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2.
3.

Sabiedrisko attiecību speciāliste Māra Mičule ziņo par aktualitātēm un notikumiem
Babītes novadā 2020. gada janvārī (ziņojums pielikumā).
Izpilddirektore Elfa Sloceniece ziņo par veiktajiem un plānotajiem
saimnieciskajiem darbiem 2020. gada janvārī (ziņojums pielikumā).
Sabiedriskās kārtības daļas sargs Dana Lomakina informē par sastādītajiem
pārkāpumu protokoliem, saņemtajiem iedzīvotāju iesniegumiem, veiktajiem
izbraukumiem.

Domes priekšsēdētājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar diviem
lēmumprojektiem:
1. iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 12. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par zemes iegūšanu īpašumā”.
2. iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 19. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par Babītes novada pašvaldības domes 25.09.2019. lēmuma “Par
Babītes novada pašvaldībai piederošo 2/5 domājamo daļu nekustamajā īpašumā
“Straupes-Dāv-Kaspari”, Straupciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, nosacītās cenas
apstiprināšanu” (protokola Nr. 17, 30.§), precizēšanu”.
Atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, R.Bērziņa),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt darba kārtību.
Darba kārtība:
1. Par nekustamā īpašuma “Kraukļi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
8048 008 0037, Vīkuļi, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma
projekta pilnveidošanu.
2. Par adreses precizēšanu nekustamā īpašuma “Klīvu Mārtiņi” zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8048 013 0097 un ar to funkcionāli saistītajām
būvēm.
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Blāzmas”.
zemes vienībai, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā.
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu
“Mežaparks” un “Priedes” zemes vienībām, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā robežu pārkārtošanai.
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Ozollejas”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0228, Vīkuļos, Babītes
pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai.
6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībām Staru,
Sapņu, Selgas, Stiebru, Sūnu, Kalmju, Stīgu un Skaņu ielās.
7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībām Upeņu
un Ābeļu ielās, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā.
8. Par atļauju apvienot nekustamā īpašuma “Ābeles” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0632 un nekustamā īpašuma “Lībieši” zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8048 003 1003, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
9. Par Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 24. maija lēmuma “Par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma
“Liras”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0306, un nekustamā
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īpašuma Zaru iela 27 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1184,
Spilvē, Babītes pagasta, Babītes novadā”, protokols Nr.8,12.§, atcelšanu.
Par darba uzdevuma termiņa pagarināšanu detālplānojuma izstrādei
nekustamā īpašuma “Drapes”, kadastra Nr. 8048 008 0054, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8048 008 0054, Sēbruciems, Babītes pagastā, Babītes
novadā.
Par Babītes novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata gala redakcijas
apstiprināšanu.
Par zemes iegūšanu īpašumā.
Par pabalsta piešķiršanu V.S.Z.
Par Portidžas mācībsistēmas nodrošinājumu.
Par Babītes novada pašvaldības 31.10.2018. noteikumu Nr.8 „Babītes novada
pašvaldības sociālās dzīvojamās mājas “Mildas” iekšējās kārtības noteikumi”
atcelšanu un Babītes novada pašvaldības noteikumu Nr.3 „Babītes novada
pašvaldības dzīvojamās mājas “Mildas” iekšējās kārtības noteikumi”
apstiprināšanu.
Par pabalsta piešķiršanu.
Par veiktajiem ieguldījumiem būvē “Centrālais siltuma punkts”, Rīgas ielā 1,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā un 2016.gada 1.jūlija nedzīvojamo
telpu nomas līguma nomas maksas samazināšanu.
Par “Babītes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas
nolikuma” apstiprināšanu.
Par Babītes novada pašvaldības domes 25.09.2019. lēmuma “Par Babītes
novada pašvaldībai piederošo 2/5 domājamo daļu nekustamajā īpašumā
“Straupes-Dāv-Kaspari”, Straupciemā, Salas pagastā, Babītes novadā,
nosacītās cenas apstiprināšanu” (protokola Nr. 17, 30.§), precizēšanu.
Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes saskaņošanu
nekustamajā īpašumā „Bejas”.
Par Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 3 “Grozījumi
Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 22. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 4 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Babītes novadā”” apstiprināšanu.
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Brīvkalnos,
Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8048 010 0474, neapbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.8048 010 0238, 224 m2 platībā,
izsoles ar pretendentu atlasi noteikumu apstiprināšanu.
Par Babītes novada pašvaldības īpašuma izsoles komisijas priekšsēdētāja
vietnieka iecelšanu.
Par grozījumu apstiprināšanu Babītes novada pašvaldības 31.10.2018.
noteikumos Nr.10 „Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par bērnu
uzņemšanu 1. klasē Babītes vidusskolā”.
Par Babītes novada pašvaldības 22.01.2020. noteikumu Nr.4 „Par Babītes
novada pašvaldības gada pārskata sagatavošanu” apstiprināšanu.
Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.
Par pašvaldības noteikumu Nr. 1 „Par amatiem, to klasificēšanu un
mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2020.gadā” apstiprināšanu.
Par Babītes novada pašvaldības budžetu 2020.gadā.
Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības 25.11.2015. noteikumos Nr.13 „Par
Babītes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un
kontroles kārtību”.
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30.
31.
32.

Par pašvaldības izglītības iestāžu 2020.gada izdevumu tāmes apstiprināšanu.
Par vidējām izmaksām pirmskolas izglītības programmā Babītes novada
pašvaldības izglītības iestādēs 2020.gadā.
Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēra apstiprināšanu bērnu uzraudzības
pakalpojumam.

1.§
Par nekustamā īpašuma “Kraukļi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
8048 008 0037, Vīkuļi, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma projekta
pilnveidošanu
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “Detālpānojumi SB”, reģistrācijas
Nr.40203081595, 09.01.2020. iesniegumu (reģistrēts ar Nr.105-S) ar lūgumu nodot
detālplānojuma projektu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamā
īpašuma “Kraukļi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0037, Vīkuļi, Babītes
pagastā, Babītes novadā.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 13. un 14.apakšpunktam, Ministru
kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem“ 109.2.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 14.01.2020.
atzinumu (protokols Nr.1, 1.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko,
K.Vilciņš, V.Vaivods, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
Nodot detālplānojuma projektu nekustamā īpašuma “Kraukļi” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8048 008 0037, Vīkuļi, Babītes pagastā, Babītes novadā
pilnveidošanai atbilstoši Darba uzdevumam Nr.05-2019.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
2.§
Par adreses precizēšanu nekustamā īpašuma “Klīvu Mārtiņi” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8048 013 0097 un ar to funkcionāli saistītajām būvēm
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata R.T. “dzēsts” 30.12.2019 iesniegumu,
reģ. 02.01.2020., Nr. 2-S, ar lūgumu precizēt adresi nekustamā īpašuma “Klīvu Mārtiņi”,
kadastra Nr. 8048 013 0097, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 013 0097 un ar
to funkcionāli saistītām būvēm, Klīvēs, Babītes pagastā, Babītes novadā no “Klīvju
Mārtiņi”, Klīves, Babītes pagasts, Babītes novads uz “Klīvu Mārtiņi”, Babītes pagasts,
Babītes novads.
Saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 2.9., 2.7., 9., 12., 13., 14. punktu, Attīstības komitejas 14.01.2020. atzinumu
(prot. Nr.1, 3.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs,
A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods,
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R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1.

2.

Piešķirt adresi nekustamā īpašuma “Klīvu Mārtiņi”, kadastra Nr. 8048 013 0097,
zemes vienībai 2.94 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 013 0097 “Klīvu
Mārtiņi”, Klīves, Babītes pagasts, Babītes novads.
Mainīt adresi nekustamā īpašuma “Klīvu Mārtiņi”, kadastra Nr. 8048 019 0097
sastāvā esošajām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 8048 013 0015 001; 8048 013
0015 002; 8048 013 0015 003; 8048 013 0015 004 no “Klīvju Mārtiņi”, Klīves,
Babītes pagasts, Babītes novads uz “Klīvu Mārtiņi”, Klīves, Babītes pagasts,
Babītes novads.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
3.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Blāzmas” zemes
vienībai, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo A.Valaine
Babītes novada pašvaldības dome izskata zemes ierīkotājas Tatjanas Romanovas
20.12.2019. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 23.12.2019. ar reģ.Nr.4870-S) ar lūgumu
apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Blāzmas” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8048 007 0080, Dzilnuciemā, 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.,
23.2.2., 24.punktu, Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.698 “Adresācijas
noteikumi” 2.9., 11., 14.punktu un Attīstības komitejas 14.01.2020. atzinumu (protokols
Nr.1, 4.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs,
A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Tatjanas Romanovas, sertifikāta Nr.CA0019,
izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 20.12.2019. 14:20:40) nekustamā
īpašuma “Blāzmas”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0080,
Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā.
2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1116, platība 0,2000 ha piešķirt adresi ”Akācijas”, Dzilnuciems, Babītes pagasts, Babītes novads un
visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju
apbūves (NĪLM kods 0601).
3. Plānotajai zemes vienībai Nr.2, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8048 007 1117, platība
- 0,1800 ha piešķirt adresi “Orhidejas”, Dzilnuciems, Babītes pagasts, Babītes novads
un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600).
4. Plānotajai zemes vienībai Nr.3, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8048 007 1118, platība
- 0,1810 ha piešķirt adresi “Strelīcijas”, Dzilnuciems, Babītes pagasts, Babītes novads
5
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6.
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un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600).
Plānotajai zemes vienībai Nr.4, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8048 007 1119, platība
- 0,3000 ha piešķirt adresi “Tulpes”, Dzilnuciems, Babītes pagasts, Babītes novads un
visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600).
Likvidēt adresi “Blāzmas”, Dzilnuciems, Babītes pagasts, Babītes novads.
Saglabāt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8048 007 0079 nosaukumu “Blāzmas”.
Atļaut plānotās zemes vienības reģistrēt kā atsevišķus kadastra objektus.
Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā
norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trīs lapām.
4.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu “Mežaparks”
un “Priedes” zemes vienībām, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā robežu
pārkārtošanai
Ziņo A.Valaine
Babītes novada pašvaldības dome izskata zemes ierīkotājas Saivas Sokolovas
05.12.2019. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 06.12.2019. ar reģ.Nr.4654-S) ar lūgumu
apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Priedes” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8048 003 0133 un nekustamā īpašuma “Mežaparks” zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0366, Piņķos, 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.,
26., 28.punktu, Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi”
2.8., 2.9., 11., 13., 14.punktu un Attīstības komitejas 14.01.2020. atzinumu (protokols Nr.1,
5.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, R.Bērziņa),
„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 05.12.2019. 18:56:01)
nekustamā īpašuma “Mežaparks”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003
0366 un nekustamā īpašuma “Priedes”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048
003 0133, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā robežu pārkārtošanai.
2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0366, platība 11,65 ha saglabāt esošo nosaukumu “Mežaparks”, piešķirt adresi Mežaparka iela 2,
Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes
objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (NĪLM kods 0501).
3. Plānotajai zemes vienībai Nr.2, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8048 003 0133, platība
- 0,9869 ha un uz tās esošajām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 8048 003 0985 0133
001, 8048 003 0133 005 un 8048 003 0133 006 piešķirt adresi Priedaines iela 6, Piņķi,
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Babītes pagasts, Babītes novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 1001).
4. Likvidēt adresi “Priedes”, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.
5. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā
norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz četrām lapām.
5.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Ozollejas” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0228, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes
novadā, sadalīšanai
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata sertificētas zemes ierīkotājas Saivas
Sokolovas (sert. Nr. AA000000018) 11.12.2019. iesniegumu ar lūgumu izskatīt un
apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Ozollejas”, kadastra
Nr. 8048 008 0230, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0228 Vīkuļos,
Babītes pagastā, Babītes novadā sadalīšanai divās zemes vienībās.
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” 2.1.,
16.1., 23.2.2. punktu, Ministru kabineta 08.12.2019. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas
noteikumi” 2.9., 11., 14. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53.panta
1.punkta b. apakšpunktu, Attīstības komitejas 14.01.2020. atzinumu (prot. Nr.1, 6.§),
atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, R.Bērziņa),
„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 11.12.2019. 10:31:50)
nekustamā īpašuma “Ozollejas”, kadastra Nr. 8048 008 0230, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8048 008 0228 Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai.
2. Plānotai zemes vienībai Nr.1, 1.1387 ha platībā ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu
8048 008 0573 saglabāt nosaukumu “Ozollejas” un visā platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
3. Plānotai zemes vienībai Nr.2, 0.1203 ha platībā ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu
8048 008 0574 piešķirt adresi “Lakstīgalas”, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes novads un
visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuāli dzīvojamo māju
apbūve (NĪLM kods 0601).
4. Atļaut plānotās zemes vienības reģistrēt kā atsevišķus kadastra objektus.
5. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā
norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizētas.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trīs lapām.
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6.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībām Staru,
Sapņu, Selgas, Stiebru, Sūnu, Kalmju, Stīgu un Skaņu ielās
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata pašvaldības administrācijas ierosinājumu
precizēt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus zemes vienībām, kurām adreses noteiktas
no Staru, Sapņu, Selgas, Stiebru, Sūnu, Kalmju un Skaņu ielām, kā arī zemes vienībām bez
adresēm, kas vienoti iekļaujas apskatāmajā teritorijā.
Atbilstoši Ministru kabineta 20.06.2006.gada noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 25, 29. punktam, Attīstības komitejas 14.01.2020.
atzinumam (prot. Nr.1, 7.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš,
V.Vaivods, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
Precizēt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus zemes vienībām, kurām adreses
noteiktas no Staru, Sapņu, Selgas, Stiebru, Sūnu, Kalmju un Skaņu ielām, kā arī zemes
vienībām bez adresēm, kas vienoti iekļaujas apskatāmajā teritorijā, atbilstoši lēmuma 1.
Pielikumā iekļautajā tabulā norādītajam lietošanas mērķu sadalījumam katrai atsevišķai
zemes vienībai.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trīspadsmit lapām.
7.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībām Upeņu
un Ābeļu ielās, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata pašvaldības administrācijas ierosinājumu
precizēt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus zemes vienībām, kurām adreses noteiktas
no Upeņu un Ābeļu ielām, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Atbilstoši Ministru kabineta 20.06.2006.gada noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 25, 29. punktam, Attīstības komitejas 14.01.2020.
atzinumam (prot. Nr.1, 8.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš,
V.Vaivods, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
Precizēt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus zemes vienībām, kurām adreses
noteiktas no Upeņu un Ābeļu ielām, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, atbilstoši
lēmuma 1. Pielikumā iekļautajā tabulā norādītajam lietošanas mērķu sadalījumam katrai
atsevišķai zemes vienībai.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz piecām lapām.
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8.§
Par atļauju apvienot nekustamā īpašuma “Ābeles” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0632 un nekustamā īpašuma “Lībieši” zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8048 003 1003, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata pašvaldības administrācijas ierosinājumu
apvienot nekustamā īpašuma “Ābeles”, kadastra Nr. 8048 003 0170, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8048 003 0632 un nekustamā īpašuma “Lībieši”, kadastra Nr.8048
003 0631 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1003, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā.
Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.apakšpunktam, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 33.panta 5.punktu, Ministru kabineta 08.12.2015
noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.9., 14. punktu, Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1, 19.1. punktam,
Attīstības komitejas 14.01.2020. atzinumam (prot. Nr.1, 9.§), atklāti balsojot „par” 12
balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs,
G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas”
nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut pievienot nekustamā īpašuma “Lībieši”, kadastra Nr. 8048 003 0631, zemes
vienībai 0.79 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1003 nekustamā īpašuma
“Ābeles”, kadastra Nr. 8048 003 0170, zemes vienību 0.6341 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0632.
2. Apvienotajai zemes vienībai ar kopējo platību 1.4241 ha, noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (NĪLMK 0908).
3. Apvienoto zemes vienību reģistrēt nekustamā īpašuma “Lībieši” sastāvā.
4. Veicot zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu, platības var tik precizētas.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trīs lapām.
9.§
Par Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 24. maija lēmuma “Par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma
“Liras”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0306, un nekustamā
īpašuma Zaru iela 27 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1184, Spilvē,
Babītes pagasta, Babītes novadā”, protokols Nr.8,12.§, atcelšanu
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības
administrācijas lūgumu atcelt Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 24. maija
lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma
“Liras”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0306, un nekustamā īpašuma
Zaru iela 27 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1184, Spilvē, Babītes pagasta,
Babītes novadā”, protokols Nr. 8,12.§.
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Atbilstoši iepriekš minētajam, kā arī saskaņā ar likumu Par pašvaldībām 15.panta
pirmās daļas 13. un 14. apakšpunktu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 99. punktu un
Attīstības komitejas 14.01.2020. atzinumu (prot. Nr.1, 10.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Atcelt Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 24. maija lēmumu “Par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Liras”, zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0306, un nekustamā īpašuma Zaru iela 27 zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1184, Spilvē, Babītes pagasta, Babītes novadā”,
protokols Nr.8,12.§
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
10.§
Par darba uzdevuma termiņa pagarināšanu detālplānojuma izstrādei nekustamā
īpašuma “Drapes”, kadastra Nr. 8048 008 0054, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 008 0054, Sēbruciems, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “ZMF Īpašumi”, reģ. Nr.
40103932445, pilnvarotās personas Sintijas Batkovskas 04.12.2019. iesniegumu,
reģistrācijas Nr. 4614-S, ar lūgumu pagarināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei
nekustamā īpašuma “Drapes”, kadastra Nr. 8048 008 0054, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 008 0054, Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā līdz 2020. gada
novembrim. Darba uzdevuma pagarinājums nepieciešams, meža zemju atmežošanas
dokumentācijas sakārtošanai.
Atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 103. punktam, Attīstības
komitejas 14.01.2020. atzinumam (protokols Nr.1, 11.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Pagarināt ar Babītes novada pašvaldības domes 27.04.2016. lēmumu, protokols Nr.
6,16.§ apstiprināto darba uzdevumu 03-2016 detālplānojuma izstrādei nekustamā īpašuma
“Drapes”, kadastra Nr. 8048 008 0054, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008
0054, Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā līdz 2021. gada 30. janvārim.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
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11.§
Par Babītes novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata gala redakcijas
apstiprināšanu
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības administrācijas
Plānošanas un būvniecības daļas ierosinājumu, lemt par Babītes novada teritorijas
plānojuma un Vides pārskata gala redakcijas apstiprināšanu.
Atbilstoši iepriekš minētajam, kā arī, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.
panta otrās daļas 1.punktu, 12.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta
pirmo daļu un 25. pantu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88.1.punktu, 91. punktu un 92.
punktu, Attīstības komitejas 14.01.2020. atzinumam (prot. Nr.1, 12.§), atklāti balsojot
„par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, R.Bērziņa), „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Babītes novada teritorijas plānojumu, saistošos noteikumus Nr.1
“Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi un grafiskā daļa” (pielikums nr.2) un Vides pārskatu.
2. Ar saistošo noteikumu Nr.1 “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” īstenošanas uzsākšanas
dienu, atzīt par spēku zaudējušiem Babītes novada pašvaldības 2013. gada 8. maija
saistošos noteikumus Nr.6 „Par grozījumiem Babītes pagasta padomes 2008.gada
4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 „Babītes pagasta teritorijas plānojums 2008.2020.gadam teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” un Salas pagasta padomes 2008. gada 5. septembra saistošajos
noteikumos Nr.84 „Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam
2008.gada grozījumu grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”.
3. Paziņojumu par lēmuma pieņemšanu piecu darba dienu laikā pēc šī lēmuma spēkā
stāšanās ievietot Teritorijas attīstības plānošanas sistēmā, pašvaldības tīmekļa
vietnē www.babite.lv.
4. Paziņojumu par Saistošo noteikumu pieņemšanu divu nedēļu laikā pēc Saistošo
noteikumu apstiprināšanas publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”,
pašvaldības tīmekļa vietnē www.babite.lv un informatīvajā izdevumā “Babītes
ziņas”.
5. Lēmumu par Saistošo noteikumu apstiprināšanu un saistītos dokumentus ievietot
Teritorijas attīstības plānošanas sistēmā un pašvaldības tīmekļa vietnē
www.babite.lv, un informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divdesmit piecām lapām.
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12.§
Par zemes iegūšanu īpašumā
Ziņo A.Ence
Babītes novada pašvaldības dome izskata L.T. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,
Latvijas Republikas nepilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, 20.01.2020.
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 225-S, ar lūgumu, atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
“Ūdens iela 12”, kadastra Nr. 8048 009 0210 un nekustamo īpašumu “Ūdens iela 12A”,
kadastra Nr. 8048 009 0211, Brīvkalni, Babītes pagasts, Babītes novads, kas iegūts
dāvinājuma rezultātā.
Nekustamais īpašums “Ūdens iela 12”, kadastra Nr. 8048 009 0210 un
nekustamais īpašums “Ūdens iela 12A”, kadastra Nr. 8048 009 0211, Brīvkalni, Babītes
pagasts, Babītes novads atrodas teritorijā, kurai, saskaņā ar Babītes novada Babītes pagasta
teritorijas plānojumu 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojumu 2005.2017.gadam tā ir kadastra Nr. 8048 009 0210 – savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija
(DzS), kadastra Nr. 8048 009 0211 – līnijbūvju izbūves teritorija (TL).
Noteiktais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis noteikts kadastra
Nr. 8048 009 0210 – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601), kadastra Nr. 8048 009
0211 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā (1101).
Izskatījusi minēto iesniegumu un tam pievienoto 20.01.2020. dāvinājuma līgumu,
par nekustamā īpašuma “Ūdens iela 12”, kadastra Nr. 8048 009 0210 un nekustamā
īpašuma “Ūdens iela 12A”, kadastra Nr. 8048 009 0211, Brīvkalni, Babītes pagasts,
Babītes novads dāvinājumu, izvērtējusi novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju
un saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30. pantu, atklāti
balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, R.Bērziņa), „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu L.T. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, Latvijas Republikas
nepilsoņa pase Nr. “dzēsts”, adrese: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo
īpašumu “Ūdens iela 12”, kadastra Nr. 8048 009 0210 un nekustamo īpašumu “Ūdens iela
12A”, kadastra Nr. 8048 009 0211, Brīvkalni, Babītes pagasts, Babītes novads.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
13.§
Par pabalsta piešķiršanu V.S.Z.
Ziņo R.Bērziņa
Izskatot V.S.Z. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, (turpmāk tekstā – Iesniedzēja)
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 9-1/20/20-IP, ar lūgumu piešķirt pabalstu sociālās
rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, Babītes novada pašvaldības dome konstatēja, ka:
1. Iesniedzējs lūdz pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, kā iemeslu
minot lielus izdevumus par medikamentiem un ārstnieciskiem pakalpojumiem.
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Apmaksājot medikamentus un medicīniskos pakalpojumus, klientam trūkst līdzekļu
pamatvajadzību nodrošināšanai. Iesniegumam pielikumā pievienoti apmaksas čeki par
medikamentiem un medicīniskajiem pakalpojumiem par summu EUR 241.09 un ģimenes
ārsta izziņa par veselības stāvokli.
2. Atbilstoši Babītes novada pašvaldības 25.10.2017. saistošo noteikumu Nr.16 “Par
Babītes novada pašvaldības pabalstiem ar materiālā stāvokļa izvērtēšanu” X. nodaļas
nosacījumiem pabalstu piešķir personai individuālās sociālās rehabilitācijas procesā, lai
novērstu vai mazinātu invaliditātes, darbnespējas, veselības traucējumu, atkarības,
vardarbības vai citu faktoru izraisītās negatīvās sekas klienta dzīvē un nodrošinātu klienta
sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.
3. Izvērtējot sniegto informāciju un Iesniedzēja situāciju tika konstatēta
nepieciešamība piešķirt pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, lai mazinātu
prognozējamas invaliditātes un veselības traucējumu izraisītās negatīvās sekas klientu
dzīvē un nodrošinātu klientu sociālā statusa uzlabošanu un funkcionēšanu sabiedrībā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Sociālo lietu komitejas 14.01.2020. atzinumu
(protokols Nr.1, 2.§) un saskaņā ar Babītes novada pašvaldības 25.10.2017. saistošo
noteikumu Nr.16 „Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem ar materiālā stāvokļa
izvērtēšanu” X. nodaļu, atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš,
V.Vaivods, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt pabalstu 290,00 EUR (divi simti deviņdesmit euro, 00 centi) apmērā V.S.Z.
“dzēsts”, personas kods “dzēsts”, sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai. Pabalsts
izmaksājams laika periodā līdz 31.12.2020., apmaksu veicot pēc izdevumus attaisnojošu
dokumentu iesniegšanas Babītes novada pašvaldības sociālajā dienestā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
14.§
Par Portidžas mācībsistēmas nodrošinājumu
Ziņo R.Bērziņa
Izskatot A.K. “dzēsts”, personas kods “dzēsts” (turpmāk tekstā – Iesniedzējs),
iesniegumu, reģistrācijas Nr.9-1/20/34-IP, ar lūgumu piešķirt finansiālu atbalstu Portidžas
mācībsistēmas nodrošinājumam R.K. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, Babītes novada
pašvaldības dome konstatēja, ka:
1. Iesniedzējs savā iesniegumā lūdz finansējumu attīstības centra apmeklējumiem ar
mērķi turpināt attīstību un integrāciju bērnam ar īpašām vajadzībām.
2. Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 4. punktā noteikts, ka pašvaldībai ir
pienākums gādāt par iedzīvotāju izglītību.
3. Izvērtējot Iesniedzēja sniegto informāciju un pārrunājot šo situāciju, tika konstatēta
nepieciešamība sniegt finansiālu atbalstu A.K. “dzēsts” dēlam R.K. “dzēsts”
izglītības nodrošinājuma apmaksai.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Sociālo lietu komitejas 14.01.2020. atzinumu
(protokols Nr.1, 2.§) un saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15. pants 4. punkta
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nosacījumiem atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs,
A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Piešķirt finansiālu atbalstu Portidžas mācībsistēmas nodrošinājumam R.K.
“dzēsts”, personas kods “dzēsts”.
2. Apmaksu nodrošināt no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim veicot
maksājumus no pašvaldības Sociālā dienesta budžetā paredzētajiem līdzekļiem.
3. A.K. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, iesniegt Sociālajā dienestā maksājumu
apliecinošus dokumentus un apliecinājumu par attīstības centra apmeklējumu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
15.§
Par Babītes novada pašvaldības 31.10.2018. noteikumu Nr.8 „Babītes novada
pašvaldības sociālās dzīvojamās mājas “Mildas” iekšējās kārtības noteikumi”
atcelšanu un Babītes novada pašvaldības noteikumu Nr. 3 „Babītes novada
pašvaldības dzīvojamās mājas “Mildas” iekšējās kārtības noteikumi”
apstiprināšanu
Ziņo A.Iklāva
Atbilstoši Babītes novada pašvaldības domes 28.08.2019. lēmumam “Par sociālās
dzīvojamās mājas “Mildas” statusa maiņu” (protokols Nr.15, 20.§), ar kuru pašvaldības
sociālās dzīvojamās mājas “Mildas” statuss mainīts uz pašvaldības dzīvojamās mājas
statusu, atzīstams, ka ar statusa maiņu spēku zaudējuši ar Babītes novada pašvaldības
domes 31.10.2018. lēmumu “Par Babītes novada pašvaldības noteikumu Nr.8 „Babītes
novada pašvaldības sociālās dzīvojamās mājas “Mildas” iekšējās kārtības noteikumi”
apstiprināšanu” (protokols Nr.12, 24.§), apstiprinātie Babītes novada pašvaldības
noteikumi Nr.8.
Saistībā ar lēmumu “Par sociālās dzīvojamās mājas statusa maiņu” izstrādāti
„Babītes novada pašvaldības dzīvojamās mājas “Mildas” iekšējās kārtības noteikumi”
(Turpmāk tekstā – Noteikumi, Noteikumu projekts pielikumā).
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti
balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, R.Bērziņa), „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.Atzīt par spēku zaudējušiem 31.10.2018. Babītes novada pašvaldības noteikumus
Nr.8 „Babītes novada pašvaldības sociālās dzīvojamās mājas “Mildas” iekšējās kārtības
noteikumi”.
2. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības noteikumus Nr. 3 „Babītes novada
pašvaldības dzīvojamās mājas “Mildas” iekšējās kārtības noteikumi”.
3. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to apstiprināšanas.
4. Lai nodrošinātu Noteikumu publisku pieejamību, Noteikumu teksts tiek ievietots
interneta vietnē - Babītes novada pašvaldības mājas lapā – www.babite.lv, kā arī tiek
publicēts Babītes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Babītes ziņas”.
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Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām.
16.§
Par pabalsta piešķiršanu
Ziņo D.Valters
Babītes novada pašvaldībā 07.01.2020. saņemts K.M. “dzēsts” iesniegums
(reģistrēts Babītes novada pašvaldībā 08.01.2020. ar reģistrācijas Nr. 75-S), kurā izteikts
lūgums piešķirt pabalstu Babītes novada pašvaldības “dzēsts” kolektīva “dzēsts” vadītājas
D.V. “dzēsts” nāves gadījumā, mēnešalgas apmērā.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 19. panta otrajai un sestajai daļai, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
27. punktam, Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumu Nr.565 “Noteikumi par valsts un
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” 3. un 5.
punktam, kā arī saskaņā ar Finanšu komitejas 20.01.2020. atzinumu (protokols Nr.2 , 5.§),
atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, R.Bērziņa),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.
2.

Piešķirt pabalstu darbinieka nāves gadījumā 825,00 EUR (astoņi simti divdesmit pieci
euro, 00 centi) apmērā pirms nodokļu nomaksas.
Līdz 07.02.2020. pabalstu pārskaitīt uz K.M. “dzēsts” bankas norēķinu kontu:
“dzēsts”.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
17.§
Par veiktajiem ieguldījumiem būvē “Centrālais siltuma punkts”, Rīgas ielā 1,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā un 2016.gada 1.jūlija nedzīvojamo telpu
nomas līguma nomas maksas samazināšanu
Ziņo D.Valters
Starp Babītes novada pašvaldību, turpmāk tekstā – Iznomātājs, un M.M. “dzēsts”,
personas kods “dzēsts”, turpmāk tekstā – Nomnieks, 01.07.2016. tika noslēgts
nedzīvojamo telpu nomas līgums, turpmāk tekstā – Līgums, par būves “Centrālais siltuma
punkts”, Rīgas ielā 1, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 8048
003 0610 001, turpmāk tekstā – Būve, nodošanu Nomniekam nomas lietošanā.
Babītes novada pašvaldības administrācijā 05.12.2019. tika saņemts SIA
“Braunijs”, reģistrācijas Nr. 40203017923, iesniegums (reģistrēts 06.12.2019. ar Nr.4658S), kurā Nomnieks lūdz Babītes novada pašvaldības plānošanas un būvniecības daļu
sagatavot atzinumu par faktiski veikto ieguldījumu apmēru Būvē.
Ņemot vērā augstāk minēto un ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 61. panta 1.1 punktu, likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punktu, Līguma 4.4. un 9.2.punktu, kā arī saskaņā ar Finanšu
komitejas 20.01.2020. atzinumu (protokols Nr.2, 6.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
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N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.

3.

Akceptēt būvē “Centrālais siltuma punkts”, Rīgas ielā 1, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā, kadastra apzīmējums 8048 003 0610 001, SIA “Braunijs”,
reģistrācijas Nr. 40203017923, faktiski veikto ieguldījumu 44946,93 EUR
(četrdesmit četri tūkstoši deviņi simti četrdesmit seši euro, 93 centi) bez PVN 21%
apmērā.
Laika periodā no 01.02.2020. līdz 31.01.2026. samazināt 2016.gada 1.jūlija
nedzīvojamo telpu nomas līguma nomas maksu 50 % apmērā, nosakot to 275,00 EUR
(divi simti septiņdesmit pieci euro, 00 centi) bez PVN 21% mēnesī.
Uzdot Babītes novada pašvaldības juriskonsultam sagatavot vienošanos par
grozījumiem 2016.gada 1.jūlija nedzīvojamo telpu nomas līgumā.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz septiņām lapām.
18.§
Par “Babītes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas
nolikuma” apstiprināšanu
Ziņo D.Valters
Izskatot “Babītes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas
nolikumu”, kas izstrādāts ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un
likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu un 61.panta trešo daļu, atklāti balsojot „par”
12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs,
G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas”
nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas
komisijas nolikumu (skat. pielikums);
2. Noteikt, ka nolikums stājas spēkā 2020.gada 1.februārī.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām.
19.§
Par Babītes novada pašvaldības domes 25.09.2019. lēmuma “Par Babītes novada
pašvaldībai piederošo 2/5 domājamo daļu nekustamajā īpašumā “Straupes-DāvKaspari”, Straupciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, nosacītās cenas
apstiprināšanu” (protokola Nr. 17, 30.§), precizēšanu
Ziņo D.Valters
Ievērojot sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA “Vestabalt”, reģistrācijas Nr.
40103011765, 2020.gada 17.janvāra nekustamā īpašuma ,,Straupes-Dāv-Kaspari”,
Straupciems, Salas pagasts, Babītes novads, kadastra numurs 8088 009 0035, turpmāk
teksta – Nekustamais īpašums, daļas tirgus vērtības precizējumu Nr. 5726.1.0919.
(reģistrēts Babītes novada pašvaldībā 21.01.2020. ar Nr. 247-S) un Babītes novada
pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas 2020.gada 21.janvāra lēmumu, ar
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kuru Nekustamā īpašuma 2/5 domājamo daļu nosacītā cena noteikta 3100,00 EUR (trīs
tūkstoši viens simts euro, 00 centi) apmērā. Kā arī Ievērojot Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 8.panta trešās daļas nosacījumus un likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko,
K.Vilciņš, V.Vaivods, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
Precizēt Babītes novada 25.09.2020. lēmuma (protokols 17, 30.§) nolemjošo daļu,
izsakot to šādā redakcijā: “apstiprināt atsavināmo 2/5 domājamo daļu no zemes
nekustamajā īpašumā ,,Straupes- Dāv-Kaspari”, Straupciemā, Salas pagastā, Babītes
novadā, kadastra numurs 8088 009 0035, nosacīto cenu 3100,00 EUR (trīs tūkstoši viens
simts euro, 00 centi) apmērā.”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
20.§
Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes saskaņošanu
nekustamajā īpašumā „Bejas”
Ziņo A.Savčuka
Babītes novada pašvaldības dome (turpmāk tekstā – Dome) ir izskatījusi
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ZT BENING”, reģistrācijas Nr. 40103692757, valdes
locekles I.B. “dzēsts” (turpmāk tekstā – Iesniedzēja) iesniegumu, reģistrētu Babītes novada
pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā 15.01.2020. ar Nr. 170-S, ar lūgumu
saskaņot alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietni – vasaras kafejnīcu
nekustamajā īpašumā „Bejas”, Babītes pagastā, Babītes novadā laika periodam no
15.05.2020. līdz 15.10.2020, un konstatēja sekojošo:
1. Saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3. panta (31). punktu, ja papildus
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē
norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai tiek pieteikta alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecība novietnē, attiecīgajā licencē minētā darbība norādītajā vietā tiek
atļauta, ja vietējā pašvaldība izdevusi saistošos noteikumus par alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecību novietnēs (8. panta trešā un ceturtā daļa) un ir saskaņojusi
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību pieteiktajā darbības vietā.
2. Babītes novada pašvaldības 2010. gada 26. maija saistošo noteikumu Nr. 19 „Par
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Babītes novadā” 4. punkts nosaka,
ka, lai saņemtu saskaņojumu atļautai alkoholisko dzērienu tirdzniecībai
mazumtirdzniecības novietnē, personai Babītes novada pašvaldības domē jāiesniedz:
pieteikums mazumtirdzniecības novietnes vietas saskaņošanai; alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecības licences, kuru izsniegusi Valsts ieņēmumu dienesta licencēšanas
komisija, kopija; īpašuma (valdījuma) vai lietojuma tiesības apliecinošu dokumentu
kopijas; skici (shēmu), kurā attēlota novietnes atrašanās vieta, atbilstoši tās
novietojumam dabā.
3. Izvērtējot iesniegumam pievienotos dokumentus, Dome secina, ka:
3.1. starp A.B. “dzēsts” kā Iznomātāju un SIA “ZT Bening” kā Nomnieku 11.01.2020.
noslēgts Zemes nomas līgums par 30 m2 zemes no nekustamā īpašuma - zemes
gabala ar nosaukumu „Bejas”, Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra Nr. 8048
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007 0151, 11,9 ha platībā (turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums) nomu. Līguma
darbības termiņš no 2020. gada 11. janvāra līdz 2023. gada 10. janvārim;
3.2. starp Iesniedzēju un A.B. “dzēsts” 11.01.2020. noslēgta vienošanās, ar kuru A.B.
“dzēsts” atļauj Iesniedzējai nodarboties ar sezonālo tirdzniecību Nekustamajā
īpašumā;
3.3. Iesniedzēja ir pievienojusi iesniegumam Teritorijas plānu ar Babītes novada
pašvaldības Būvvaldes 2012. gada 18. aprīļa saskaņotu kafejnīcas novietojumu;
3.4. Iesniedzēja ir pievienojusi iesniegumam kafejnīcas-nojumes skici un aerofoto ar
nojumes novietojumu dabā ar Babītes novada pašvaldības Būvvaldes 2012. gada
18. aprīļa saskaņojumu;
3.5. Iesniedzēja ir pievienojusi iesniegumam Speciālo atļauju (licenci) alkoholisko
dzērienu mazumtirdzniecībai, sērija MT Nr. 00000011071 ar pielikumu Nr. 7 (dati
pārbaudīti 2020. gada 17. janvārī Valts ieņēmumu dienestā informatīvajā
tīmekļvietnē https://www6.vid.gov.lv/AP/APData - Speciāla atļauja (licence)
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai; Nodokļu maksātājs: SIA "ZT BENING";
NMR kods:40103692757; Licences sērija un numurs: MT 00000011071; Licence
derīga no:18.02.2014; Licences derīguma termiņš: beztermiņa; Licences
pārreģistrācijas datums: 01.03.2019; Licences statuss: Spēkā; Licences
izsniegšanas datums: 17.02.2014; Licences saņēmēja nosaukums: SIA "ZT
BENING");
3.6. Iesniedzēja ir pievienojusi iesniegumam informāciju par SIA „ZT BENING”,
reģistrācijas Nr.40103692757, komersanta reģistrāciju uzņēmumu reģistrā (dati
pārbaudīti 2020. gada 17. janvārī tīmekļvietnē www.lursoft.lv);
3.7. Iesniegumu parakstījusi I.B. “dzēsts”, kura saskaņā ar 17.01.2020. pārbaudītu
informāciju ir „ZT BENING”, reģistrācijas Nr. 40103692757, valdes locekle ar
tiesībām komersantu pārstāvēt atsevišķi;
3.8. Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļas elektroniskās datu bāzes informācija apliecina
A.B. “dzēsts” īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu - zemes gabalu ar
nosaukumu „Bejas”, Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra Nr.8048 007 0151,
11,9 ha platībā.
4. Izskatot Iesniedzējas iesniegtos dokumentus kopsakarā ar Babītes novada pašvaldības
2010. gada 26. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 19 „Par alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecību novietnēs Babītes novadā”, Dome atzīst, ka Iesniedzēja ir iesniegusi
visus norādītos alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes saskaņošanu
pamatojošos dokumentus un ir saskaņojama mazumtirdzniecības novietnes vieta vasaras kafejnīcu nekustamajā īpašumā „Bejas”, Babītes pagastā, Babītes novadā laika
periodam no 15.05.2020. līdz 15.10.2020.
Ievērojot Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3. panta 3.1 daļu, Babītes novada
pašvaldības 26.05.2010. saistošo noteikumu Nr. 19 „Par alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecību novietnēs Babītes novadā” 3. punktu un Administratīvā procesa
likuma 4. pantā, 66. pantā un 70. pantā noteikto, atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Saskaņot SIA „ZT BENING”, reģistrācijas Nr. 40103692757, alkoholisko
dzērienu mazumtirdzniecību vasaras kafejnīcā nekustamajā īpašumā „Bejas” Babītes
pagastā, Babītes novadā, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai laika periodā no
15.05.2020. līdz 15.10.2020.
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2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots Iesniedzējai.
3. Lēmumu paziņot SIA „ZT BENING”, reģistrācijas Nr. 40103692757, nosūtot
to reģistrētā pasta sūtījumā uz Iesniedzējas juridisko adresi: Mazcenu aleja 25-1,
Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166, vai izsniegt Iesniedzējai pret parakstu.
4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties
Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trīs lapām.
21.§
Par Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 3
“Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 22. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 4 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Babītes novadā”” apstiprināšanu
Ziņo A.Savčuka
Babītes novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) Administrācijas lietvedības
reģistrā 06.01.2020. ar Nr. 34 - S reģistrēts 03.01.2020. Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (turpmāk tekstā – Ministrija) vēstule Nr. 1-18/38 “Par Babītes novada
pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem ūdenssaimniecības jomā” ar norādījumu, ka
Ministrija 2017. gada 13. aprīlī ir nosūtījusi atzinumu Nr.1-18/3092 par Pašvaldības
saistošajiem noteikumiem, kurā tika izteikts iebildums par Pašvaldības domes 2017. gada
22. februāra saistošo noteikumu Nr. 4 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Babītes novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr. 4) 11.
punktu, jo tajā noteiktā prasība nav saskaņota ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā
noteikto. Līdz ar to Ministrija lūdz šo punktu precizēt atbilstoši Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma tiesiskajam regulējumam.
Tādejādi Pašvaldības dome secina un Ministrija uzsver, ka jau pašā saistošo noteikumu
Nr. 4 11. punktā būtu jāsniedz attiecīgs skaidrojums, informējot privātpersonas, ka
noteiktās normas piemērošana tiek ierobežota tikai ar to teritoriju, kur pieslēgšanas
centralizētajai ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai paredzēta
Pašvaldības teritorijas plānojumā, atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko,
K.Vilciņš, V.Vaivods, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3 “Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes
2017. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Babītes novadā”” (skat. pielikumu).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz piecām lapām.
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22.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma
Brīvkalnos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8048 010 0474,
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.8048 010 0238, 224 m2
platībā, izsoles ar pretendentu atlasi noteikumu apstiprināšanu
Ziņo H.Slava
Izskatīts Babītes novada pašvaldības Īpašumu izsoles komisijas iesniegtais
10.01.2020. protokols Nr.1-1.14/10/1 un tam pievienotais izsoles noteikumu „Babītes
novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Brīvkalnos, Babītes pagastā, Babītes
novadā, kadastra Nr.8048 010 0474, sastāvoša no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8048 010 0238, 224 m2 platībā izsoles ar pretendentu atlasi noteikumi”
projekts, kas izstrādāts saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 25.09.2019. lēmuma
“Par zemes vienības Brīvkalnos, Babītes pagastā, Babītes novadā, atsavināšanu” (protokols
Nr.17, 16.§) lemjošās daļas 3. punktu.
Atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, R.Bērziņa),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt izsoles noteikumus „Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā
īpašuma Brīvkalnos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8048 010 0474,
sastāvoša no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 010 0238, 224 m2
platībā izsoles ar pretendentu atlasi noteikumi” (Noteikumu projekts ar pielikumiem uz 12
lpp. un Izsoles komisijas 10.01.2020. protokols Nr.1.-1.14/10/1 uz 1 lp. (kopija) –
Pielikumā).
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrpadsmit lapām.
23.§
Par Babītes novada pašvaldības īpašuma izsoles komisijas
priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu
Ziņo A.Ence
Saņemts Babītes novada pašvaldības īpašuma izsoles komisijas priekšsēdētājas,
nekustamo īpašumu administratores Helēnas Slavas ierosinājums ar kuru viņa lūdz Domi
iecelt īpašumu izsoles komisijas priekšsēdētājas vietnieku. Izsoles komisijas nolikumā nav
noteikta kārtība, kas pilda Izsoles komisijas priekšsēdētāja pienākumus viņa attaisnotas
prombūtnes laikā un, ievērojot nepieciešamību nodrošināt Izsoles komisijas darbības
nepārtrauktību, atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24. punktam,
atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, R.Bērziņa),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Iecelt Izsoles komisijas locekli, nodokļu administratoru Arvi Ančevski par Izsoles
komisijas priekšsēdētājas vietnieku.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
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Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
24.§
Par grozījumu apstiprināšanu Babītes novada pašvaldības 31.10.2018.
noteikumos Nr.10 „Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1.
klasē Babītes vidusskolā”
Ziņo I.Bērziņa
Izvērtējot Babītes novada pašvaldības 31.10.2018. noteikumus Nr.10 „Kārtība,
kādā reģistrējami iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Babītes vidusskolā” (turpmāk
tekstā – Noteikumi) saistībā ar Babītes novada pašvaldības Babītes vidusskolas direktores
I.Rozenbergas 13.01.2020. iesniegumu, reģistrētu Babītes novada pašvaldības
Administrācijas lietvedības reģistrā 15.01.2020. ar Nr.15-ie, kurā lūgts veikt grozījumus
Noteikumos, norādot, ka Noteikumu 10.2. punkts izsakāms sekojošā redakcijā: “10.2.
saskaņā ar bērna vecāka norādījumiem sistēmā norāda bērna vecāka kontaktinformāciju
(tālruņa Nr., e-pasta adresi).”, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas
2.punktu, Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas 15.01.2020. atzinumu (protokols
Nr.1, 1.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs,
A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Izdarīt Babītes novada pašvaldības 31.10.2018. noteikumos Nr.10 „Kārtība, kādā
reģistrējami iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Babītes vidusskolā” šādus
grozījumus (turpmāk tekstā – Grozījumi):
10.2.punktā:
- izslēgt 10.2.1. apakšpunktu;
- izslēgt 10.2.2. apakšpunktu;
- izteikt 10.2. punktu šādā redakcijā:
”10.2. saskaņā ar bērna vecāka norādījumiem sistēmā norāda bērna vecāka
kontaktinformāciju (tālruņa Nr., e-pasta adresi).”
2. Lai nodrošinātu Grozījumu publisko pieejamību, Noteikumu konsolidēts teksts tiek
ievietots interneta vietnē - Babītes novada pašvaldības mājas lapā – www.babite.lv,
kā arī tiek publicēts Babītes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Babītes
ziņas”.
3. Grozījumi stājas spēkā 01.01.2020.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz piecām lapām.
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25.§
Par Babītes novada pašvaldības 22.01.2020. noteikumu Nr.4
„Par Babītes novada pašvaldības gada pārskata sagatavošanu” apstiprināšanu
Ziņo I.Urbanoviča
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka,
ka dome pieņem iekšējos normatīvos aktus un saskaņā ar izmaiņām Latvijas Republikas
normatīvajos aktos Finanšu un grāmatvedības daļa ir izstrādājusi noteikumu projektu “Par
Babītes novada pašvaldības gada pārskata sagatavošanu” (turpmāk tekstā – Noteikumi).
Ievērojot iepriekš minēto un izskatot Noteikumu projektu, atklāti balsojot „par” 12
balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs,
G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas”
nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
apstiprināt Babītes novada pašvaldības 22.01.2020. noteikumus Nr.4 “Par Babītes
novada pašvaldības gada pārskata sagatavošanu” (Pielikumā – Noteikumi).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz septiņpadsmit lapām.
26.§
Par pamatlīdzekļu norakstīšanu
Ziņo A.Kravals
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 2015. gada 16. decembra “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 2020. gada 20.janvāra atzinumu (protokols Nr.2, 7.§) par
pamatlīdzekļu norakstīšanu atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš,
V.Vaivods, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. apstiprināt Pamatlīdzekļu norakstīšanas sarakstu;
2. Finanšu un grāmatvedības daļai izslēgt no pašvaldības bilances uzskaites minēto
pamatlīdzekļu vērtības.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
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27.§
Par pašvaldības noteikumu Nr. 1
„Par amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2020.gadā”
apstiprināšanu
Ziņo E.Sloceniece
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 13.punktu un Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11.panta 1.daļu, un izskatot
pašvaldības iestāžu vadītāju iesniegtos darbinieku amatu sarakstus 2020.gadam (skat.
pielikumus Nr.1 – 12) un saskaņā ar Finanšu komitejas 16.01.2020. atzinumu (protokols
Nr.1, 1.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs,
A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Apstiprināt noteikumus Nr. 1 „Par amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām
pašvaldības iestādēs 2020.gadā” (Noteikumi – pielikumā Nr.13).
2. Noteikumi Nr. 1 piemērojami no 2020.gada 1.janvāra.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divdesmit vienas lapas.
28.§
Par Babītes novada pašvaldības budžetu 2020.gadā
Ziņo E.Sloceniece
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un likuma „Par pašvaldību
budžetiem” un saskaņā ar Finanšu komitejas 16.01.2020. atzinumu (protokols Nr.1, 2.§),
atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, R.Bērziņa),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Izdot Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2 „Par Babītes novada
pašvaldības budžetu 2020.gadā”.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.2 „Par Babītes novada pašvaldības budžetu
2020.gadā”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divdesmit lapām.
Sēdes vadītājs paziņo sēdes pārtraukumu no plkst. 15.48 līdz 16.10.
29.§
Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības 25.11.2015. noteikumos Nr.13
„Par Babītes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas
un kontroles kārtību”
Ziņo E.Sloceniece
Sakarā ar izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kā rezultātā no
pašvaldību budžeta sastāva izslēgts speciālais budžets, un nolūkā uzlabot pašvaldības
finanšu līdzekļu izlietojuma un pieejamo līdzekļu atlikuma kontroli tāmēs maksas
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pakalpojumu un materiālo vērtību iegādes apmaksai, nepieciešams precizēt Babītes novada
pašvaldības 25.11.2015. noteikumus Nr.13 „ Par Babītes novada pašvaldības budžeta
izstrādāšanas, apstiprināšanas un kontroles kārtību”.
Ievērojot iepriekš minēto un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.01.2020. atzinumu
(protokols Nr.2, 1.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš,
V.Vaivods, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
Babītes novada pašvaldības 25.11.2015. noteikumu Nr.13 „Par Babītes novada
pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un kontroles kārtību” (turpmāk tekstāNoteikumi) 6., 11. un 12. punktu un 26.4. apakšpunktu izteikt jaunā redakcijā:
1. „6. Budžets sastāv no pamatbudžeta, ziedojumu un dāvinājuma budžeta, ko veido
likumā “Par budžetu un finanšu vadību” noteiktajā kārtībā. Budžetā ir ieņēmumu,
izdevumu un finansēšanas daļa, ko izstrādā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai
budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikācijai.”;
2. “11. Budžeta izpildītājs ir atbildīgs par Pašvaldības iestādei, struktūrvienībai vai
konkrētai programmai apstiprināto finanšu līdzekļu likumīgu, lietderīgu un
ekonomiski pamatotu izlietošanu, atbilstoši tās funkcijām un uzdevumiem, kā arī
regulāri un savlaicīgi informē Domes priekšsēdētāju un Pašvaldības izpilddirektoru
(turpmāk tekstā – Izpilddirektors) par problēmām Budžeta izpildē un finanšu
vadībā.”;
3. “12. Budžeta projekta sagatavošanu organizē Izpilddirektors sadarbībā ar
Pašvaldības administrācijas ekonomistu (turpmāk- Ekonomists).”;
4. “26.4. regulāri kontrolē finanšu līdzekļu plūsmu un pieejamo atlikumu tāmēs
maksas pakalpojumu un materiālo vērtību iegādes apmaksai;”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz desmit lapām.
30.§
Par pašvaldības izglītības iestāžu 2020.gada
izdevumu tāmes apstiprināšanu
Ziņo E.Sloceniece
Babītes novada pašvaldības dome izskata iesniegto pašvaldības izglītības iestāžu
2020.gada izdevumu tāmi uz vienu audzēkni atbilstoši iepriekšējā saimnieciskā gada
naudas plūsmas izdevumiem, lai nodrošinātu savstarpējos norēķinus ar pašvaldībām
atbilstoši Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumu Nr.418 „Kārība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 4. un
9.punkta nosacījumiem.
Ņemot vērā sniegto informāciju un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.01.2020.
atzinumu (protokols Nr.2, 2.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko,
K.Vilciņš, V.Vaivods, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
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1. Lai veiktu savstarpējos norēķinus ar citām pašvaldībām, apstiprināt Babītes
novada pašvaldības izglītības iestāžu 2020.gada izdevumu tāmi uz vienu
audzēkni atbilstoši iepriekšējās gada naudas plūsmas izdevumiem (pielikumā tāme).
2. Atbildīgā par savstarpējo norēķinu veikšanu – izglītības darba speciāliste Ginta
Kaire-Kūlupa.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
31.§
Par vidējām izmaksām pirmskolas izglītības programmā
Babītes novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020.gadā
Ziņo E.Sloceniece
Saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr.709 „Noteikumi par
izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām
vidējām izmaksām sedz pirmskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības
iestādei” pašvaldības administrācijas darbinieki ir sagatavojuši aprēķinu „Babītes novada
pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu 2020.gada izdevumu tāme uz vienu audzēkni
atbilstoši iepriekšējā gada naudas plūsmas izdevumiem” (turpmāk tekstā – Aprēķins), kas
nepieciešams, lai noteiktu pašvaldības atbalsta apmēru norēķiniem ar izglītības iestāžu
reģistrā reģistrētu privāto pirmskolas izglītības iestādi, kas nodrošina pirmskolas izglītības
programmas apguvi darbdienās (ne mazāk kā 12 stundas dienā) un īsteno licencētu
pirmskolas izglītības programmu. Pie tam Aprēķins ir sagatavots ievērojot nosacījumu, ka
atsevišķi tiek aprēķinātas izmaksas bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam un
bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei.
Izskatot sagatavoto Aprēķinu un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.01.2020.
atzinumu (protokols Nr.2, 3.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko,
K.Vilciņš, V.Vaivods, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt „Babītes novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu 2020.gada
izdevumu tāmi uz vienu izglītojamo atbilstoši iepriekšējā gada naudas plūsmas
izdevumiem” (skat. pielikumu).
2. Noteikt atbalsta apmēru 2020.gadā norēķiniem ar izglītības iestāžu reģistrā
reģistrētu privāto pirmskolas izglītības iestādi, kas nodrošina pirmskolas izglītības
programmas apguvi darba dienās (ne mazāk kā 12 stundas dienā) un īsteno licencētu
pirmskolas izglītības programmu:
2.1.bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam – ne vairāk kā 330 EUR (trīs
simti trīsdesmit euro, 00 centi) mēnesī vienam bērnam;
2.2.bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei – ne
vairāk kā 266 EUR (divi simti sešdesmit seši euro, 00 centi) mēnesī vienam
bērnam.
3. Atbildīgā par norēķiniem ar izglītības iestāžu reģistrā reģistrētu privāto pirmskolas
izglītības iestādi – izglītības darba speciāliste Ginta Kaire-Kūlupa.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
25

32.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēra apstiprināšanu
bērnu uzraudzības pakalpojumam
Ziņo E.Sloceniece
Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības 28.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 2
“Kārtība, kādā Babītes novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības
pakalpojumam” (protokols Nr.3, 32.§) un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.01.2020.
atzinumu (protokols Nr.2, 4.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko,
K.Vilciņš, V.Vaivods, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam
2020.gadā 132,00 EUR (viens simts trīsdesmit divi euro, 00 centi) apmērā,
vienam bērnam mēnesī.
2. Atbildīgā par līdzfinansējuma piešķiršanu – izglītības darba speciāliste Ginta
Kaire-Kūlupa.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.

Domes sēdes darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti izskatīti.
Nākamā domes sēde 2020.gada 26. februārī, plkst. 14:00.

Sēdi slēdz

16.25

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

Andrejs Ence

Protokolētājs

Anda Ozoliņa
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