trančes Nr.P-585/2017,
aizdevuma pamatsummas atmaksas termiņa maiņu.
33. Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības 28.05.2014. noteikumos Nr.12 „Par
atlīdzību un sociālām garantijām Babītes novada pašvaldības vēlētām
amatpersonām un iestāžu vadītājiem”.
34. Par izmaiņām pašvaldības 24.01.2018. noteikumos Nr.1 „Par amatiem, to
klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2018.gadā” (protokols Nr.1,
37.§).
35. Par izmaiņām Pierīgas izglītības pārvaldes nolikumā.
36. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.
37. Par izmaiņām pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā.
38. Par siltumapgādes katlu mājas būvniecības atļauju SIA “Babītes siltums”.
39. Par naudas balvas piešķiršanu Babītes vidusskolas pedagogiem.
40. Par naudas balvas piešķiršanu.
41. Par finanšu iedalīšana sporta atbalstam.
42. Par iesnieguma izskatīšanu.
43. Par N.Z. Iesniegumu.

1.§
Par adrešu piešķiršanu mazstāvu daudzdzīvokļu ēkām Līvu ielā 3 un Līvu ielā 4,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā un tajās esošajiem dzīvokļiem
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA Saliena Park Apartaments reģ. Nr.
40203051745, pilnvarotās personas R.A. “dzēsts”, 10.10.2018. iesniegumu, reģistrācijas
Nr.3742-S, ar lūgumu piešķirt adreses projektētajām mazstāvu daudzdzīvokļu ēkām, kas
atrodas uz nekustamā īpašuma Līvu ielā 3 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048
003 1276 un nekustamā īpašuma Līvu ielā 4 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048
003 1278, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, un tajā esošajiem dzīvokļu īpašumiem.
Atbilstoši iepriekš minētajam, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015.
noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8., 2.10., 12.1., 9., 14., 22. punktu, Attīstības
komitejas 23.10.2018. atzinumam (protokols Nr.10, 1.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt adresi Līvu iela 3, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1276 projektētajai mazstāvu
daudzdzīvokļu ēkai un piešķirt sekojošas adreses projektētajām telpu grupām:
N.p.k

Telpu grupas
(dzīvokļa) numurs
saskaņā ar
būvprojekta stāvu
plāniem

Telpu
grupas
atrašanās
stāvs

Aptuvenā
telpu
grupas
platība (m2)

Piešķiramā adrese

4

1

Dzīvoklis Nr. 1

1

57,4

2

Dzīvoklis Nr. 2

1

70,8

3

Dzīvoklis Nr. 3

1

76,3

4

Dzīvoklis Nr. 4

1

104,7

5

Dzīvoklis Nr. 8

2

70,7

6

Dzīvoklis Nr. 9

2

58,0

7

Dzīvoklis Nr. 10

2

76,3

8

Dzīvoklis Nr. 11

2

49,1

9

Dzīvoklis Nr. 16

3

62,5

10

Dzīvoklis Nr. 17

3

68,0

11

Dzīvoklis Nr. 18

3

48,4

12

Dzīvoklis Nr. 19

3

41,9

13

Dzīvoklis Nr. 5

1

62,5

14

Dzīvoklis Nr. 6

1

49,0

15

Dzīvoklis Nr. 7

1

68,0

16

Dzīvoklis Nr. 12

2

49,0

17

Dzīvoklis Nr. 13

2

62,5

18

Dzīvoklis Nr. 14

2

68,0

19

Dzīvoklis Nr. 15

2

90,0

20

Dzīvoklis Nr. 20

3

62,5

21

Dzīvoklis Nr. 21

3

49,0

22

Dzīvoklis Nr. 22

3

68,0

Līvu iela 3 – 1, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 3 – 2, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 3 – 3, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 3 – 4, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 3 – 5, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 3 – 6, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 3 – 7, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 3 – 8, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 3 – 9, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 3 – 10, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 3 – 11, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 3 – 12, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 3 – 13, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 3 – 14, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 3 – 15, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 3 – 16, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 3 – 17, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 3 – 18, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 3 – 19, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 3 – 20, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 3 – 21, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 3 – 22, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

1. Piešķirt adresi Līvu iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1278 projektētajai mazstāvu
daudzdzīvokļu ēkai un piešķirt sekojošas adreses projektētajām telpu grupām:
N.p.k

Telpu grupas
(dzīvokļa) numurs
saskaņā ar
būvprojekta stāvu
plāniem

Telpu
grupas
atrašanās
stāvs

Aptuvenā
telpu
grupas
platība (m2)

1

Dzīvoklis Nr. 1

1

57,4

2

Dzīvoklis Nr. 2

1

70,8

Piešķiramā adrese
Līvu iela 4 – 1, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 4 – 2, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

5

3

Dzīvoklis Nr. 3

1

76,3

4

Dzīvoklis Nr. 4

1

104,7

5

Dzīvoklis Nr. 8

2

70,7

6

Dzīvoklis Nr. 9

2

58,0

7

Dzīvoklis Nr. 10

2

76,3

8

Dzīvoklis Nr. 11

2

49,1

9

Dzīvoklis Nr. 16

3

62,5

10

Dzīvoklis Nr. 17

3

68,0

11

Dzīvoklis Nr. 18

3

48,4

12

Dzīvoklis Nr. 19

3

41,9

13

Dzīvoklis Nr. 5

1

62,5

14

Dzīvoklis Nr. 6

1

49,0

15

Dzīvoklis Nr. 7

1

68,0

16

Dzīvoklis Nr. 12

2

49,0

17

Dzīvoklis Nr. 13

2

62,5

18

Dzīvoklis Nr. 14

2

68,0

19

Dzīvoklis Nr. 15

2

90,0

20

Dzīvoklis Nr. 20

3

62,5

21

Dzīvoklis Nr. 21

3

49,0

22

Dzīvoklis Nr. 22

3

68,0

Līvu iela 4 – 3, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 4 – 4, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 4 – 5, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 4 – 6, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 4 – 7, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 4 – 8, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 4 – 9, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 4 – 10, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 4 – 11, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 4 – 12, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 4 – 13, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 4 – 14, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 4 – 15, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 4 – 16, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 4 – 17, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 4 – 18, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 4 – 19, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 4 – 20, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 4 – 21, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads
Līvu iela 4 – 22, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz četrām lapām.
2.§
Par adreses piešķiršanu nekustamajā īpašumā “Priežulīči”, kadastra Nr. 8088 004
0102, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 004 0102 un uz tās
projektētai jaunbūvei , Salas pagastā, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata H.Š. “dzēsts” 18.10.2018. iesniegumu,
reģistrācijas Nr.3859-S, ar lūgumu piešķirt adresi nekustamā īpašuma “Priežulīči”, kadastra
Nr. 8088 004 0102, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 004 0102 un uz tās
projektētai jaunbūvei, Salas pagastā, Babītes novadā.
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Atbilstoši iepriekš minētajam, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015.
noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8., 2.9., 11., 12., 15. punktu un Attīstības
komitejas 23.10.2018. atzinumam (protokols Nr.10, 2.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt nekustamā īpašuma “Priežulīči”, kadastra Nr. 8088 004 0102, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 004 0102 un uz tās projektētai dzīvojamās mājas
jaunbūvei adresi “Priežulīči”, Salas pagasts, Babītes novads.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
3.§
Par adrešu piešķiršanu telpu grupām Indriņas ielā 9, Mežārēs, Babītes pagastā,
Babītes novadā
Ziņo A.Valaine
Babītes novada pašvaldības dome ir saņēmusi Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra
daļas 26.09.2018. (pašvaldībā reģistrēts 27.09.2018. ar reģ.Nr.3578-S) aicinājumu izvērtēt
un nepieciešamības gadījumā piešķirt adresi telpu grupām divu dzīvokļu mājā Indriņas ielā
9, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Atbilstoši iepriekš minētajam, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015.
noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.10.apakšpunktu 22.punktu, Attīstības
komitejas 23.10.2018. atzinumam (protokols Nr.10, 3.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
2. Piešķirt adresi Indriņas iela 9 - 1, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads,
telpu grupai 152,40 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0954 001 001.
3. Piešķirt adresi Indriņas iela 9 - 2, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads,
telpu grupai 153,70 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0954
001 002.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
4.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā
“Mežaputni”, kadastra numurs 8048 007 0150, ietilpstošajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8048 007 0150, Lapsas, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “IRI Asset Management”,
reģistrācijas Nr.40003272854, mainīt nekustamajā īpašumā “Mežaputni”, kadastra numurs
8048 007 0150, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0150,
Lapsas, Babītes pagastā, Babītes novadā, noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
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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 23.10.2018. atzinumu (protokols Nr.10, 4.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Nekustamajā īpašumā “Mežaputni”, kadastra Nr. 8048 007 0150 ietilpstošajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0150, Lapsas, Babītes pagastā, Babītes
novadā, 0.03 ha platībā mainīt noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101) uz ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko
produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apbūve (1201), saglabāt 7,77 ha platībā esošo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trijām lapām.
5.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Bļodnieki”,
kadastra numurs 8088 007 0088, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8088 007 0088, Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata zemes ierīkotājas Kristīnes Braunas
03.09.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr.3232-S, ar lūgumu apstiprināt izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamajā īpašumā “Bļodnieki”, kadastra numurs 8088 007 0088,
ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0088, Varkaļos, Salas
pagastā, Babītes novadā.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 02.08.2016.
noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28. punktu, Ministru
kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.,
23.2.2., 14.11. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53.panta 1.punkta b.
apakšpunktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi”
2.9., 8.2., 14. punktu, Attīstības komitejas 23.10.2018. atzinumu (protokols Nr.10, 5.§),
atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko,
Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča,
J.Kazaks), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Kristīnes Braunas, sertifikāta Nr. BA 196, izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 25.09.2018. 11:35:21)
nekustamajā īpašumā “Bļodnieki”, kadastra numurs 8088 007 0088, ietilpstošās
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2.

3.

4.

5.
6.
7.

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0088, Varkaļos, Salas pagastā,
Babītes novadā, sadalīšanai.
Plānotai zemes vienībai Nr.1, 0.34 ha platībā ar pirmsreģistrēto kadastra
apzīmējumu 8088 007 0358, piešķirt adresi “Magnolijas”, Varkaļi, Salas pagasts,
Babītes novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600).
Plānotai zemes vienībai Nr.2, 0.33 ha platībā ar pirmsreģistrēto kadastra
apzīmējumu 8088 007 0359, piešķirt adresi “Hortenzijas”, Varkaļi, Salas pagasts,
Babītes novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600).
Plānotai zemes vienībai Nr.3, 0.33 ha platībā ar pirmsreģistrēto kadastra
apzīmējumu 8088 007 0360, piešķirt adresi “Peonijas”, Varkaļi, Salas pagasts,
Babītes novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600).
Atļaut plānotās zemes vienības reģistrēt kā atsevišķus kadastra objektus.
Likvidēt nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 8088 007 0088 nosaukumu
“Bļodnieki”.
Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā
norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizētas.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trijām lapām.
6.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā
“Laimeslejas”, kadastra numurs 8048 009 0339, ietilpstošajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8048 009 0338, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata zemes ierīkotāja Jāņa Veilanda
25.09.2018. iesniegumu, reģistrēts pašvaldībā 26.09.2018. Nr.3561-S, ar lūgumu
apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā “Laimeslejas”,
kadastra numurs 8048 009 0339, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048
009 0338, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 02.08.2016.
noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28. punktu, Ministru
kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.,
30. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53.panta 1.punkta b. apakšpunktu,
Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.9., 8.2., 14.
punktu, Attīstības komitejas 23.10.2018. atzinumu (protokols Nr.10, 6.§), atklāti balsojot
„par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele,
G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks), „pret”
nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Jāņa Veilanda, sertifikāta
Nr.AA000000024, izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 25.09.2018.
17:09:53) nekustamajā īpašumā “Laimeslejas”, kadastra numurs 8048 009 0339,
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ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 009 0338, Babītes
pagastā, Babītes novadā sadalīšanai.
2. Plānoto zemes vienību Nr.1, 1.67 ha platībā ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu
8048 009 0356, saglabāt esošā nekustamā īpašuma sastāvā, saglabājot zemes
vienībai un uz tās esošajām būvēm adresi “Laimeslejas”, Babītes pagasts, Babītes
novads, un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
3. Plānoto zemes vienību Nr.2, 1.23 ha platībā ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu
8048 009 0357, veidot kā jaunu nekustamo īpašumu, piešķirot adresi “Lejasozoli”,
Babītes pagasts, Babītes novads, un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(NĪLM kods 0201).
4. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā
norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizētas.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trijām lapām.
7.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Jūrmalas iela
3”, kadastra nr.80480030161, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80480031255, Piņķi, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata zemes ierīkotājas Saivas Sokolovas
04.10.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr.3661-S, ar lūgumu apstiprināt izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamajā īpašumā “Jūrmalas iela 3”, kadastra numurs 8048 003 0161,
ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1255, Piņķi, Babītes
pagastā, Babītes novadā, piešķirt jaunveidotajām zemes vienībām adreses un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķus.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 02.08.2016.
noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28. punktu, Ministru
kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.,
26.1. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53.panta 1.punkta b. apakšpunktu,
Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.9., 8.2., 12.1.
apakšpunktu, 14.punktu, Attīstības komitejas 23.10.2018. atzinumu (protokols Nr.10, 7.§),
atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko,
Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča,
J.Kazaks), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Saivas Sokolovas, sertifikāta
Nr.AA000000018, izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 16.10.2018.
11:56:04) “Jūrmalas iela 3”, kadastra numurs 8048 003 0161, ietilpstošās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1255, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā sadalīšanai.
2. Plānoto zemes vienību Nr.1, ar kadastra apzīmējumu 80480031487, platība –
0,2750 ha, saglabāt esošā nekustamā īpašuma sastāvā, saglabāt esošo adresi
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Jūrmalas iela 3, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads un visā platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta komercdarbības objektu apbūves
zeme (NĪLMK - 0800).
3. Plānoto zemes vienību Nr.2, ar kadastra apzīmējumu 80480031488, platība –
0,2750 ha, veidot kā jaunu nekustamo īpašumu, piešķirt adresi Jūrmalas iela 3A,
Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – neapgūta komercdarbības objektu apbūves zeme (NĪLMK 0800).
4. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā
norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizētas.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trijām lapām.
8.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Saulespuķes”,
kadastra numurs 80480040341, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80480040341, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata zemes ierīkotāja Jāņa Veilanda
26.09.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr.3562-S, ar lūgumu apstiprināt izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamajā īpašumā “Saulespuķes”, kadastra numurs 8048 004 0341,
ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0341, Spilve, Babītes
pagastā, Babītes novadā, piešķirt jaunveidotajām zemes vienībām adreses un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķus.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 02.08.2016.
noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28. punktu, Ministru
kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.,
26.1. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53.panta 1.punkta b. apakšpunktu,
Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.9., 8.2., 12.1.
apakšpunktu, 14.punktu, Attīstības komitejas 23.10.2018. atzinumu (protokols Nr.10, 8.§),
atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko,
Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča,
J.Kazaks), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Jāņa Veilanda, sertifikāta
Nr.AA000000024, izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 25.09.2018.
17:18:31) nekustamā īpašumā “Saulespuķes”, kadastra numurs 8048 004 0341,
ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0341, Spilve,
Babītes pagastā, Babītes novadā sadalīšanai.
2. Plānoto zemes vienību Nr.1, ar kadastra apzīmējumu 80480041395, platība –
0,1502 ha, saglabāt esošā nekustamā īpašuma sastāvā, saglabāt esošo adresi Stropu
iela 11, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads un visā platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods
0601).
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3. Plānoto zemes vienību Nr.2, ar kadastra apzīmējumu 80480041396, platība –
0,1502 ha, veidot kā jaunu nekustamo īpašumu, piešķirt adresi Stropu iela 11A,
Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601).
4. Plānoto zemes vienību Nr.3, ar kadastra apzīmējumu 80480041397, platība –
0,1503 ha, veidot kā jaunu nekustamo īpašumu, piešķirt adresi Stropu iela 11B,
Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601).
5. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā
norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizētas.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trijām lapām.
9.§
Par saistošo noteikumu Nr. 12 “Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo
noteikumu Nr.139 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašuma “Katrīnas”, kad.
Nr. 8088 005 0232, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”
apstiprināšanu
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “Industrial Smart Solution”,
reģistrācijas Nr. 40203130547, 15.10.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr.3780-S, ar lūgumu
atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Laimeskrasti”, kadastra Nr.
8088 005 0035 un “Katrīnas”, kadastra Nr. 8088 005 0232, zemes vienībām Spuņciemā,
Salas pagastā, Babītes novadā.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.apakšpunktam, 21.panta
16.apakšpunktam, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmās daļas, Attīstības
komitejas 23.10.2018. atzinumu (protokols Nr.10, 9.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12 “Babītes novada pašvaldības 23.09.2009.
saistošo noteikumu Nr.139 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašuma
“Katrīnas”, kad. Nr. 8088 005 0232, apstiprināšanu” atzīšana par spēku
zaudējušiem.
2. Precizēt spēkā esošo detālplānojumu sarakstu.
3. Nekustamā īpašuma “Katrīnas” īpašniekam, kadastra Nr. 8088 005 0232,
nodrošināt paziņojuma par detālplānojuma atcelšanu publicēšanu oficiālajā
izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, par paziņojuma saturu vienojoties ar Babītes
novada pašvaldības administrācijas Plānošanas un būvniecības daļu.
4. Babītes novada pašvaldības administrācijas Plānošanas un būvniecības daļai
nodrošināt paziņojumu par detālplānojuma atcelšanu publicēšanu pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Babītes ziņas”, pašvaldības mājas lapā, kā arī Teritorijas
attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trijām lapām.
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10.§
Par saistošo noteikumu Nr.13 “Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo
noteikumu Nr.123 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašuma “Laimeskrasti”,
kad. Nr. 8088 005 0035, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”
apstiprināšanu
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “Industrial Smart Solution”,
reģistrācijas Nr. 40203130547, 15.10.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr.3780-S, ar lūgumu
atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Laimeskrasti”, kadastra Nr.
8088 005 0035 un “Katrīnas”, kadastra Nr. 8088 005 0232, zemes vienībām Spuņciemā,
Salas pagastā, Babītes novadā.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.apakšpunktam, 21.panta
16.apakšpunktam, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmās daļas, Attīstības
komitejas 18.09.2018. atzinumu (protokols Nr.10, 10.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13 “Babītes novada pašvaldības 23.09.2009.
saistošo noteikumu Nr.123 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašuma
“Laimeskrasti”, kad. Nr. 8088 005 0035, apstiprināšanu” atzīšana par spēku
zaudējušiem.
2. Precizēt spēkā esošo detālplānojumu sarakstu.
3. Detālplānojuma teritorijas īpašniekam nodrošināt paziņojuma par detālplānojuma
atcelšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, par paziņojuma
saturu vienojoties ar Babītes novada pašvaldības administrācijas Plānošanas un
būvniecības daļu.
4. Babītes novada pašvaldības administrācijas Plānošanas un būvniecības daļai
nodrošināt paziņojumu par detālplānojuma atcelšanu publicēšanu pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Babītes ziņas”, pašvaldības mājas lapā, kā arī Teritorijas
attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trijām lapām.
11.§
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, kas ietver nekustamā īpašuma
“Katrīnas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0232 un nekustamā
īpašuma “Laimeskrasti” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0035,
Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “Industrial Smart Solution”,
reģistrācijas Nr.402030130547 15.10.2018. iesniegumu, reģistrēts ar Nr.3780-S, ar lūgumu
atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, kas ietver nekustamā īpašuma “Katrīnas”
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0232 un nekustamā īpašuma
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“Laimeskrasti” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0035, Spuņciemā, Salas
pagastā, Babītes novadā.
Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28.panta pirmajai, trešajai un
ceturtajai daļai, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.2., 39.3., 96., 98., 99.,
102.punktam, kā arī saskaņā ar Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un
Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem un Attīstības komitejas 23.10.2018. atzinumu (protokols Nr.10, 11.§), atklāti
balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko,
Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča,
J.Kazaks), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, kas ietver nekustamā īpašuma
“Katrīnas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0232 un nekustamā
īpašuma “Laimeskrasti” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0035,
Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.
2. Apstiprināt darba uzdevumu Nr.4-2018 detālplānojuma izstrādei (pielikums Nr.1).
3. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas
plānotāju Ingu Griezni par detālplānojuma izstrādes vadītāju.
4. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam četru nedēļu laikā slēgt līgumu par
detālplānojuma izstrādi ar Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz septiņām lapām.
12.§
Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Rītausmas”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050156, Spuņciems, Salas pagastā,
Babītes novadā
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA „Arhitektūra un Vide”, reģistrācijas
Nr.43603016278, 28.09.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr.3609-S, ar lūgumu izskatīt
nekustamā īpašuma “Rītausmas”, kadastra Nr. 80880050156, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 80880050156, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā detālplānojuma
projektu un lemt par apstiprināšanu.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13. un 14.
apakšpunktam, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem“ 109.1. apakšpunktam,
04.01.2018.V. Liepas ziņojumam, Attīstības komitejas 16.01.2018. atzinumam
(protokols Nr.10, 12.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods,
K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs,
J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt detālplānojumu nekustamā īpašuma “Rītausmas” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 80880050156, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.
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2. Nekustamā īpašuma “Rītausmas”, kadastra Nr.80880050156, īpašniekiem noslēgt
administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu ar Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētāju, sešu nedēļu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā.
3. Detālplānojuma izstrādātājam publicēt paziņojumu par detālplānojuma
apstiprināšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
4. Detālplānojuma izstrādes vadītājai nodrošināt paziņojuma par detālplānojuma
apstiprināšanu publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā „Babītes Ziņas” un
ievietot paziņojumu un detālplānojuma dokumentāciju Babītes novada pašvaldības
mājaslapā interneta vietnē www.babite.lv, kā arī Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā (TAPIS).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
13.§
Par pašvaldības ceļa izveidi starp pašvaldības ceļiem C-21, ceļš uz Božām un C18
Amoli – Bataru ceļš
Ziņo V.Liepa
Atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš,
N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš,
E.Vinceviča, J.Kazaks), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
Atlikt lēmuma pieņemšanu, nepieciešama precizējoša papildus informācija.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
14.§
Par apbūves tiesības piešķiršanu nekustamā īpašuma „Loki”, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8048 003 0610, daļā
Ziņo S.Bērziņa
Babītes novada pašvaldības dome izskata VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”,
reģistrācijas Nr. 40003345734 (turpmāk tekstā – Iesniedzējs) 19.09.2018. iesniegumu, reģ.
Nr. 3498-s, kurā Iesniedzējs lūdz izskatīt iespēju piešķirt apbūves tiesību izveidojot zemes
vienības daļu 50 m2 platībā nekustamā īpašuma „Loki”, Babītes pagastā, Babītes novadā
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0610 ( turpmāk tekstā- Zemesgabals).
Zemes vienības daļā paredzēts:
1. izveidot stāvvietas divām automašīnām (vienas stāvvietas izmēri 2,5m x 5m);
2. apzīmēt stāvvietu ar ceļa zīmi Nr.537 “Stāvvieta” ar papildzīmēm – Nr.805, 806
vai 807 “Darbības zona”, Nr.860 “Elektromobiļiem”;
3. uzstādīt elektromobiļu ātrās uzlādes staciju ar ieejas strāvas stiprumu 80 A.
Ievērojot iepriekš minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Civillikuma trešās daļas, trešajai A
nodaļai „Apbūves tiesība”, Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr.350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 2.8. apakšpunktam, 5.,
40. punktam, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā
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īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 17.punktam un saskaņā ar saskaņā ar Finanšu komitejas
25.10.2018. atzinumu (protokols Nr.10, 3.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence,
R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs,
A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt apbūves tiesību VAS „Ceļu satiksmes direkcija”, reģistrācijas Nr.
40003345734, uz 10 (desmit) gadiem, no līguma parakstīšanas ar iespēju šo
termiņu pagarināt, pašvaldības īpašuma „Loki” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0610 daļā, 0,0050 ha platībā, (pielikumā zemes vienības
daļas izvietojuma shēma), elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas būvniecībai;
2. Noteikt iznomātās zemes vienības daļas 0,005 ha platībā (pielikumā zemes
vienības daļas izvietojuma shēma) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – dabas
pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja
tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā
norādīta lietošanas mērķa (NĪLMK – 0501);
3. Noteikt nomas maksu par apbūves tiesību gadā –174,00 EUR (viens simts
septiņdesmit četri euro un 00 centi). Papildus nomas maksai Nomnieks maksā
spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokli un
nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes vienību, kā arī maksu par
iznomātās zemes vienības daļas uzkopšanu (atkritumu savākšana, sniega tīrīšana,
zāles pļaušana u.tml.) – 25,00 EUR (divdesmit pieci euro un 00 centi).
4. Elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas izbūves termiņš, iesniedzot pašvaldības
administrācijā izbūvētās būves ekspluatācijā pieņemšanas aktu - 31.12.2019.
5. Atļaut VAS „Ceļu satiksmes direkcija”, reģistrācijas Nr. 40003345734, ierakstīt
ar šo lēmumu piešķirto apbūves tiesību kā apgrūtinājumu Babītes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000442704.
6. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar apbūves tiesību līguma nostiprināšanu
zemesgrāmatā visos saistošajos nodalījumos sedz VAS „Ceļu satiksmes
direkcija”, reģistrācijas Nr. 40003345734.
7. Pašvaldības juriskonsultam veikt nepieciešamās darbības Līguma par apbūves
tiesības piešķiršanu sagatavošanā un noslēgšanā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām.
15.§
Par dzīvoklim Rīgas iela 2A – 83, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,
piekrītošās zemes vienības daļas atsavināšanu
Ziņo S.Bērziņa
Babītes novada pašvaldības dome izskata A.P. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
turpmāk tekstā – Iesniedzēja, 08.10.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr.3706-S, kurā
Iesniedzēja ierosina atsavināt 1514/67152 domājamās daļas no apbūvētas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0131 Rīgas ielā 2A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā, 83.dzīvokļa uzturēšanai.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto un saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo daļu un 8.panta trešo
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daļu un saskaņā ar Finanšu komitejas 25.10.2018. atzinumu (protokols Nr.10, 4.§), atklāti
balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko,
Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča,
J.Kazaks), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
Atsavināt A.P. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, dzīvojamās ēkas Rīgas ielā 2A
astoņdesmit trešā dzīvokļa, kadastra Nr. 8048 900 0168, uzturēšanai piekrītošās apbūvētās
zemes vienības, 1514/67152 domājamās daļas, kas sastāda 252,3 m² no zemes vienības
Rīgas ielā 2A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 8048 003
0131, par nosacīto cenu EUR 1708,07 apmērā (viens tūkstotis septiņi simti astoņi euro un
7 eurocenti).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
16.§
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 fiziskas personas iesniegumu ar lūgumu
iznomāt zemi ģimenes dārzam.
Ievērojot iepriekš minēto un atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2.
punkta nosacījumiem, saskaņā ar saskaņā ar Finanšu komitejas 25.10.2018. atzinumu
(protokols Nr.10, 5.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods,
K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs,
J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks), „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

Nomnieka vārds
uzvārds

Personas
kods

A.Dž. “dzēsts”

“dzēsts”

Adrese

(ha)

46, 51

0,05

“dzēsts”

2. Zemes nomas termiņš no 20.11.2018 līdz 31.12.2019.
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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.
17.§
Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0282, Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā zemes nomas līguma slēgšanu
Ziņo S.Bērziņa
Babītes novada pašvaldības dome izskata L.H. “dzēsts” 24.10.2018. iesniegumu,
reģistrācijas Nr. 3933-S, ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu par zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8048 003 0282, kas pieguļ viņas īpašumā esošai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8048 003 0240 Aveņu ielā 16, Piņķos, Babītes pag., Babītes nov. un
uz kuras daļēji atrodas viņam piederoša ēka – malkas šķūnis.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturtajai daļai, 19.06.2018. Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 350 „ Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
5., 6., 7. un 17. punktam, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 61.panta 1.daļai un 61.panta 11.daļai un saskaņā ar saskaņā ar Finanšu
komitejas 25.10.2018. atzinumu (protokols Nr.10, 6.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar L.H. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, par apbūvētu
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0282, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā, 0,0263 ha platībā, viņai piederošās ēkas uzturēšanai.
2. Noteikt, ka zemes nomas termiņš ir no 03.12.2018. līdz 03.12.2024.
3. Noteikt, ka zemes nomas maksa ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā. Papildus nomas maksai Nomnieks maksā
spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokļa likmi un
nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes vienību.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
18.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu
Ziņo S.Bērziņa
Babītes novada pašvaldības dome izskata A.J. “dzēsts” 23.10.2018. iesniegumu,
Nr.3925-S ar lūgumu atļaut iegūt īpašumā pašvaldībai piederošu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8088 005 0345, kas robežojas ar viņam piederošajos īpašumos „Ķirši 299”,
kadastra numurs 8088 005 0360, un “Pipari”, kadastra numurs 8088 005 0682,
ietilpstošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8088 005 0360 un 8088 005
0373.
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Ievērojot iepriekš minēto un atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
septiņpadsmitā punkta nosacījumiem, saskaņā ar saskaņā ar Finanšu komitejas 25.10.2018.
atzinumu (protokols Nr.10, 7.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa,
V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, A.Osītis,
J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.
3.

Atsavināt Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Starpgabals
Nr.18”, Salas pagastā, Babītes novadā ar kadastra numuru 8088 005 0070, sastāvošu
no neapbūvētas zemes vienības 0,0359 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8088 005
0345.
Uzdot nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai veikt Īpašuma novērtēšanu un
iesniegt Domei apstiprināšanai Īpašuma nosacīto cenu līdz 28.11.2018.
Uzdot nekustamā īpašuma izsoles komisijai izstrādāt un iesniegt Domei
apstiprināšanai Īpašuma izsoles noteikumus līdz 28.11.2018. un organizēt Īpašuma
izsoli.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
19.§
Par apbūves tiesību nekustamā īpašuma „Piņķu ciems 4”, zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0168
Ziņo S.Bērziņa
(Lēmumprojektu izskata 16.00)
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “ALFASPORT” reģ. Nr. 40203174397
lūgumu piešķirt apbūves tiesību multifunkcionāla sporta kompleksa būvniecībai nekustamā
īpašuma „Piņķu ciems 4” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0168.
Ievērojot iepriekš minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Civillikuma trešās daļas, trešajai A
nodaļai „Apbūves tiesība”, Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr.350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40., 76. un 77. punktam,,
atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko,
Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča,
J.Kazaks, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Atbalstīt ierosinājumu nekustamajā īpašumā “Piņķu ciems 4”, Babītes pagastā,
Babītes novadā ietilpstošo zemes vienību 7,49 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
8048 003 0168 (pielikumā zemes vienības robežu plāns) nodot nomā ar apbūves
tiesībām sporta kompleksa būvniecībai.
2. Uzdot nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai veikt Īpašuma apbūves tiesības
novērtēšanu un iesniegt Domei apstiprināšanai Īpašuma apbūves tiesības nosacīto
cenu līdz 28.11.2018.
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3. Uzdot nekustamā īpašuma izsoles komisijai izstrādāt un iesniegt Domei
apstiprināšanai apbūves tiesības izsoles noteikumus līdz 28.11.2018. un organizēt
apbūves tiesības izsoli.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
20.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vietvalži”, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes
novadā apgrūtināšanu ar ceļa servitūtu un servitūta līguma slēgšanu
Ziņo S.Bērziņa
Babītes novada pašvaldības dome izskata E.J. “dzēsts” 23.10.2018. iesniegumu,
Nr.3942-S ar lūgumu nodrošināt piekļūšanas iespējas pie nekustamajos īpašumos
“Grauzdiņi”, kadastra numurs 8088 005 0058, un “Birzītes”, kadastra numurs, 8088 005
0443, ietilpstošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8088 005 0251 un 8088
005 0443 caur nekustamajā īpašumā “Vietvalži”, kadastra numurs 8088 005 0277,
ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0277, Spuņciemā, Salas
pagastā Babītes novadā atbilstoši klāt pievienotajai shēmai.
Atbilstoši Civillikuma 1147.,1151.,1231.,1235. un 1403. pantu nosacījumiem
atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko,
Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča,
J.Kazaks), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Noslēdzot servitūta līgumu ar E.J. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, apgrūtināt
Babītes novada pašvaldības īpašumu “Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts,
Babītes novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 8088 005 0277, ar ceļa
servitūtu 399 m² platībā par labu nekustamajam īpašumam “Grauzdiņi”,
Spuņciemā, Salas pagastā Babītes novadā ar kadastra numuru 8088 005 0058,
zemes vienības kadastra apzīmējums 8088 005 0251 (pielikumā Nr.1 ceļa servitūta
izvietojuma shēma).
2. Noslēdzot servitūta līgumu ar E.J. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, apgrūtināt
Babītes novada pašvaldības īpašumu “Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts,
Babītes novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 8088 005 0277, ar ceļa
servitūtu 153 m² platībā par labu nekustamajam īpašumam “Birzītes”, Spuņciemā,
Salas pagastā Babītes novadā ar kadastra numuru 8088 005 0443, zemes vienības
kadastra apzīmējums 8088 005 0443 (pielikumā Nr.2 ceļa servitūta izvietojuma
shēma).
3. Servitūta līgumā iekļaut normu, ka visas nepieciešamās darbības servitūta līgumu
reģistācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un
Zemesgrāmatu nodaļā veic E.J. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”.
4. Pašvaldības juriskonsultam veikt nepieciešamās darbības servitūta līguma
sagatavošanā un noslēgšanā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām.
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21.§
Par zemes iegūšanu īpašumā
Ziņo A.Ence
1.
Babītes novada pašvaldības dome izskata A.F. “dzēsts” (A.F. “dzēsts”), personas
kods “dzēsts”, Latvijas nepilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, 04.10.2018.
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3675-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
“Ūdens iela 10”, kadastra Nr. 8048 009 0212, Brīvkalni, Babītes pagasts, Babītes novads,
kas iegūts pirkuma rezultātā.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu A.F. “dzēsts” (A.F. “dzēsts”), personas kods “dzēsts”, Latvijas
nepilsoņa pase Nr. “dzēsts”, dzīvesvietas adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Ūdens iela 10”, kadastra Nr. 8048 009 0212 Brīvkalni, Babītes
pagasts, Babītes novads.
2.
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “Dizaina un poligrāfijas nams
(DPN)”, reģistrācijas Nr. 40003215122, juridiskā adrese: Rūpnieku iela 2, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads, LV-2107, 17.10.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3842-S, ar
lūgumu, atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Ziemeļi”, kadastra Nr. 8048 003 0265,
Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, kas iegūts pirkuma rezultātā.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu SIA “Dizaina un poligrāfijas nams (DPN)”, reģistrācijas
Nr. 40003215122, juridiskā adrese: Rūpnieku iela 2, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes
novads, LV-2107, par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo “Ziemeļi”, kadastra
Nr. 8048 003 0265, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.
3.
Babītes novada pašvaldības dome izskata I.V. “dzēsts” (I.V. “dzēsts”), personas
kods “dzēsts”, Latvijas nepilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, 17.10.2018.
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3843-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā ¼ daļu no nekustamā
īpašuma “Sebru iela 15”, kadastra Nr. 8048 008 0096, Sebruciems, Babītes pagasts,
Babītes novads, kas iegūts pirkuma rezultātā.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 13 balsis
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(A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu I.V. “dzēsts” (I.V. “dzēsts”), personas kods “dzēsts”, Latvijas
nepilsoņa pase Nr. “dzēsts”, dzīvesvietas adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā ¼
daļu no nekustamā īpašuma “Sebru iela 15”, kadastra Nr. 8048 008 0096, Sebruciems,
Babītes pagasts, Babītes novads.
4.
Babītes novada pašvaldības dome izskata J.M. “dzēsts” (J.M. “dzēsts”), personas
kods “dzēsts”, Latvijas nepilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, 22.10.2018.
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3888-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā 255/9830 domājamās
daļas no nekustamā īpašuma “Caunu iela”, kadastra Nr. 8048 007 0415, Lapsas, Babītes
pagasts, Babītes novads, kas iegūts dāvinājuma rezultātā.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu J.M. “dzēsts” (J.M. “dzēsts”), personas kods “dzēsts”, Latvijas
nepilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā 255/9830
domājamās daļas no nekustamā īpašuma “Caunu iela”, kadastra Nr. 8048 007 0415,
Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads.
5.
Babītes novada pašvaldības dome izskata V.Y. “dzēsts” (V.Y. “dzēsts”), personas
kods “dzēsts”, Krievijas federācijas pilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”,
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3877-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
“Lielupes iela 3”, kadastra Nr. 8048 003 1458, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, kas
iegūts pirkuma rezultātā.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu V.Y. “dzēsts” (V.Y. “dzēsts”), personas kods “dzēsts”, Krievijas
federācijas pilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Lielupes iela 3”, kadastra Nr. 8048 003 1458, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads.
6.
Babītes novada pašvaldības dome izskata V.K. “dzēsts” (V.K. “dzēsts”), personas
kods “dzēsts”, Latvijas nepilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, iesniegumu,
reģistrācijas Nr. 3964-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Stīgu iela
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11-1”, kadastra Nr. 8048 001 0154, 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” 13 balsis
(A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu V.K. “dzēsts” (V.K. “dzēsts”), personas kods “dzēsts”, Latvijas
nepilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo
īpašumu “Stīgu iela 11-1”, kadastra Nr. 8048 001 0154, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes
novads.
7.
Babītes novada pašvaldības dome izskata J.Ņ. “dzēsts” (J.Ņ. “dzēsts”), personas
kods “dzēsts”, Latvijas nepilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, iesniegumu,
reģistrācijas Nr. 3990-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Zvaigžņu
ceļš 8”, kadastra Nr. 8088 004 0241, Straupciems, Salas pagasts, Babītes novads, kas
iegūts izsoles rezultātā.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu J.Ņ. “dzēsts” (J.Ņ. “dzēsts”), personas kods “dzēsts”, Latvijas
nepilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo
īpašumu “Zvaigžņu ceļš 8”, kadastra Nr. 8088 004 0241, Straupciems, Salas pagasts,
Babītes novads.
8.
Babītes novada pašvaldības dome izskata V.K. “dzēsts” (V.K. “dzēsts”), personas
kods “dzēsts”, Krievijas federācijas pilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”,
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3996-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
“Zaļā iela 7”, kadastra Nr. 8088 007 0182, Varkaļi, Salas pagasts, Babītes novads, kas
iegūts pirkuma rezultātā.
Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu V.K. “dzēsts” (V.K. “dzēsts”), personas kods “dzēsts”, Krievijas
federācijas pilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu “Zaļā iela 7”, kadastra Nr. 8088 007 0182, Varkaļi, Salas pagasts,
Babītes novads.
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9.
Babītes novada pašvaldības dome izskata Niagara Holdings Limited, reģistrācijas
Nr. 35307, adrese: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake island, Majuro,
Republic of the Marshall Islands MH 96960, iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3997-S, ar
lūgumu, atļaut iegūt īpašumā, nekustamā īpašuma “Austrumi”, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem, kuras iegūtas pirkuma rezultātā:
Pirmsreģistrētais
kadastra
apzīmējums

Platība
(ha)

80480071049

0.42

80480071039
80480071040
80480071041
80480071042
80480071043
80480071044
80480071045
80480071046
80480071047
80480071048

0.24
0.24
0.68
0.37
0.33
0.32
0.32
0.30
0.28
0.27

Zemes vienību lietošanas mērķis
Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (1101)
Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLMK 0600)
Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLMK 0600)
Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLMK 0600)
Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLMK 0600)
Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLMK 0600)
Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLMK 0600)
Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLMK 0600)
Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLMK 0600)
Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLMK 0600)
Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLMK 0600)

Izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu Niagara Holdings Limited, reģistrācijas Nr. 35307, adrese: Trust
Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake island, Majuro, Republic of the Marshall
Islands MH 96960, par piekrišanu iegūt īpašumā, nekustamā īpašuma “Austrumi”, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem:
Pirmsreģistrētais
kadastra
apzīmējums
80480071049
80480071039
80480071040
80480071041
80480071042
80480071043
80480071044
80480071045
80480071046
80480071047
80480071048

Platība
(ha)
0.42
0.24
0.24
0.68
0.37
0.33
0.32
0.32
0.30
0.28
0.27

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz sešām lapām.
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22.§
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Ziņo R.Bērziņa
1.
Babītes novada pašvaldības dome izskatījusi A.U. “dzēsts”, personas kods
“dzēsts”, dzīvojošas “dzēsts”, 28.09.2018. iesniegumu Nr. 3601-S par nodrošināšanu ar
dzīvojamo platību, beidzoties ārpusģimenes aprūpei pēc pilngadības sasniegšanas.
Saskaņā ar pašvaldības rīcībā esošo informāciju un atbilstoši likuma „ Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7. panta 1. daļas un 14. panta 1. daļas 3. punkta un 4. daļas
nosacījumiem, un Sociālo lietu komitejas 23.10.2018. atzinumu (protokols Nr.9, 1.§),
atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko,
Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča,
J.Kazaks), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Atzīt A.U. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, par tiesīgu saņemt pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
2. Reģistrēt A.U. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā.
2.
Babītes novada pašvaldības dome izskatījusi Ž.K. “dzēsts”, personas kods
“dzēsts”, dzīvojošas “dzēsts”, 09.10.2018. iesniegumu Nr. 3709-S par nodrošināšanu ar
dzīvojamo platību, beidzoties ārpusģimenes aprūpei pēc pilngadības sasniegšanas.
Saskaņā ar pašvaldības rīcībā esošo informāciju un atbilstoši likuma „ Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7. panta 1. daļas un 14. panta 1. daļas 3. punkta un 4. daļas
nosacījumiem, un Sociālo lietu komitejas 23.10.2018. atzinumu (protokols Nr.9, 1.§),
atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko,
Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča,
J.Kazaks), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Atzīt Ž.K. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, par tiesīgu saņemt pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
2. Reģistrēt Ž.K. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā.

3.
Babītes novada pašvaldības dome izskatījusi A.K. “dzēsts”, personas kods
“dzēsts”, dzīvojoša “dzēsts” un A.K. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, dzīvojošas
Celtnieku ielā “dzēsts”, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā (turpmāk tekstāIesniedzēji ), iesniegumu.
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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
un Sociālo lietu komitejas 23.10.2018. atzinumu (protokols Nr.9, 1.§), atklāti balsojot „par”
13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izbeigt īres līgumu par dzīvokļa īri Celtnieku ielā “dzēsts”, Babītē, Babītes pagastā,
Babītes novadā.
2. izbeigt īres līgumu par dzīvokļa īri Celtnieku ielā “dzēsts”, Babītē, Babītes pagastā,
Babītes novadā.
3. izīrēt A.K. “dzēsts” ģimenei sociālo dzīvokli Nr. “dzēsts”, dzīvojamā ēkā
„Mildas”, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā.
4. Uzdot SIA „Babītes siltums” noslēgt īres līgumu ar A.K. “dzēsts”, personas kods
“dzēsts”, par dzīvojamo telpu- dzīvokli Nr. “dzēsts”, dzīvojamā ēkā „Mildas”,
Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā.
5. uzlikt par pienākumu A.K. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, viena mēneša laikā
no lēmuma pieņemšanas brīža parakstīt dzīvokļa īres līgumu, deklarēt dzīvesvietu
adresē „Mildas”- “dzēsts”, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads un atbrīvot
dzīvokli Celtnieku ielā “dzēsts”, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā līdz
31.12.2018.
6. Uzlikt par pienākumu A.K. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, viena mēneša laikā
no lēmuma pieņemšanas brīža deklarēt dzīvesvietu adresē „Mildas”- “dzēsts”,
Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads un atbrīvot dzīvokli Celtnieku ielā
“dzēsts”, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā līdz 31.12.2018.
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 un Sociālo lietu komitejas
23.10.2018. atzinumu (protokols Nr.9, 1.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence,
R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs,
A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izīrēt L.D. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, Babītes novada pašvaldībai
piederošo dzīvokli Nr. “dzēsts”, dzīvojamā ēkā „Mildas”, Babītē, Babītes
pagastā, Babītes novadā.
2. Uzdot SIA „Babītes siltums” noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar L.D. “dzēsts” par
dzīvojamo telpu- dzīvokli Nr. “dzēsts”, dzīvojamā ēkā „Mildas”, Babītē, Babītes
pagastā, Babītes novadā.
3. L.D. “dzēsts” viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas parakstīt
dzīvokļa īres līgumu un deklarēt dzīvesvietu adresē “dzēsts”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām.
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23.§
Par izslēgšanu no dzīvokļa jautājumu risināšanas reģistra
Ziņo R.Bērziņa
Izskatot Z.P. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, tiesības atrasties reģistrā sociālās
dzīvojamās telpas izīrēšanai , Babītes novada pašvaldības dome konstatēja, ka:
1. Ar Babītes novada pašvaldības domes 23.10.2013. lēmumu Z.P. “dzēsts” ģimene
uzņemta dzīvokļa jautājumu risināšanas reģistrā kā trūcīga daudzbērnu ģimene,
kura saņēmusi paziņojumu par dzīvojamo telpu atbrīvošanu un audzina bērnu
invalīdu.
2. Divi no trim bērniem sasnieguši pilngadību.
3. Saskaņā ar Babītes novada Sociālā dienesta sniegto informāciju Z.P. “dzēsts”
piešķirtais trūcīgās ģimenes statuss ir beidzies un Z.P. “dzēsts” nav lūgusi izvērtēt
viņas atbilstību trūcīgās ģimenes statusam.
4. Z.P. “dzēsts” 19.09.2018. ierakstītā vēstulē, kura nosūtīta uz deklarēto dzīvesvietu,
brīdināta par izslēgšanu no reģistra palīdzības saņemšanai sociālās dzīvojamās
telpas izīrēšanai.
5. Z.P. “dzēsts” iebildumi vai argumenti līdz 23.10.2018. nav saņemti.
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10. panta
prasībām un Babītes novada pašvaldības 2012. gada 26. septembra saistošo noteikumu Nr.
15 „Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Babītes novadā” 23. punktu,
kurā teikts, ka pašvaldības dome ir tiesīga atcelt iepriekš pieņemto lēmumu par palīdzības
sniegšanu gadījumā, ja zuduši apstākļi, kas bijuši par pamatu saņemt noteikumos noteikto
palīdzību, Z. Paeglītes ģimene izslēdzama no dzīvokļa jautājumu risināšanas reģistra.
Ņemot vērā iepriekš minēto un Sociālo lietu komitejas 23.10.2018. atzinumu
(protokols Nr.9, 2.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods,
K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs,
J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Izslēgt Z.P. “dzēsts” ģimeni no dzīvokļa jautājumu risināšanas reģistra.
2. Lēmumu paziņot, nosūtot to ierakstītā pasta sūtījumā uz adresi “dzēsts”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
24.§
Par Babītes novada pašvaldības noteikumu Nr.8 „Babītes novada pašvaldības
sociālās dzīvojamās mājas „Mildas” iekšējās kārtības noteikumi” apstiprināšanu
Ziņo E.Sloceniece
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 41.panta pirmās daļas
2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus, un izskatot
sagatavoto Babītes novada pašvaldības noteikumu „Babītes novada pašvaldības sociālās
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dzīvojamās mājas „Mildas” iekšējās kārtības noteikumi” projektu, atklāti balsojot „par” 13
balsis (A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības noteikumus Nr.8 „Babītes novada
pašvaldības sociālās dzīvojamās mājas „Mildas” iekšējās kārtības noteikumi” (skat.
pielikumu).
2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minētie iekšējās kārtības noteikumi ir sociālās
dzīvojamās mājas „Mildas” sociālā dzīvokļa īres līguma neatņemama sastāvdaļa.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – SIA „Babītes siltums” valdes loceklis Valdis
Kalniņš.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām.
25.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Papardes”- 10,
Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā atsavināšanas izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Ziņo D.Valters
Izskatīts izsoles komisijas iesniegtais 11.10.2018. protokols Nr.1.-1.14/8/1 un tam
pievienotais izsoles noteikumu „Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma
„Papardes”- 10. Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā atsavināšanas izsoles
noteikumi” projekts, kas izstrādāts saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes
29.08.2018. lēmuma „Par Babītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
„Papardes”- 10. Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā atsavināšanu” (protokols
Nr.9,13.§), lemjošās daļas 3.punktā noteikto, un ievērojot Babītes novada pašvaldības
domes 26.09.2018. lēmumu „Par atsavināmā nekustamā īpašuma “Papardes” - 10 Salas
pagastā, Spuņciemā, Babītes novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu” (protokols Nr.11,
24.§).
Atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš,
N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš,
E.Vinceviča, J.Kazaks), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt izsoles noteikumus „Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā
īpašuma „Papardes”- 10. Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā atsavināšanas izsoles
noteikumi” (Lēmuma Pielikumā: Izsoles komisijas protokols Nr.1.-1.14/8/1 uz 1 lp. ar
pielikumu Izsoles Noteikumi uz 10 lpp.).
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trīspadsmit lapām.
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26.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ar kadastra
Nr. 8088 005 0354, Salas pagastā, Babītes novadā, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8088 005 0354, izsoles ar pretendentu atlasi noteikumu apstiprināšanu
Ziņo D.Valters
Izskatīts Babītes novada pašvaldības Īpašumu izsoles komisijas iesniegtais
16.10.2018. protokols Nr.1-1.14/9/1 un tam pievienotais izsoles noteikumu „Babītes
novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8088 005 0354, Salas
pagastā, Babītes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0354, izsoles
ar pretendentu atlasi noteikumi” projekts, kas izstrādāts saskaņā ar Babītes novada
pašvaldības domes 29.08.2018. lēmuma „Par Babītes novada pašvaldībai piederoša
nekustamā īpašuma atsavināšanu” (protokols Nr.9, 16.§) lemjošās daļas 3. punktu
Atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš,
N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš,
E.Vinceviča, J.Kazaks), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt izsoles noteikumus „Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā
īpašuma ar kadastra Nr.8088 005 0354, Salas pagastā, Babītes novadā, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8088 005 0354, izsoles ar pretendentu atlasi noteikumi” (Noteikumu
projekts ar pielikumiem uz 12 lpp. un Izsoles komisijas 16.10.2018. protokols Nr.1.1.14/9/1 uz 1 lp. (kopija) – Pielikumā).
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trīspadsmit lapām.
27.§
Par Babītes novada pašvaldības 28.01.2015. saistošo noteikumu Nr.3 “Par bērnu
reģistrēšanas un uzņemšanas kārtību 1.klasē Babītes vidusskolā” atzīšanu par spēkā
neesošiem apstiprināšanu
Ziņo D.Valters
Izskatot Babītes novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par Babītes novada
pašvaldības 28.01.2015. saistošo noteikumu Nr.3 “Par bērnu reģistrēšanas un uzņemšanas
kārtību 1.klasē Babītes vidusskolā” atzīšanu par spēkā neesošiem” projektu un atbilstoši
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktam, atklāti balsojot „par” 13 balsis
(A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 14 „Par Babītes
novada pašvaldības 28.01.2015. saistošo noteikumu Nr.3 “Par bērnu reģistrēšanas
un uzņemšanas kārtību 1.klasē Babītes vidusskolā” atzīšanu par spēkā neesošiem”
(skat. pielikumu).
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2. Saistošos noteikumus Nr. 14 „Par Babītes novada pašvaldības 28.01.2015. saistošo
noteikumu Nr.3 “Par bērnu reģistrēšanas un uzņemšanas kārtību 1.klasē Babītes
vidusskolā” atzīšanu par spēkā neesošiem” un to paskaidrojuma rakstu triju darba
dienu laikā pēc to parakstīšanas, rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, izvērtēšanai un atzinuma
sniegšanai.
3. Noteikt, ka:
3.1. saistošie noteikumi Nr. 14 „Par Babītes novada pašvaldības 28.01.2015.
saistošo noteikumu Nr.3 “Par bērnu reģistrēšanas un uzņemšanas kārtību
1.klasē Babītes vidusskolā” atzīšanu par spēkā neesošiem” stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to un paskaidrojuma raksta publicēšanas Babītes novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Babītes Ziņas”;
3.2. lai nodrošinātu saistošo noteikumu Nr. 14 „Par Babītes novada pašvaldības
28.01.2015. saistošo noteikumu Nr.3 “Par bērnu reģistrēšanas un uzņemšanas
kārtību 1.klasē Babītes vidusskolā” atzīšanu par spēkā neesošiem” publisko
pieejamību, noteikumu pilns teksts tiek ievietots interneta vietnē
www.babite.lv, kā arī tiek izlikts redzamā vietā Babītes novada pašvaldības
administrācijas ēkās Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā un „Pīlādzīši”,
Spuņciemā, Salas pagastā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām.
Sēžu zālē ierodas deputāte Ilze Bērziņa 15.33
28.§
Par noteikumu Nr.10 "Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu
1.klasē Babītes vidusskolā" apstiprināšanu
Ziņo D.Valters
Izskatot Babītes novada pašvaldības noteikumu „Kārtība, kādā reģistrējami
iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Babītes vidusskolā” projektu un atbilstoši likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktam, atklāti balsojot „par” 14 balsis
(A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks, I.Bērziņa), „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības noteikumus Nr.10 „Kārtība, kādā
reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Babītes vidusskolā” (skat.
pielikumu).
2. Lai nodrošinātu noteikumu Nr.10 „Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna
uzņemšanu 1.klasē Babītes vidusskolā” publisko pieejamību, noteikumu pilns
teksts tiek ievietots interneta vietnē www.babite.lv, kā arī tiek izlikts redzamā vietā
Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkās Centra ielā 4, Piņķos, Babītes
pagastā un „Pīlādzīši”, Spuņciemā, Salas pagastā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz piecām lapām.
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29.§
Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 29.11.2017. noteikumos Nr.5 „Kārtība,
kādā Babītes vidusskolā organizē pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanu”
Ziņo E.Sloceniece
Ievērojot izmaiņas normatīvajos aktos, izskatot Babītes novada pašvaldības Babītes
vidusskolas direktores Ilzes Rozenbergas 08.10.2018. iesniegumu Nr.1-23/18/415-N
(iesniegums – pielikumā) ar lūgumu Babītes novada pašvaldības 29.11.2017. noteikumu
Nr.5 „Kārtība, kādā Babītes vidusskolā organizē pedagogu profesionālās darbības
kvalitātes novērtēšanu” 3. un 19.punktu izteikt to jaunā redakcijā un saskaņā ar Finanšu
komitejas 25.10.2018. atzinumu (protokols Nr.10, 2.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis
(A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks, I.Bērziņa), „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības 29.11.2017. noteikumos Nr.5 „Kārtība,
kādā Babītes vidusskolā organizē pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu”,
izsakot 4. un 19.punktu sekojošā redakcijā:
1. „3. Izglītības iestādes komisijas vēro 6 stundas/nodarbības:
3.6. pedagoga paša iniciētas – 1;
3.7. komisijas iniciētas – 2;
3.8. komisijas brīvi izvēlētas – 3.”;
2. „19. Kvalitātes pakāpes piemaksa tiek piešķirta proporcionāli slodzei.”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divpadsmit lapām.
30.§
Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 29.11.2017. noteikumos Nr.6 „Kārtība,
kādā Babītes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Saimīte” organizē pedagogu
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu”
Ziņo E.Sloceniece
Ievērojot izmaiņas normatīvajos aktos un izskatot Babītes novada pašvaldības
pirmskolas izglītības iestādes „Saimīte” vadītājas Inga Erdmanes-Hermanes 04.10.2018.
iesniegumu Nr.1-14/45 (iesniegums – pielikumā) ar lūgumu Babītes novada pašvaldības
29.11.2017. noteikumu Nr.6 „Kārtība, kādā Babītes novada pirmsskolas izglītības iestāde
“Saimīte” organizē pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu” 16.punktu
izteikt jaunā redakcijā un saskaņā ar Finanšu komitejas 25.10.2018. atzinumu
(protokols Nr.10, 9.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods,
K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs,
J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības 29.11.2017. noteikumos Nr.6 „Kārtība,
kādā Babītes pirmskolas izglītības iestāde „Saimīte” organizē pedagogu profesionālās
darbības kvalitātes novērtēšanu”, izsakot 16.punktu sekojošā redakcijā:
2. „16. Kvalitātes pakāpes piemaksa tiek piešķirta proporcionāli slodzei.”.
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Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz piecpadsmit lapām.

31.§
Par Babītes novada pašvaldības 31.10.2018. noteikumu Nr. 9 „Inventarizācijas
organizēšana un norises kārtība Babītes novada pašvaldībā” apstiprināšanu
Ziņo E.Sloceniece
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka,
ka dome pieņem iekšējos normatīvos aktus un nolūkā uzlabot un aktualizēt kārtību un
nosacījumus, kādā tiek organizētas un veiktas inventarizācijas Babītes novada pašvaldībā
(turpmāk tekstā – Pašvaldība), pašvaldības administrācija ir izstrādājusi jaunu noteikumu
projektu „Inventarizācijas organizēšana un norises kārtība Babītes novada pašvaldībā”
(turpmāk tekstā – Noteikumi).
Ievērojot iepriekš minēto un izskatot Noteikumu projektu, atklāti balsojot „par” 14
balsis (A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks, I.Bērziņa), „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Babītes novada pašvaldības 31.10.2018. noteikumus Nr. 9
„Inventarizācijas organizēšana un norises kārtība Babītes novada pašvaldībā” (Pielikumā –
Noteikumi).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrpadsmit lapām.
Sēdes pārtraukums no 15.39 līdz 16.00.
Pēc pārtraukuma sēžu zālē ierodas Babītes sporta kompleksa vadītājs Guntars Reika un
pārtāvji no SIA “ALFASPORT”, reģ. Nr. 40203174397. Prezentē ieceri par jauna
multifunkcionāla sporta kompleksa būvniecību Babītes novadā.

32.§
Par 11.10.2017. Aizdevuma līguma Nr.A2/1/17/757, trančes Nr.P-585/2017,
aizdevuma pamatsummas atmaksas termiņa maiņu
Ziņo E.Sloceniece
Saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts kases 11.10.2017. savstarpēji noslēgto
Aizdevuma līgumu Nr.A2/1/17/757 par aizdevumu 4 000 000 EUR apmērā projekta
“Babītes vidusskolas pārbūve” īstenošanai (turpmāk tekstā – Projekts), Babītes novada
pašvaldībai Aizdevuma pamatsummas atmaksas termiņš noteikts, sākot ar 2019.gada aprīli.
Tā kā Projekta īstenošanas gaitā radās objektīvi sarežģījumi un bija nepieciešams
veikt izmaiņas būvprojektā „Babītes vidusskolas pārbūve”, ar SIA „Selva Būve” noslēgtais
būvdarbu līguma termiņš tika pagarināts līdz 15.02.2019.
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Ievērojot piesardzības principu budžeta izdevumu plānošanā un lai izslēgtu
situāciju, ka Projekts līdz galam vēl nav īstenots, bet jau jāsāk atmaksāt Aizdevuma
pamatsumma, Babītes novada pašvaldība uzskata, ka saprātīgi būtu mainīt Aizdevuma
pamatsummas atmaksas sākuma termiņu.
Ievērojot iepriekš minēto un saskaņā ar Finanšu komitejas 25.10.2018. atzinumu
(protokols Nr.10, 11.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods,
K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs,
J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Lūgt Latvijas Republikas Valsts kasi mainīt 11.10.2017. „Aizdevuma līguma”
Nr.A2/1/17/757, trančes Nr.P-585/2017, nosacījumus, nosakot: ka Pamatsummas atmaksa
jāsāk ar 2020.gada aprīli.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
33.§
Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības 28.05.2014. noteikumos Nr.12 „Par
atlīdzību un sociālām garantijām Babītes novada pašvaldības vēlētām
amatpersonām un iestāžu vadītājiem”
Ziņo E.Sloceniece
Izskatot sagatavoto priekšlikumu par Babītes novada pašvaldības 28.05.2014.
noteikumu Nr.12 „Par atlīdzību un sociālām garantijām Babītes novada pašvaldības
vēlētām amatpersonām un iestāžu vadītājiem” 24.punkta izteikšanu jaunā redakcijā, kā
rezultātā būtu iespējams korektāk pieņemt lēmumu par prēmijas apmēru un saskaņā ar
Finanšu komitejas 25.10.2018. atzinumu (protokols Nr.10, 10.§), atklāti balsojot „par” 14
balsis (A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks, I.Bērziņa), „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izteikt Babītes novada pašvaldības 28.05.2014. noteikumu Nr.12 „Par atlīdzību un
sociālām garantijām Babītes novada pašvaldības vēlētām amatpersonām un iestāžu
vadītājiem” 24.punktu jaunā redakcijā:
„24. Prēmijas apmēru nosaka atbilstoši Amatpersonas darba novērtējumā iegūto kopējo
punktu summai, sekojošā apmērā no Amatpersonas mēnešalgas:
24.1 Līdz 75% apmērā no Amatpersonas mēnešalgas, ja iegūto punktu kopsumma ir
no 20 līdz 25 punktiem”;
24.2. Līdz 50% apmērā no Amatpersonas mēnešalgas, ja iegūto punktu kopsumma ir
no 15 līdz 19 punktiem;
24.3. Līdz 25% apmērā no Amatpersonas mēnešalgas, ja iegūto punktu kopsumma ir
no 10 līdz 14 punktiem.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz deviņām lapām.
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34.§
Par izmaiņām pašvaldības 24.01.2018. noteikumos Nr.1 „Par amatiem, to
klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2018.gadā” (protokols Nr.1, 37.§)
Ziņo E.Sloceniece
Izskatot Babītes novada pašvaldības Babītes sporta kompleksa vadītāja Guntara
Reikas 08.10.2018. iesniegumu Nr.56 (iesniegums – pielikumā Nr.1) ar lūgumu veikt
izmaiņas iestādes darbinieku amatu sarakstā un saskaņā ar saskaņā ar Finanšu komitejas
25.10.2018. atzinumu (protokols Nr.10, 8.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence,
R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs,
A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks, I.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības 24.01.2018. noteikumos Nr.1 „Par
amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2018.gadā” (protokols Nr.1,
37.§), izsakot pielikumu Nr.11 (skat. pielikumu Nr.2).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trijām lapām.
35.§
Par izmaiņām Pierīgas izglītības pārvaldes nolikumā
Ziņo A.Ence
Izskatījusi Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomes
ierosinājumu veikt grozījumus Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā,
Babītes novada pašvaldības dome konstatēja, ka:
1. Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde) ir
dibināta 2009.gada kā Pierīgas reģiona Ādažu novada, Babītes novada, Baldones
novada, Garkalnes novada, Krimuldas novada, Inčukalna novada, Mālpils
novada, Mārupes novada, Ropažu novada, Saulkrastu novada, Sējas novada,
Siguldas novada, Stopiņu novada, (turpmāk tekstā – dibinātāji) pašvaldību
dibināta patstāvīga kopīgās sadarbības iestāde, lai veiktu dibinātājiem kopīgus
uzdevumus, organizētu un sniegtu pakalpojumus izglītības, kultūras un sporta
jomā.
2. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 99.pantu kopīgu uzdevumu risināšanai
pašvaldības, savstarpēji vienojoties, var izveidot kopīgas iestādes. Šādas
iestādes darbojas uz attiecīgo domju apstiprināta nolikuma pamata. Nolikums
nosaka pašvaldību kopīgās iestādes (turpmāk — kopīgā iestāde) kompetenci,
tās finansēšanas, uzraudzības, likvidēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā notiek
izstāšanās no kopīgās iestādes, un citus pašvaldību kopīgās iestādes darbības
jautājumus.
3. Saskaņā ar Pārvaldes nolikuma 8.sadaļas 2.punktu jebkādi grozījumi un
papildinājumi nolikumā var tikt izdarīti tikai vienojoties visiem dibinātājiem
un tie tiek apstiprināti tādā pašā kārtībā, kā tiek apstiprināts šis nolikums.
Grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad tos ir apstiprinājuši visi dibinātāji.
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Ievērojot minēto un atbilstoši uz Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
nolikuma 8.sadaļas 2.punktam, likuma „Par pašvaldībām” 99.pantam un saskaņā ar Finanšu
komitejas 25.10.2018. atzinumam (protokols Nr.10, 15.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis
(A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks, I.Bērziņa), „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt sekojošus grozījumus Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
nolikumā:
1.
2. sadaļas 2.1.7.1 punktu izteikt to šādā redakcijā:
„2.1.7.1. informēt dibinātājpašvaldību izglītības iestādes par valsts finansēto
pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu piedāvājumu,
nepieciešamības gadījumā komplektējot mācību grupas;”
2.
2. sadaļas 2.1.7.2 punktu izteikt to šādā redakcijā:
„2.1.7.2. saskaņot dibinātājpašvaldību izglītības iestāžu iesniegtās pedagogu
profesionālās kompetences pilnveides programmas;”
3.
2. sadaļas 2.1.7.3 punktu izteikt to šādā redakcijā:
„2.1.7.3. izstrādāt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas,
izsniedzot apliecinājumus par programmas apguvi;”.
4.
5. sadaļas 2. punktu izteikt to šādā redakcijā:
„2. Dibinātāju līdzdalības maksājuma daļa tiek aprēķināta no pašvaldībā deklarēto
iedzīvotāju skaita pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtajiem datiem uz esošā
kalendārā gada 1.jūliju, pēc principa:
2.1. ja pašvaldībā ir no 1000 līdz 5000 deklarēto iedzīvotāju maksājums ir 2,10 EUR
(divi euro, 10 centi) par deklarēto personu;
2.2. par katru nākamo iedzīvotāju, sākot no 5001, maksājuma apmērs ir 1,56 EUR
(viens euro, 56 centi) par deklarēto personu;”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
36.§
Par pamatlīdzekļu norakstīšanu
Ziņo A.Ence
Babītes novada pašvaldības dome izskata materiālo vērtību ekspluatācijā
pieņemšanas (nodošanas), novērtēšanas, lietderīgās lietošanas laika noteikšanas,
norakstīšanas un vērtības maiņas komisijas priekšsēdētāja Aināra Kravaļa iesniegto
Pamatlīdzekļu norakstīšanas sarakstu (pielikumā).
Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 2018. gada 29. Augusta “Materiālo
vērtību ekspluatācijā pieņemšanas (nodošanas), novērtēšanas, lietderīgās lietošanas laika
noteikšanas, norakstīšanas un vērtības maiņas komisijas nolikuma” 6.4.2. punktu un ņemot
vērā Finanšu komitejas 25.10.2018. atzinumu (protokols Nr.10, 12.§) par pamatlīdzekļu
norakstīšanu atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš,
N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš,
E.Vinceviča, J.Kazaks, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
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1. apstiprināt Pamatlīdzekļu norakstīšanas sarakstu;
2. Finanšu un grāmatvedības daļai izslēgt no pašvaldības bilances uzskaites minēto
pamatlīdzekļu vērtības.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
37.§
Par izmaiņām pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā
Ziņo A.Ence
Saskaņā ar izmaiņām Babītes novada pašvaldības administrācijas darbinieku
personālijās un ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punkta
nosacījumus, atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš,
N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš,
E.Vinceviča, J.Kazaks, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Izslēgt bijušo Babītes novada pašvaldības juriskonsultu Jāni Šņori no Babītes
novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāva.
2. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Andreju Enci par
Babītes novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
priekšsēdētāju.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
38.§
Par siltumapgādes katlu mājas būvniecības atļauju SIA “Babītes siltums”
Ziņo A.Ence
Babītes novada pašvaldības dome izskata pašvaldības kapitālsabiedrības SIA
“Babītes siltums” valdes locekļa Valda Kalniņa lūgumu atļaut uzsākt jaunas siltumapgādes
katlu mājas būvniecību Babītes novada pašvaldībai piederošā zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0621, Jūrmalas ielā 13E, Piņķos, atbilstoši 2018.gada 22.jūnijā
akceptētajam būvprojektam.
Atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš,
N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš,
E.Vinceviča, J.Kazaks, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
Atļaut pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Babītes siltums” uzsākt jaunas
siltumapgādes katlu mājas būvniecību Babītes novada pašvaldībai piederošā zemes vienībā
ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0621, Jūrmalas ielā 13E, Piņķos, atbilstoši 2018.gada
22.jūnijā akceptētajam būvprojektam.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
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39.§
Par naudas balvas piešķiršanu Babītes vidusskolas pedagogiem
Ziņo E.Sloceniece
Izskatot Babītes vidusskolas direktores 10.10.2018. iesniegumu Nr.1-23/18/419-N
„Par naudas balvas piešķiršanu Babītes vidusskolas pedagogiem” (iesniegums – pielikumā
Nr.1) ar ierosinājumu, saskaņā ar Ministru kabineta 08.08.2018. rīkojumu Nr.372 „Par
finansējuma sadalījumu pašvaldībām piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai
pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem” un ievērojot Babītes vidusskolas
materiālās stimulēšanas komisijas 09.10.2018. sēdes protokola Nr.1 pielikumu Nr.1,
apstiprināt naudas balvas Babītes vidusskolas pedagogiem atbilstoši iesniegumam
pievienotajam pielikumam un saskaņā ar Finanšu komitejas 25.10.2018. atzinumu
(protokols Nr.10, 1.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods,
K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs,
J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

Piešķirt naudas balvu Babītes novada pašvaldības Babītes vidusskolas pedagogiem:
“dzēsts”

2.

Naudas balvas apmaksāt no Babītes novada pašvaldības 2018.gada budžeta
programmas „Babītes vidusskolas mērķdotācijas pedagogiem” līdzekļiem.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trijām lapām.
40.§
Par naudas balvas piešķiršanu
Ziņo E.Sloceniece
Izskatot Babītes novada pašvaldības Babītes Mūzikas skolas direktores Inita Pūķes
18.10.2018. iesniegumu Nr.1-18/56 (iesniegums – pielikumā) ar ierosinājumu piešķirt
Babītes novada pašvaldības Babītes Mūzikas skolas skolotājai V.B. “dzēsts” naudas balvu
500.00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) apmērā par ilggadēju ieguldījumu izglītības
iestādes mērķu sasniegšanā un sasniegumiem profesionālajā jomā, kā arī ievērojot Babītes
novada pašvaldības 26.02.2014. noteikumu Nr.5 „Par piemaksu piešķiršanu un materiālās
stimulēšanas kārtību Babītes novada Babītes Mūzikas skolā” 13.1.apakšpunktu, Izglītības,
kultūras un sporta lietu komitejas 24.10.2018. atzinumu (protokols Nr.10, 1.§) un Finanšu
komitejas 25.10.2018. atzinumu (protokols Nr.10, 13.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis
(A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks, I.Bērziņa), „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt Babītes novada Babītes Mūzikas skolas skolotājai V.B. “dzēsts” naudas
balvu 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) apmērā par ilggadēju ieguldījumu
izglītības iestādes mērķu sasniegšanā un sasniegumiem profesionālajā jomā.
2. Naudas balvu apmaksāt no Babītes Mūzikas skolas 2018.gada budžeta līdzekļiem.
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Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
41.§
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 Biedrības “Sporta Klubs Babīte” reģistrācijas Nr.40008062780,
22.10.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3979-S, par finansiāla atbalsta sniegšanu bērnu
un jauniešu futbola un florbola komandām, transporta izdevumu segšanai uz/no sacensību
vietām.
Izvērtējot iepriekš minēto un ņemot vērā Finanšu komitejas 25.10.2018. atzinumu
(protokols Nr.10, 16.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods,
K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs,
J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Iedalīt 1500.00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi) biedrībai "Sporta
Klubs Babīte", reģistrācijas Nr.40008062780, bērnu un jauniešu futbola un florbola
komandām, transporta izdevumu segšanai uz/no sacensību vietām.
2. Minēto summu iedalīt, no 2018.gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt, biedrībai "Sporta Klubs
Babīte",
reģistrācijas
Nr.40008062780,
A/S
Swedbank
kontā
Nr.LV74HABA0551001645939, mēneša laikā pēc finansējuma izlietošanas
Babītes novada pašvaldībā jāiesniedz atskaite par dotācijas izlietojumu, pievienojot
attaisnojuma dokumentu kopijas: rēķins vai pavadzīme un apmaksu apstiprinošs
dokuments: kases čeks vai stingrās uzskaites kvītis, vai bankas apstiprināta konta
izdruka, kur maksājuma mērķis atbilst šai lēmumā piešķirtajam finansējuma
mērķim un maksājuma veicējs ir biedrība „Sports klubs Babīte” vai gadījumā, ja
maksājuma veicējs ir cita persona, tad biedrības apliecinājums uz maksājuma
apliecinājuma dokumenta, ka tajā uzrādītā izdevumu apmaksa ir attiecināma un
atbilstoša šai lēmumā piešķirtajam finansējuma mērķim.
3. Izmaksu veikt pēc 2018.gada 28.novembra domes sēdes.
2.
Izskata Biedrības “Sporta Klubs Babīte” reģistrācijas Nr.40008062780,
21.10.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3980-S, par finansiāla atbalsta sniegšanu sieviešu
voljebola komandas dalībai sporta sacensībās:
1. Latvijas Nacionālās līgas čempionāts no 2018.gada oktobrim līdz 2019.gada
aprīlim;
2. Latvijas čempoionāts no 2018.gada oktobra līdz 2019.gada aprīlim;
3. Latvijas kausa izcīņa no 2018.gada novembra līdz decembrim.
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Izvērtējot iepriekš minēto un ņemot vērā Finanšu komitejas 25.10.2018. atzinumu
(protokols Nr.10, 16.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods,
K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs,
J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Iedalīt 2000.00 EUR (divi tūkstoši euro, 00 centi) biedrībai "Sporta Klubs Babīte",
reģistrācijas Nr.40008062780, sieviešu voljebola komandas dalībai sporta
sacensībās.
2. Minēto summu iedalīt, no 2018.gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt, biedrībai "Sporta Klubs
Babīte",
reģistrācijas
Nr.40008062780,
A/S
Swedbank
kontā
Nr.LV74HABA0551001645939, mēneša laikā pēc finansējuma izlietošanas
Babītes novada pašvaldībā jāiesniedz atskaite par dotācijas izlietojumu, pievienojot
attaisnojuma dokumentu kopijas: rēķins vai pavadzīme un apmaksu apstiprinošs
dokuments: kases čeks vai stingrās uzskaites kvītis, vai bankas apstiprināta konta
izdruka, kur maksājuma mērķis atbilst šai lēmumā piešķirtajam finansējuma
mērķim un maksājuma veicējs ir biedrība „Sports klubs Babīte” vai gadījumā, ja
maksājuma veicējs ir cita persona, tad biedrības apliecinājums uz maksājuma
apliecinājuma dokumenta, ka tajā uzrādītā izdevumu apmaksa ir attiecināma un
atbilstoša šai lēmumā piešķirtajam finansējuma mērķim.
3. Izmaksu veikt pēc 2018.gada 28.novembra domes sēdes.
3.
Izskata Biedrības “Latvijas Olimpiskā burāšanas skola”, reģistrācijas
Nr. 40008126530, 08.10.2018. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3703-S, par finansiāla atbalsta
sniegšanu burātājam D.M. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, dalībai Eiropas čempionātā
Techno 293 klasē, kas norisināsies Grieķijas pilsētā Varkiza laika posmā no 20.10.2018.27.10.2018.
Izvērtējot iepriekš minēto un ņemot vērā Finanšu komitejas 25.10.2018. atzinumu
(protokols Nr.10, 16.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods,
K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs,
J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Iedalīt 500.00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) Biedrības “Latvijas Olimpiskā
burāšanas skola”, reģistrācijas Nr. 40008126530, burātāja D.M. “dzēsts”, personas
kods “dzēsts”, dalībai Eiropas čempionātā Techno 293 klasē, kas norisināsies
Grieķijas pilsētā Varkiza laika posmā no 20.10.2018.-27.10.2018.
2. Minēto summu iedalīt, no 2018.gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt, Biedrības “Latvijas
Olimpiskā burāšanas skola”, reģistrācijas Nr. 40008126530, A/S Swedbank kontā
Nr. LV85HABA0551030717126, 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
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dokumenta, ka tajā uzrādītā izdevumu apmaksa ir attiecināma un atbilstoša šai
lēmumā piešķirtajam finansējuma mērķim, reģistrēšanas Babītes novada
pašvaldībā.
3. Izmaksu veikt pēc 2018.gada 28.novembra domes sēdes.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trijām lapām.
42.§
Par iesnieguma izskatīšanu
Ziņo A.Ence
Izskata SIA “SĪ&MĪ”, reģistrācijas Nr. 40103574040, valdes locekles Ingas
Nesteres iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3840-S, par finansiāla atbalsta piešķiršanu
dokumentālās filmas “Es dzīvoju priecīgi” veidošanai, par latviešu dzejnieku un rakstnieku
Arnoldu Auziņu.
Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas 24.10.2018. atzinumu
(protokols Nr.10, 2.§) un Finanšu komitejas 25.10.2018. atzinumu (protokols Nr.10, 14.§),
atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko,
Dz.Dūšele, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča,
J.Kazaks, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
Atteikt finansiāla atbalsta piešķiršanu dokumentālās filmas “Es dzīvoju priecīgi”,
par latviešu dzejnieku un rakstnieku Arnoldu Auziņu, veidošanai.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
43.§
Par N.Z. iesniegumu
Ziņo A.Ence
Babītes novada pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā 23.10.2018. ar
Nr.3917-S reģistrēts N.Z. “dzēsts”, turpmāk arī Iesniedzējs, iesniegums (turpmāk tekstā –
Iesniegums), kurā lūgts anulēt administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu
Nr.120025745, sastādītu par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu – automašīnas
novietošanu stāvēšanai neatļautā vietā.
Babītes novada pašvaldības dome, izskatot Iesniegumu, tam pievienoto preču
piegādes pavadzīmi Nr.TRA29214264, 10.10.2018. administratīvā pārkāpuma protokolālēmumā Nr.120025745 un Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļas un
pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un strīdus situācijas fotofiksācijas materiālus,
konstatēja sekojošo:
1. Automašīna Mercedes Sprinter, valsts reģistrācijas Nr.LL4775, 10.10.2018.
plkst. 17.05 atradās novietota stāvēšanai, Babītes novadā, Babītes pagastā, Piņķos, pie
daudzdzīvokļu mājas Centra ielā 2, pretim ieejai kāpņu telpā, kur tā traucē gājēju
pārvietošanos. Par automašīnas vadītāja rīcību 10.10.2018. Babītes novada pašvaldības
domes pilnvarota persona - Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļas
sabiedriskās kārtības sargs M.Zariņš saskaņā ar MK 02.06.2015. noteikumu Nr.279 „Ceļu
satiksmes noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 122.2. punkta normas pārkāpumu
(aizliegts stāvēt citās vietās, kur stāvošs transportlīdzeklis var neļaut braukt (iebraukt vai
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izbraukt) citiem transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos) un, pamatojoties uz
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk tekstā – LAPK) 149.10 panta piektās
daļas 4. punktu (Par stāvēšanu vietās, kur transportlīdzeklis var neļaut braukt (iebraukt vai
izbraukt) citiem transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos uzliek naudas sodu
transporta līdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā), sastādījis administratīvā
pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr.120025745 un piemērots naudas sods 40,00 EUR
apmērā. Kā Iesniegumā minēts, pārkāpumu izdarījis N.Z. “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta:
“dzēsts”. Iesniedzējs nav norādījis citu personu, kura strīdus situācijā vadījusi automašīnu
Mercedes Sprinter, valsts reģistrācijas Nr.LL4775 un izdarījusi minēto ceļu satiksmes
noteikumu pārkāpumu.
2. Sekojoši izriet, ka pie augstāk norādītajiem apstākļiem administratīvā pārkāpuma
protokols – lēmums Nr. 120025745 par konkrētajā situācijā pie ieejas dzaudzdzīvokļu mājā
Centra ielā 2, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā 10.10.2018. plkst. 17.05 neatļauti
stāvēšanai novietoto automašīnu Mercedes Sprinter, valsts reģistrācijas Nr.LL4775, kuru
vadīja un automašīnu novietoja N.Z. “dzēsts”, sastādīts atbilstoši Noteikumu 122.2. punkta
normas pārkāpumam un par šo nodarījumu automašīnas vadītājam piemērots atbilstošs
LAPK 149.10 panta piektās daļas 4. punktā noteiktais administratīvais naudas sods 40,00
EUR.
Naudas sods uzlikts automašīnas vadītājam N.Z. “dzēsts”, kā tas noteikts LAPK
10
149. panta piektās daļas 4. punktā un nav pretrunā ar faktisko situāciju. Likumdevējs
LAPK konkrētajā normā noteicis, kam uzliekams naudas sods, ja zināma, persona, kura
vadījusi automašīnu un izdarījusi minēto ceļu satiksmes pārkāpumu. Pie apstākļiem, kad
uz vietas nav iespējams noskaidrot transporta līdzekļa vadītāju (protokols tiek sastādīts bez
transporta līdzekļa vadītāja klātbūtnes) Ceļu satiksmes likuma 43.2 panta pirmajā daļā
Īpatnības administratīvo pārkāpumu lietās sakarā ar apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu
pārkāpšanu, likumdevējs noteicis, ka administratīvo sodu par apstāšanās vai stāvēšanas
noteikumu pārkāpumu, ja tas konstatēts bez transportlīdzekļa vadītāja klātbūtnes, piemēro
transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā norādītajam turētājam vai, ja turētājs nav
norādīts vai transportlīdzeklis noņemts no uzskaites, — transportlīdzekļa īpašniekam
(valdītājam). Savukārt Ceļu satiksmes likuma 43.2 panta trešās daļas 2.punktā noteikts, ka
administratīvo sodu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu šā panta pirmajā
daļā minētajai personai nepiemēro, ja šā panta pirmajā daļā minētā persona norāda
personu, kura pārkāpuma izdarīšanas brīdī bija transportlīdzekļa vadītājs (norādot
attiecīgo personu identifikācijas datus), kā arī iesniedz šo faktu apliecinošus pierādījumus.
Minētās likuma normas dod iespēju vērtēt, kura persona sodāma par apstāšanās vai
stāvēšanas noteikumu pārkāpumu, tomēr šāda izvērtēšana aizkavē protokola-lēmuma
nekavējošu sastādīšanu pārkāpuma konstatēšanas brīdī bez transportlīdzekļa vadītāja
klātbūtnes.
Babītes novada pašvaldības domes rīcībā esošie dokumentārie materiāli kopsakarā
ar Vērtējot protokolu-lēmumu atbilstoši lēmumu pamatojošām tiesību normām secināms,
ka nav šaubu par to, ka minētais protokols sastādīts tiesiski pareizi un likumiski pamatoti.
3. Iesniedzējs atzīst, ka protokolā-lēmumā Nr. 120025745 norādītajā laikā un vietā
novietojis automašīnu Mercedes Sprinter, valsts reģistrācijas Nr.LL4775 un paskaidro, ka
automašīnu tur novietojis tādēļ, ka veicis lielgabarīta kravas piegādi adresē Centra iela 2,
Piņķos. Iesniegumam pievienojis preču piegādes pavadzīmi Nr.TRA29214264, kurā
norādīts, ka 10.10.2018. vadītājs N.Z. “dzēsts” ar automašīnu Mercedes Sprinter, valsts
reģistrācijas Nr.LL4775 veicis preču piegādi adresē Centra iela 2, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā, kas apliecina Iesniedzēja teikto. Iesniedzējs minēto apstākli lūdz atzīt par
pārkāpumu attaisnojošu.
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4. Ir konstatēts, ka, novietojot automašīnu stāvēšanai neatļautā vietā, ir izdarīts
administratīvais pārkāpums, par kuru sodāmā persona ir automašīnas vadītājs – N.Z.
“dzēsts”. Automašīna nebija apzīmēta ar informāciju, ka tā ir preču piegādes transports.
Sastādot minēto protokolu-lēmumu, amatpersonai nebija zināms apstāklis, ka no
automašīnas Piņķos, Centra ielā 2, pretim kāpņu telpai protokolā-lēmumā norādītajā laikā
veikta preču piegāde, izkraujot un nogādājot preces klientam dzīvoklī. Iesniegumam
pievienotās preču piegādes pavadzīmes Nr.TRA29214264 informācija liecina, ka minētās
darbības ir veiktas, tādēļ izdarāms secinājums, ka automašīna Mercedes Sprinter, valsts
reģistrācijas Nr.LL4775 Piņķos, Centra iela 2, pretim kāpņu telpai novietota pamatoti,
īslaicīgi pieļaujami un attaisnojami.
5. Lietas materiālu pārbaude liecina, ka par automašīnas novietošanas faktu, vietu,
laiku un apstākļiem strīda nav. No lietā esošajiem dokumentiem nav konstatēti pretrunīgi
apstākļi vai apstākļi, kas nepieļauj lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā.
6. No iepriekš teiktā izriet, ka pie augstāk norādītajiem apstākļiem administratīvā
pārkāpuma protokols – lēmums Nr.120025745, par esošajā situācijā automašīnas Mercedes
Sprinter, valsts reģistrācijas Nr.LL4775 neatļautu novietošanu stāvēšanai, sastādīts nezinot
lietas visus faktiskos apstākļus un automašīnas vadītājs nav sodāms ar naudas sodu 40.00
EUR apmērā.
Dome atzīst, ka. atbilstoši faktiskajiem apstākļiem protokols-lēmums
Nr.120025745 ir atceļams un naudas sods automašīnas vadītājam nav piemērojams.
7. Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 19.panta pirmo daļu, MK 02.06 2015. noteikumu
Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi” 122.2. punktu, Ceļu satiksmes likuma 43.2 panta
ceturtās daļas 3. punktu, 278.1 pantu, 286.pantu, 287.panta pirmās daļas 2.punktu, un
likuma „Administratīvā procesa likums” 2., 7., 11., 12., 66., 70.pantu, atklāti balsojot „par”
14 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, V.Vaivods, K.Vilciņš, N.Antipenko, Dz.Dūšele, G.Štolcers,
J.Jemeļjanovs, A.Osītis, J.Ivanovs, J.Bērziņš, E.Vinceviča, J.Kazaks, I.Bērziņa), „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
10.10.2018. Administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr.120025745 atcelt un
izbeigt lietvedību lietā.
Lēmumu paziņot, nosūtot to Iesniedzējam reģistrētā pasta sūtījumā uz iesniegumā
norādīto adresi: Ozolu iela 2, Dzilnuciems, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107.
Lēmumu 10 darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas var pārsūdzēt Rīgas
rajona tiesas Jūrmalas tiesu namā (Zigfrīda Meierovica prospekts 1A, Jūrmala, LV-2015),
sūdzību iesniedzot Babītes novada pašvaldības Administrācijā (Centra iela 4, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads, LV-2107). Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu
Lēmums paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
Lēmums saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. pantu stājas spēkā ar tā
paziņošanas brīdi.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trijām lapām.
Domes sēdes darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti izskatīti.
Nakamā domes sēde 2018.gada 28.novembrī, plkst. 14:00
Sēdi slēdz: 16.57
Pašvaldības domes priekšsēdētājs
Protokolētājs

Andrejs Ence
Lāsma Kallisa
42

43

