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Sabiedrisko attiecību speciāliste Māra Mičule ziņo par aktualitātēm un notikumiem
Babītes novadā 2020. gada februārī (ziņojums pielikumā).

Sēžu zālē ierodas deputāts Jānis Bērziņš plkst.14.04.
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2.

3.

Sabiedriskās kārtības daļas sargs Dana Lomakina informē par sastādītajiem
pārkāpumu protokoliem, saņemtajiem iedzīvotāju iesniegumiem, veiktajiem
izbraukumiem.
Energopārvaldnieks Ilmārs Stašulāns ziņo par energoresursu izlietojumu
2019.gadā.
Domes priekšsēdētājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar trīs lēmumprojektiem:
1. iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 24. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par atļauju atdalīt no nekustamā īpašuma “Pluģi”,
kadastra Nr. 8048 006 00424 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 007
0169, Babītes pagastā, Babītes novadā”.
2. iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 25. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par zemes ierīcības projekta izstrādi pašvaldības
nekustamā īpašuma “Vēja ziedi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048
003 1645, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, sadalei”.
3. iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā 40. darba kārtības punktu sagatavoto
lēmumprojektu: “Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā
īpašuma Rožu iela 22, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra
Nr.8048 004 0353, sastāvoša no zemes vienības 1,62 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 8048 004 0353, izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
Apstiprināt darba kārtību.
Darba kārtība:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Par G.Z. un biedrības “Sīļukalni” sūdzībām par 23.12.2019. būvatļaujas
Nr.247-19 atcelšanu.
Par nekustamā īpašuma “Cinīši” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
80480040203, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Par nekustamā īpašuma “Kraukļi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
8048 008 0037, Vīkuļi, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Par adreses piešķiršanu divu dzīvokļu mājas telpu grupām Dravnieku ielā 27,
Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Par adreses piešķiršanu divdzīvokļu dzīvojamās mājas telpu grupām Lāču ielā
15, Lapsās, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Par adreses piešķiršanu divu dzīvokļu mājas telpu grupām Spilves ielā 83,
Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
projektētajām zemes vienībām detālplānojuma “Jaunzemes” teritorijā, ko
ietver nekustamā īpašuma Salienas iela 9 zemes vienība ar kadastra
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8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.

apzīmējumu 80480030727, Lielupes iela 1 zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 80480030721, Lielupes iela zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 80480030758, Lielupes iela 2 zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 80480030689.
Par nosaukumu piešķiršanu Spuņciema ielai, Mazajai Spuņciema ielai un
blakus esošo zemes vienību un ēku adrešu maiņu Spuņciemā, Salas pagastā,
Babītes novadā.
Par “Purmaļi” nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra
numuru 8048 007 1120.
Par detālplānojuma “Drustēni” ielai paredzētās zemes vienības izveidi un
Drustēnu ielas nosaukuma piešķiršanu Spilvē, Babītes pagastā, Babītes
novadā.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Ūsiņi”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480130090 sadalīšanai, Klīvēs,
Babītes pagastā, Babītes novadā.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Tomi”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 010 0021, Salas pagastā, Babītes
novadā, sadalīšanai.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Birztalas”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1086, Dzilnuciemā, Babītes
pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Labieši”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0060, Salas pagastā, Babītes
novadā, sadalīšanai.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Kalniņi”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0785 sadalei un robežas
pārkārtošanai ar nekustamā īpašuma “Celiņi” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8048 001 0079, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Taigas”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0464, Babītē, Babītes
pagastā, Babītes novadā, sadalei.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībām, kas
iekļaujas nekustamā īpašuma “Jaunzeibarti” detālplānojuma teritorijā,
Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībām
Kadiķu, Mazā Kadiķu, Kālavu, Gundegu un Gleznotāju ielās.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībām, kas
iekļaujas nekustamā īpašuma “Dižbārdi” detālplānojuma teritorijā, Mežārēs,
Babītes pagasta, Babītes novadā.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu nekustamajā īpašumā
Alstu iela 17, kadastra Nr. 8048 004 1446 ietilpstošajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8048 004 1446 Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā
Kleistu iela 4, ar kadastra numuru 8048 004 0198, ietilpstošajai zemes vienībai.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā
Kleistu iela 4A, ar kadastra numuru 8048 004 1444, ietilpstošajai zemes
vienībai.
Par saistošo noteikumu Nr. 4 “Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo
noteikumu Nr.65 „Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Mušmires”, kad.
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24.

25.

26.
27.
28.

29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.

40.

41.
42.
43.
44.

Nr. 8048 001 0023 un 8048 001 0024, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku
zaudējušiem” apstiprināšanu.
Par atļauju atdalīt no nekustamā īpašuma “Pluģi”, kadastra Nr. 8048 006
00424 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0169, Babītes pagastā,
Babītes novadā.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi pašvaldības nekustamā īpašuma “Vēja
ziedi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1645, Piņķos, Babītes
pagastā, Babītes novadā, sadalei.
Par pašvaldības īpašumā esošu neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu
personīgo palīgsaimniecību - ģimenes dārzu uzturēšanai.
Par nomas līgumu slēgšanu ģimenes dārzu uzturēšanai.
Par nekustamā īpašuma “Filtrs”, Spuņciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā
sastāvā ietilpstošas zemes vienības nodošanu SIA “Babītes siltums”
bezatlīdzības lietošanā.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vietvalži”, Spuņciemā, Salas pagastā,
Babītes novadā apgrūtināšanu ar ceļa servitūtu.
Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
Par Babītes novada pašvaldības domes 18.12.2019. lēmuma „Par zemes
vienības ,,Vēja putni”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā atsavināšanu”
protokols Nr.22, 7.§ atcelšanu.
Par apbūves tiesības piešķiršanu nekustamajā īpašumā “Vēja putni”, Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā ar kadastra numuru 8048 003 1646.
Par G.L. deklarēšanu pašvaldības dzīvoklī.
Par A.V. deklarēšanu pašvaldības dzīvoklī.
Par pabalsta piešķiršanu M.N. un V.N.
Par pabalsta piešķiršanu A.R.
Par noteikumu “Iekšējās trauksmes celšanas kārtības noteikumi” un Iekšējās
trauksmes celšanas sistēmas Babītes novada pašvaldības institūcijās
apstiprināšanu.
Par Babītes novada pašvaldībai piederošo 2/5 domājamo daļu nekustamā
īpašuma, Straupes-Dāv-Kaspari, Straupciemā, Salas pagastā, Babītes novadā,
kadastra Nr.8088 009 0035, apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
Nr. 8088 009 0035, 4813 m2 platībā izsoles ar pretendentu atlasi noteikumu
apstiprināšanu.
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma, Salas pagastā,
Babītes novadā, kadastra Nr.80880090002, neapbūvētas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu Nr.80880030165, 7837 m2 platībā izsoles ar pretendentu
atlasi rezultātu apstiprināšanu.
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Rožu iela 22,
Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8048 004 0353, sastāvoša
no zemes vienības 1,62 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0353,
izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Par 2010.gada 30.marta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas līguma
pagarināšanu ar SIA “Babītes siltums”.
Par Babītes novada pašvaldības līdzdalības SIA “AlgoMed” izbeigšanu un
piederošo kapitāla daļu SIA “AlgoMed” pārdošanu.
Par Babītes novada pašvaldības SIA “BABĪTES SILTUMS” pamatkapitāla
palielināšanu.
Par zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveidi.
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45.
46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Par iepirkuma komisijas izveidi rūpnieciski izgatavotu moduļu tipa būves
būvprojekta izstrādei, būvdarbiem un autoruzraudzībai.
Par grozījumu Babītes novada pašvaldības Administratīvās komisijas
nolikumā apstiprināšanu.
Par iesnieguma veidlapas “Par decentralizētās kanalizācijas sistēmas
īpašnieka decentralizēto kanalizācijas sistēmu” apstiprināšanu.
Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļas
darbinieku sastāvā un pilnvaroto personu noteikšanu kontrolei par Babītes
novada pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanu.
Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības domes 22.04.2015. lēmumā „Par
mobilo tālruņu izmantošanas limitu noteikšanu” (protokols Nr.6, 22.§).
Par dotācijas piešķiršanu „Babītes novada pensionāru biedrībai”.
Par finanšu līdzekļu iedalīšanu deju kolektīva „Dārta” atbalsta biedrībai.
Par finanšu līdzekļu iedalīšanu “Nodibinājumam kokļu mūzikas centrs ”
„Balti”".
Par finansējumu piešķiršanu tūrisma mārketinga aktivitātēm.
Par atļauju veikt iepirkumu datortehnikas un demonstrāciju iekārtu iegādei
un uzstādīšanai Babītes vidusskolā.
Par finanšu līdzekļu iedalīšanu sporta atbalstam.

1.§
Par G.Z. un biedrības “Sīļukalni” sūdzībām par 23.12.2019. būvatļaujas Nr.247-19
atcelšanu
Ziņo I.Orbidāne
Babītes novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) Administrācijā
11.02.2020. saņemta G.Z. “dzēsts” un biedrības “Sīļukalni” (turpmāk tekstā – Iesniedzēji)
sūdzības (reģistrēta ar Nr.554-S un Nr.555-S), kurās tiek lūgts atcelt 23.12.2019. būvatļauju
Nr.247-19 un Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk tekstā – BIS) norādīto
22.01.2020. lēmumu ar numuru BIS-BV-4.1-2020-505. Iesniedzēju sūdzības gan pēc satura
gan formas ir identiskas, un tajās Iesniedzēji:
- citē administratīvās lietas Nr.A420306019 G.Z. “dzēsts” pieteikumu un viedokli par
labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ar kuru Pašvaldībai uzdotu novērst Pašvaldības
Administrācijas Būvniecības kontroles daļas 24.07.2018. Atzinumā Nr. 240718-126
konstatēto patvaļīgo būvniecību zemes vienībā “Melbas”, Sēbruciemā, Babītes pagastā,
Babītes novadā, kadastra apzīmējums 8048 008 0072;
- citē administratīvo tiesu praksē būvniecības lietās paustās atziņas saistībā ar personas
tiesībām apstrīdēt administratīvos aktus atsaucoties uz vides tiesību aizskārumu;
- atsaucoties uz Būvniecības likuma 18. panta piekto daļu iebilst, ka ar 23.12.2019.
būvatļauju Nr.247-19 tiek novērstas Pašvaldības Būvniecības kontroles daļas 24.07.2018.
Atzinumā Nr. 240718-126 konstatētās patvaļīgās būvniecības sekas.
Babītes novada pašvaldības dome (turpmāk tekstā – Dome) izskatījusi tās rīcībā
esošos dokumentus, konstatēja:
1. Pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā 05.02.2019. saņemta
būvniecības iecere rindu mājas būvniecībai nekustamajā īpašumā “Melbas”,
Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 8048 008 0072
(turpmāk tekstā – Būvniecības iecere).
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2. Dome 26.06.2019. pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu
nekustamā īpašuma „Melbas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0072,
Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā” (sēdes protokols Nr. 12, 6. §), ko
Iesniedzēji pārsūdzēja tiesā.
3. Ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 19.12.2019. lēmumu lietā
Nr.A420231919, SKA-1647/2019, stājās spēkā Administratīvās rajona tiesas
18.09.2019. lēmums, ar kuru tiesvedība lietā, kas tika ierosināta atbilstoši Iesniedzēju
pieteikumiem, tika izbeigta. Līdz ar to, spēkā stājās Domes 26.06.2019. lēmums „Par
detālplānojuma projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Melbas” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8048 008 0072, Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā”
(sēdes protokols Nr. 12, 6. §) un apstiprinātais detālplānojums nekustamajam īpašumam
“Melbas” kļuva piemērojams.
4. Atbilstoši apstiprinātajam detālplānojumam Pašvaldības Administrācijas Plānošanas un
būvniecības daļā 23.12.2019. izdota Būvatļauja Nr.247-19 (BIS-BL-118551-1955).
5. Būvniecības ieceres un ar to saistīto lēmumu publikācija BIS ar nekorektiem dokumenta
aprites un lēmuma datumiem tika ievietota 23.12.2019. un 22.01.2020., tādejādi
atbilstoši Būvniecības likuma 14. panta otrajai un sestajai daļai BIS publicējamiem
datiem, sabiedrība par būvniecības ieceri un pieņemtajiem lēmumiem tika informēta
tikai 23.12.2019. un 22.01.2020.
Izskatot lietas materiālus kopsakarā ar Iesniedzēju sūdzībām Dome secina:
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmo daļu, administratīvo aktu
var apstrīdēt adresāts, trešā persona, šā likuma 29. pantā minētais tiesību subjekts, kā arī
privātpersona, kuras tiesības vai tiesiskās intereses attiecīgais administratīvais akts
ierobežo un kura administratīvajā procesā nav bijusi pieaicināta kā trešā persona.
Ievērojot minēto, pirms Iesniedzēju sūdzību izskatīšanas pēc būtības ir nepieciešams
konstatēt, ka ar 23.12.2019. būvatļauju Nr.247-19 ir skartas Iesniedzēju tiesības vai
tiesiskās intereses. Lai varētu tikt skartas personas tiesības vai tiesiskās intereses, tāda
iespējami aizskarta tiesība vai tiesiski aizsargāta interese ir jāidentificē, proti, vai nu
jāidentificē tiesību normas, kas paredz personai noteiktas tiesības, vai arī tiesību normas,
kas kalpo kādu individuālu interešu aizsardzībai (skatīt Latvijas Republikas Augstākās
tiesas 18.05.2018. lēmuma lietā Nr. SKA-102/2018 10. punktu).
Iesniedzēju sūdzībās nav konkrēti norādīts 23.12.2019. būvatļaujas Nr.247-19
apstrīdēšanas tiesiskas pamats, taču netieši ir iespējams secināt, ka Iesniedzēji tiesības
apstrīdēt 23.12.2019. būvatļauju Nr.247-19 pamato ar “kaimiņu tiesībām” un “vides
tiesībām”.
Personai ir tiesības apstrīdēt būvatļauju pamatojoties uz “kaimiņu tiesībām”
gadījumā, ja ar apstrīdēto lēmumu tieši šai personai ir tikusi vai tiks traucēta tās īpašuma
lietošana (skatīt Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 22.06.2006. sprieduma lietā
Nr. SKA-255/06 14.2.2. punktu). Apstrīdēšanas iesniegumā jābūt norādītam kā būvatļaujas
izdošana vai būvatļaujas darbība pārkāpj tās konkrētas subjektīvās tiesības un kā būvatļauja
ietekmē iedzīvotāju tiesības netraucēti izmantot savu īpašumu, jo būvniecība blakus esošā
zemesgabalā pati par sevi neveido tiesību un tiesisko interešu aizskārumu (skatīt Latvijas
Republikas Augstākās tiesas 18.05.2018. lēmuma lietā Nr. SKA-102/2018 11. punktu).
Konkrētajā gadījumā Iesniedzēju sūdzībās nav norādīts neviens arguments, kas
norādītu uz Iesniedzēju īpašumu izmantošanas ierobežojumiem un/vai lietošanas
traucējumiem, ko rada būvniecības iecere, kurai izsniegta 23.12.2019. būvatļauja Nr.2476

19. Tādējādi, lemjot par Iesniedzēju sūdzību pieļaujamību, “kaimiņu tiesību” institūts nav
piemērojams. Arī biedrības “Sīļukalni” norādītais fakts par ūdensvadam noteiktu
personālservitūtu nepastāv, jo saskaņā ar ierakstiem zemesgrāmatās par labu biedrībai
“Sīļukalni” ir nodibināti personālservitūti - lietojuma tiesības uz kanalizācijas attīrīšanas
iekārtām kalpojošajam nekustamajam īpašumam Sīļukalnu ielā 10, Sēbruciemā, Babītes
pagastā, Babītes novadā, lietojuma tiesības uz ūdens sūkņu staciju kalpojošajam
nekustamajam īpašumam Sebru ielā 17, Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā un
lietojuma tiesības uz kanalizācijas attīrīšanas iekārtām kalpojošajam nekustamajam
īpašumam Strazdu ielā 13, Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā.
“Vides tiesību” kontekstā Iesniedzēju sūdzības ir vērtējamas kā populārsūdzības par
valsts vai pašvaldības iestādes administratīvo aktu vai faktisko rīcību, taču lai persona,
izmantojot likumdevēja piešķirtās īpašās tiesības, vides aizsardzības nolūkā varētu iesniegt
populārsūdzību tiesā, izvirzītajiem argumentiem ir jābūt pietiekami skaidriem un
pamatotiem (sk. Latvijas Republikas Augstākās tiesas 26.02.2018. lēmuma lietā Nr. SKA926/2018 8. punktu). Atbilstoši Vides aizsardzības likuma 9. panta trešajai daļai sabiedrība
ir tiesīga apstrīdēt un pārsūdzēt valsts iestādes vai pašvaldības administratīvo aktu vai
faktisko rīcību, kas neatbilst vides normatīvo aktu prasībām, rada kaitējuma draudus vai
kaitējumu videi. Ja Sūdzības veidotas vides aizsardzības nolūkā, tajās būtu jānorāda
konkrēts vides normatīvo aktu pārkāpums vai iespējams vides aizskārums, to attiecīgi
pamatojot. Iesniedzēju sūdzībās ir citētas tikai administratīvo tiesu praksē būvniecības
lietās paustās atziņas saistībā ar personas tiesībām apstrīdēt administratīvos aktus
atsaucoties uz vides tiesību aizskārumu, bet nekādi argumenti vai apstākļi, kas liktu domāt
par iespējamo kaitējumu videi nav uzrādīti, kā rezultātā Iesniedzēju sūdzības nav
pieļaujamas kā populārsūdzības “vides tiesībās” (skatīt salīdzinoši Latvijas Republikas
Augstākās tiesas 25.05.2018. lēmuma lietā Nr. SKA-1151/2018 8. punktu).
Būvniecības likuma 14. panta divpadsmitā daļa nosaka, ka personai ir pienākums
iesniegumā par administratīvā akta apstrīdēšanu vai pieteikumā par administratīvā akta
pārsūdzēšanu pamatot administratīvā akta prettiesiskumu. Ņemot vērā minēto kopsakarā ar
Būvniecības likuma 14. panta devītajā daļā un Administratīvā procesa likuma 84. pantā
noteikto, Iesniedzēju sūdzībās ir jābūt norādītām tiesību normām, kurām 23.12.2019.
būvatļauja Nr.247-19 un ar to paredzētā būvniecības iecere neatbilst. Vienīgā sūdzībās
norādītā tiesību norma ir Būvniecības likuma 18. panta piektā daļa, kas nosaka iestādes
lēmuma par konstatēto patvaļīgo būvniecību saturu. Turklāt šī atsauce Iesniedzēju sūdzībās
ir norādīta kopsakarā ar administratīvo lietu Nr. A420306019, uz kuru savās sūdzībās
atsaucas arī Iesniedzēji. Administratīvās lietas Nr. A420306019 ietvaros Iesniedzējs G.Z.
“dzēsts” ir vērsies tiesā ar Pieteikumu un vēlāk ar viedokli par Pašvaldības
paskaidrojumiem, kas satura ziņā atbilst Iesniedzēju sūdzībās norādītajam.
Konkrētajā gadījumā nepārprotami secināms, ka Pašvaldībā iesniegto sūdzību
galvenie iebildumi ir nevis par 23.12.2019. būvatļaujas Nr.247-19 prettiesiskumu, bet par
to, ka ar būvatļauju tiek novērstas patvaļīgās būvniecības sekas, kas atbilst Iesniedzēja G.Z.
“dzēsts” pieteikuma priekšmetam un ierosinātajai tiesvedībai lietā Nr. A420306019 par
labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ar kuru Pašvaldība uzdotu novērst konstatēto
patvaļīgo būvniecību. Pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļa
atbilstoši Būvniecības likuma 18. panta sestajai daļai ir ļāvusi turpināt iepriekš zemes
gabalā akceptētās būvniecības ieceres tālāko būvniecību saskaņā ar 23.12.2019. būvatļaujas
Nr.247-19 nosacījumiem un būvniecības ieceres risinājumiem, tai skaitā, novēršot arī
iepriekš konstatēto patvaļīgo būvniecību.
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Lai saprastu, vai konkrētajā gadījumā persona ir vērsusies Domē sabiedrības interesēs
aizsargāt vidi (un personai līdz ar to ir tiesības iesniegt pieteikumu), vai arī iebildumi
attiecināmi uz citu tiesību jomu (un pieteikuma iesniegšanai ir jākonstatē personas
subjektīvo tiesību aizskārums), ir jāizvērtē konkrētā gadījuma apstākļi (skatīt Latvijas
Republikas Augstākās tiesas Senāta 17.02.2014. sprieduma lietā Nr. SKA-12/2014
9. punktu). Ņemot vērā, ka Iesniedzēji vairākkārt ir vērsušies Pašvaldībā un
administratīvajās tiesās ar sūdzībām par lēmumiem, kas izsniegti attiecībā uz 23.12.2019.
būvatļaujas Nr.247-19 adresātu – SIA “Green Village Property” un/vai citām saistītām
juridiskajām personām un apstākli, ka Iesniedzējiem un minētajām personām pastāv strīds
par ūdenssaimniecības ietaišu lietošanu, Dome uzskata, ka 23.12.2019. būvatļaujas Nr.24719 apstrīdēšanas patiesais iemesls saistīts ar strīdu par ūdenssaimniecības ietaišu lietošanu.
Iesniedzēji sūdzībās ir norādījuši par 23.12.2019. būvatļaujas Nr.247-19 datu
neatbilstību BIS publiskotajai informācijai. Attiecībā par kļūdu labošanu konkrētās
būvniecības ieceres BIS publiskotajā informācijā, izskaidrojam:
Saskaņā ar Būvniecības likuma pārejas noteikumu 21. punktu, Pašvaldībā pilnīga
pāreja uz būvniecības administratīvo procesu BIS ir uzsākta 01.01.2020.
Konkrētās būvniecības ieceres izskatīšana, kā arī tās tālākais būvniecības
administratīvais process atbilstoši Būvniecības likuma pārejas noteikumu 22. un
24. punktam, tiek veikts rakstveidā. Šādā gadījumā, saskaņā ar Būvniecības likuma pārejas
noteikumu 23. punktu, Būvniecības likuma 14. panta otrajā un sestajā daļā noteiktā
informācija par būvniecības ieceri publicējama BIS.
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 72. panta pirmajai daļai iestāde jebkurā
laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā
aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību. Ar kļūdu
labošanu BIS publicējamos datos (datumos), administratīvā akta (23.12.2019. būvatļauja
Nr.247-19), būtība netiek mainīta. Ņemot vērā, ka informācija par būvniecības ieceri tika
publicēta tikai 22.01.2020., Pašvaldība, ievērojot sabiedrības līdzdalības tiesības, pieņem
šo datumu kā datumu, ar ko tiek informēta sabiedrība par Pašvaldības Administrācijas
pieņemtajiem lēmumiem ieceres akceptēšanā. Kļūdu labošana, norādot publikācijā
korektus, atbilstoši rakstveida procesā fiksētos datumus, neierobežo sabiedrības līdzdalības
tiesības un nemainīgi nodrošina sabiedrības tiesības iegūt informāciju par būvniecības
ieceri, kā arī kļūdu labojums nerada ietekmi uz 23.12.2019. izdoto būvatļauju Nr.247-19.
Šajā gadījumā vienīgais tiesību ierobežojums konstatējams būvatļaujas adresātam SIA
“Green Village Property”, jo attiecīgi tiek pagarināts būvatļaujas apstrīdēšanas termiņš.
Konstatējams, ka 21.02.2020., kļūdas datumos BIS publikācijā ir novērstas.
Ievērojot iepriekš minēto un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta
pirmo daļu un Būvniecības likuma 14. panta divpadsmito daļu, atklāti balsojot „par” 14
balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, D.Cvetkova,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret”
nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atteikt izskatīt G.Z. “dzēsts” un biedrības “Sīļukalni” sūdzības pēc būtības.
2. Lēmumu paziņot, nosūtot to Iesniedzējiem ar elektroniskā pasta starpniecību, izmantojot
drošu elektronisko parakstu abiem adresātiem uz norādīto e-pastu: “dzēsts”
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām.
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2.§
Par nekustamā īpašuma “Cinīši” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
80480040203, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma nodošanu
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Ziņo D.Cvetkova
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “Reģionālie projekti”, reģistrācijas
Nr.40003404474, 13.01.2020. iesniegumu (reģistrēts ar Nr.152-S) ar lūgumu nodot
detālplānojuma projektu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamā
īpašuma “Cinīši” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0203, Spilve, 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 18.02.2020.
atzinumu (protokols Nr.2, 1.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma
projektu nekustamā īpašuma “Cinīši” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048
004 0203, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā.
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu 4 nedēļas no paziņojuma publicēšanas
laikrakstā “Babītes ziņas” vai “Rīgas Apriņķa avīze”.
3. Paziņojumu un detālplānojuma redakcijas materiālus ievietot Babītes novada
pašvaldības mājas lapā www.babite.lv, kā arī Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā (TAPIS).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
3.§
Par nekustamā īpašuma “Kraukļi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 008
0037, Vīkuļi, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Ziņo D.Cvetkova
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
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plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Attīstības komitejas 18.02.2020.
atzinumu (protokols Nr.2, 2.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma
projektu nekustamā īpašuma “Kraukļi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8048 008 0037, Vīkuļi, Babītes pagastā, Babītes novadā.
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu 4 nedēļas no paziņojuma publicēšanas
laikrakstā “Babītes ziņas” vai “Rīgas Apriņķa avīze”.
3. Paziņojumu un detālplānojuma redakcijas materiālus ievietot Babītes novada
pašvaldības mājas lapā www.babite.lv, kā arī Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā (TAPIS).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
4.§
Par adreses piešķiršanu divu dzīvokļu mājas telpu grupām Dravnieku ielā 27,
Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo D.Cvetkova
Babītes novada pašvaldības dome izskata Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra
daļas 21.01.2020. priekšlikumu (pašvaldībā reģistrēts 22.01.2020. ar reģ.Nr.269-S) piešķirt
adreses telpu grupām ēkā, kas atrodas divu dzīvokļu māja Dravnieku ielā 27, Spilvē,
Babītes pagastā, Babītes novadā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0857 001.
Atbilstoši iepriekš minētajam, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015.
noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.10., 22., 24.punktam, Attīstības komitejas
18.02.2020. atzinumam (prot. Nr.2, 3.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt 1.telpu grupai 137.13 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0857
001 001 adresi Dravnieku iela 27-1, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads.
2. Piešķirt 2.telpu grupai 137.13 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 004
0857 001 002 adresi Dravnieku iela 27-2, Spilve, Babītes pagasts, Babītes
novads.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
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5.§
Par adreses piešķiršanu divdzīvokļu dzīvojamās mājas telpu grupām Lāču ielā 15,
Lapsās, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo D.Cvetkova
Babītes novada pašvaldības dome izskata Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra
daļas 28.01.2020. priekšlikumu (pašvaldībā reģistrēts 29.01.2020. ar reģ.Nr.383-S) piešķirt
adreses telpu grupām ēkā, kas atrodas divu dzīvokļu māja Lāču ielā 15, Lapsās, Babītes
pagastā, Babītes novadā ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0455 001.
Atbilstoši iepriekš minētajam, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015.
noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.10., 22., 24.punktam, Attīstības komitejas
18.02.2020. atzinumam (prot. Nr.2, 4.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt 1.telpu grupai 87.18 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0455
001 001 adresi Lāču iela 15-1, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads.
2. Piešķirt 2.telpu grupai 87.18 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 007
0455 001 002 adresi Lāču iela 15-2, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
6.§
Par adreses piešķiršanu divu dzīvokļu mājas telpu grupām Spilves ielā 83, Spilvē,
Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo D.Cvetkova
Babītes novada pašvaldības dome izskata Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra
daļas 20.09.2019. priekšlikumu (pašvaldībā reģistrēts 23.09.2019. ar reģ.Nr.3646-S)
piešķirt adreses telpu grupām ēkā, kas atrodas divu dzīvokļu māja Spilves ielā 83, Spilvē,
Babītes pagastā, Babītes novadā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0659 001.
Atbilstoši iepriekš minētajam, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015.
noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.10., 22., 24.punktam, Attīstības komitejas
18.02.2020. atzinumam (prot. Nr.2, 6.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt 1.dzīvoklim 184,4 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0659
001 001 adresi Spilves iela 83-1, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads.
2. Piešķirt 2.dzīvoklim 183,3 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0659
001 002 adresi Spilves iela 83-2, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
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7.§
Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
projektētajām zemes vienībām detālplānojuma “Jaunzemes” teritorijā, ko ietver
nekustamā īpašuma Salienas iela 9 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
80480030727, Lielupes iela 1 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480030721,
Lielupes iela zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480030758, Lielupes iela 2
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480030689
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “Baltic Resort Group”, reģ. Nr.
40103408716, 11.02.2019.iesniegumus, reģistrācijas Nr. 560-s ar lūgumu atļaut atdalīt no
detālplānojuma “Jaunzemes” teritorijas, nekustamo īpašumu “Salienas iela 9”, kadastra Nr.
80480030858, “Lielupes iela 1”, kadastra Nr. 80480030845, “Lielupes iela”, kadastra
Nr.80480030872 un “Lielupes iela 2”, kadastra Nr. 80480030861 zemes vienībām, kas
saistītas ar detālplānojuma realizāciju, izveidojot jaunus īpašumus un piešķirot tām adreses
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.
Atbilstoši iepriekš minētajam, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015.
noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8., 2.10., 12.1., 17.1.apakšpunktam, 14., 22.,
24.punktam, Attīstības komitejas 18.02.2020. atzinumam (prot. Nr.2, 5.§), atklāti balsojot
„par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča,
D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Atļaut veikt zemes vienību robežu pārkārtošanu un zemes vienību sadalīšanu
detālplānojuma “Jaunzemes” (ar grozījumiem 2015. gadā) teritorijā esošajiem
nekustamajiem īpašumiem “Salienas iela 9”, kadastra Nr. 80480030858, “Lielupes
iela 1”, kadastra Nr. 80480030845, “Lielupes iela”, kadastra Nr.80480030872 un
“Lielupes iela 2”, kadastra Nr. 80480030861 un izdalītās zemes vienības reģistrēt
kā atsevišķus nekustamos īpašumus nosakot adreses un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķus atbilstoši plānam.
2. Likvidēt adreses: Salienas iela 9, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads; Lielupes
iela 1, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads; Lielupes iela 2, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads.
3. Noteikt, ka veicot zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu platības var tik precizētas.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz piecām lapām.
8.§
Par nosaukumu piešķiršanu Spuņciema ielai, Mazajai Spuņciema ielai un veikt
blakus esošo zemes vienību un ēku adrešu maiņu Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes
novadā
Ziņo D.Cvetkova/V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības
administrācijas Plānošanas un būvniecības daļas priekšlikumu piešķirt nosaukumu esošām
ielām, kas atrodas nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8088 005 0425 sastāvā.
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Atbilstoši iepriekš minētajam, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015.
noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.6.-2.10., 10., 13., 14., 17.1., 31.1.punktu,
Attīstības komitejas 18.02.2020. atzinumam (prot. Nr.2, 7.§), atklāti balsojot „par” 14
balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, D.Cvetkova,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret”
nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt Spuņciema ielas nosaukumu pašvaldības ielai, kas atrodas zemes vienībās
ar kadastra apzīmējumiem 8088 005 0703, 8088 005 0704 un 8088 005 0705.
2. Piešķirt Mazā Spuņciema iela nosaukumu pašvaldības ielai, kas atrodas zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0702.
3. Mainīt adreses zemes vienībām, ēkām un telpu grupām, likvidēt nosaukumus
nekustamajiem īpašumiem, kas atrodas pie Spuņciema un Mazās Spuņciema ielas
atbilstoši Pielikumam:
4. Lēmumu par nosaukuma piešķiršanu ielām un adrešu maiņu zemes vienībām, ēkām
un telpu grupām publicēt Babītes novada pašvaldības interneta vietnē
www.babite.lv, laikrakstā „Babītes ziņas” un izvietot uz Spuņciema
informatīvajiem stendiem.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divdesmit divām
lapām.
9.§
Par “Purmaļi” nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra
numuru 8048 007 1120
Ziņo D.Cvetkova
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “Rīgas meži”, 05.02.2020.
iesniegumu Nr.SRM-20-66-nd (pašvaldībā reģistrēts 06.02.2020. ar reģ.Nr.515-S) ar
lūgumu piešķirt nosaukumu “Purmaļi” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.8048 007
1120.
Atbilstoši iepriekš minētajam, kā arī saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu Nr.263 “Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 47.punktu, Attīstības
komitejas 18.02.2020. atzinumam (prot. Nr.2, 8.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt nosaukumu “Purmaļi” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.8048 007
1120.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
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10.§
Par detālplānojuma “Drustēni” ielai paredzētās zemes vienības izveidi un Drustēnu
ielas nosaukuma piešķiršanu Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo V.Liepa
Babītes novada pašvaldības dome izskata V.G. “dzēsts” 17.01.2020. iesniegumu
(pašvaldībā reģistrēts 20.01.2020. ar reģ.Nr.219-S) ar lūgumu atļaut izdalīt ielai paredzēto
zemes vienību un piešķirt ielai nosaukumu, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Atbilstoši iepriekš minētajam, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015.
noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8., 2.10., 12.1., 17.1.apakšpunktam, 14., 22.,
24.punktam, Attīstības komitejas 18.02.2020. atzinumam (prot. Nr.2, 9.§), atklāti balsojot
„par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča,
D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Atļaut izdalīt no nekustamā īpašuma “Drustēni”, kadastra Nr. 80480040805,
detālplānojuma teritorijas paredzēto ielu sarkano līniju robežās (saskaņā ar
Pielikumu Nr. 1), zemes vienības reģistrēt kā atsevišķus nekustamos īpašumus
nosakot:
Parcele
atbilstoši
Pielikumam
Nr. 1

2.

Platība
(ha)

Piešķirtais īpašuma
nosaukums

2

0.3943

Drustēnu iela

3

0.0849

Žubīšu iela

5

0.0737

Hapaka grāvja ceļa
daļa

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

Atlikušās zemes vienības, kas izveidojas īpašuma sadales rezultātā saglabāt
nekustamā īpašuma “Drustēni”, kadastra Nr. 8048 004 0805 sastāvā, nosakot
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - neapgūta individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (0600).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trīs lapām.
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11. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Ūsiņi” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 80480130090 sadalīšanai, Klīvēs, Babītes pagastā,
Babītes novadā
Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu
darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāte Dzidra Dūšele paziņo,
ka nepiedalās lēmuma pieņemšanā par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamā īpašuma “Ūsiņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480130090
sadalīšanai, Klīvēs, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Ziņo D.Cvetkova
Babītes novada pašvaldības dome izskata zemes ierīkotājas Saivas Sokolovas
03.02.2020. iesniegumu, reģ. Nr.436-S, lūgumu, lemt par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Ūsiņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8080
013 0090 sadalīšanai, Klīvēs, 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.,
26.1.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 un Attīstības komitejas 18.02.2020. atzinumam (prot. Nr.2,
10.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīkotājas Saivas Sokolovas, sertifikāta Nr.AA0018, izstrādāto
zemes ierīcības projektu (parakstīts 03.02.2020. 10:00:20) nekustamā īpašuma “Ūsiņi”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8080 013 0090 sadalīšanai Klīvēs, Babītes
pagastā, Babītes novadā.
2. Projektētai zemes vienībai Nr.1, ar kadastra apzīmējumu 80480130136, platība – 0,50
ha un piešķirt adresi/nosaukumu “Dravnieki”, Klīves, Babītes pagasts, Babītes novads
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 0,12 ha platībā individuālo dzīvojamo
māju apbūve (NĪLMK - 0601); 0,38 ha platībā zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK - 0101).
3. Projektētai zemes vienībai Nr.2, ar kadastra apzīmējumu 80480130137, platība – 0,52
ha un piešķirt adresi/nosaukumu “Dzīpari”, Klīves, Babītes pagasts, Babītes novads un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 0,12 ha platībā individuālo dzīvojamo
māju apbūve (NĪLMK - 0601); 0,40 ha platībā zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK - 0101).
4. Projektētai zemes vienībai Nr.3, ar kadastra apzīmējumu 80480130138, platība – 0,40
ha un piešķirt adresi/nosaukumu “Mākoņlaivas”, Klīves, Babītes pagasts, Babītes
novads un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 0,12 ha platībā individuālo
dzīvojamo māju apbūve (NĪLMK - 0601); 0,28 ha platībā zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK - 0101).
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5. Projektētai zemes vienībai Nr.4, ar kadastra apzīmējumu 80480130139, platība – 0,40
ha un piešķirt adresi/nosaukumu “Dūdas”, Klīves, Babītes pagasts, Babītes novads un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 0,12 ha platībā individuālo dzīvojamo
māju apbūve (NĪLMK - 0601); 0,28 ha platībā zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK - 0101).
6. Projektētai zemes vienībai Nr.5, ar kadastra apzīmējumu 80480130140, platība – 0,40
ha un piešķirt adresi/nosaukumu “Sidrabiņi”, Klīves, Babītes pagasts, Babītes novads
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 0,12 ha platībā individuālo dzīvojamo
māju apbūve (NĪLMK - 0601); 0,28 ha platībā zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK - 0101).
7. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā
norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizētas.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz četrām lapām.
12.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Tomi” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 010 0021, Salas pagastā, Babītes novadā,
sadalīšanai
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata sertificētas zemes ierīkotājas Dainas
Aladjevas (sert. Nr. AA0156) 27.01.2020. iesniegumu ar lūgumu izskatīt un apstiprināt
izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Tomi”, kadastra Nr. 8088 010
0021, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 010 0021, Salas 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., 23.3. punktu, Ministru kabineta 08.12.2019. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas
noteikumi” 2.9., 11., 15. punktu, Attīstības komitejas 18.02.2020. atzinumu (prot. Nr.2,
11.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Dainas Aladjevas, sertifikāta Nr. AA0156,
izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 27.01.2020. 13:18:31) nekustamā
īpašuma “Tomi”, kadastra Nr. 8088 010 0021, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8088 010 0021, Salas pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai.
2. Plānotai zemes vienībai Nr.1, 1.66 ha platībā ar pirmsreģistrēto kadastra
apzīmējumu 8088 010 0197 piešķirt adresi “Tomi”, Salas pagasts, Babītes novads
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, 1.07 ha platībā ar pirmsreģistrēto kadastra
apzīmējumu 8088 010 0198 piešķirt adresi “Susuri”, Salas pagasts, Babītes novads
un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
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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.
13.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Birztalas” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1086, Dzilnuciemā, Babītes pagastā,
Babītes novadā, sadalīšanai
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata sertificētas zemes ierīkotājas Ilzes
Suharevskas (sert. Nr. AA0062) 22.01.2020. iesniegumu ar lūgumu izskatīt un apstiprināt
izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Birztalas”, kadastra Nr. 8048 007
0964, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0964, Dzilnuciemā, Babītes
pagastā, Babītes novadā sadalīšanai trīs 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., 14.11. punktu, Ministru kabineta 08.12.2019. noteikumu Nr. 698
“Adresācijas noteikumi” 2.9., 11., 14. punktu, Attīstības komitejas 18.02.2020. atzinumu
(prot. Nr.2, 12.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs,
A.Osītis, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš,
V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Ilzes Suharevskas, sertifikāta Nr. AA0062,
izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 29.01.2020. 13:22:07) nekustamā
īpašuma “Birztalas”, kadastra Nr. 8048 007 1086, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8048 007 0964, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā,
sadalīšanai.
2. Plānotai zemes vienībai Nr.1, 0.2500 ha platībā ar pirmsreģistrēto kadastra
apzīmējumu 8048 007 1121 saglabāt adresi “Birztalas”, Dzilnuciems, Babītes
pagasts, Babītes novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
– neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600).
3. Plānotai zemes vienībai Nr.2, 0.1905 ha platībā ar pirmsreģistrēto kadastra
apzīmējumu 8048 007 1122 piešķirt adresi “Birztalas 5”, Dzilnuciems, Babītes
pagasts, Babītes novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
– neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600).
4. Plānotai zemes vienībai Nr.3, 0.2098 ha platībā ar pirmsreģistrēto kadastra
apzīmējumu 8048 007 1123 piešķirt adresi “Birztalas 4”, Dzilnuciems, Babītes
pagasts, Babītes novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
– neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600).
5. Atļaut plānotās zemes vienības reģistrēt kā atsevišķus kadastra objektus.
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6. 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.
14.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Labieši” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0060, Salas pagastā, Babītes novadā,
sadalīšanai
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata sertificētas zemes ierīkotājas Saivas
Sokolovas (sert. Nr. AA0018) 30.01.2020. iesniegumu ar lūgumu izskatīt un apstiprināt
izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Labieši”, kadastra Nr. 8088 007
0060, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0060, Salas pagastā, Babītes
novadā sadalīšanai trīs 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., 30. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53.panta 1.punkta b.
apakšpunktu, Ministru kabineta 08.12.2019. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi”
2.9., 9., 15. punktu, Attīstības komitejas 18.02.2020. atzinumu (prot. Nr.2, 13.§), atklāti
balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča,
D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Saivas Sokolovas, sertifikāta Nr. AA0018,
izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 30.01.2020. 16:28:26) nekustamā
īpašuma “Labieši”, kadastra Nr. 8088 007 0060, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8088 007 0060, Salas pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai.
2. Plānotai zemes vienībai Nr.1, 2 ha platībā ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu
8088 007 0367 saglabāt adresi “Labieši”, Salas pagasts, Babītes novads 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, 1.82 ha platībā ar pirmsreģistrēto kadastra
apzīmējumu 8088 007 0368 piešķirt adresi “Salas Mežaparks”, Salas pagasts,
Babītes novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
4. Plānotai zemes vienībai Nr.3, 0.08 ha platībā ar pirmsreģistrēto kadastra
apzīmējumu 8088 007 0366 piešķirt adresi “Varkaļu ceļš”, Salas pagasts, Babītes
novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma josla un ceļu zemes nodalījuma joslā
(NĪLM kods 1101).
5. Atļaut plānotās zemes vienības reģistrēt kā atsevišķus kadastra objektus.
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6. 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.
15.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Kalniņi” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0785 sadalei un robežas pārkārtošanai
ar nekustamā īpašuma “Celiņi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 001
0079, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo D.Cvetkova
Babītes novada pašvaldības dome izskata sertificētas zemes ierīkotājas
Colmontujas Džamjansurenas (sert. Nr. BA 487) 07.02.2020. iesniegumu ar lūgumu
izskatīt un apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Kalniņi”,
kadastra Nr. 8048 001 0032, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0785 sadalei
un robežas pārkārtošanai ar nekustama īpašuma “Celiņi”, kadastra Ne. 8048 001 0779,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0779, Mežārēs, 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” 2.1.,
16.1., 28., 23.3., 14.1 punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53.panta 1.punkta
b. apakšpunktu, Attīstības komitejas 18.02.2020. atzinumu (prot. Nr.2, 14.§), atklāti
balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča,
D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Colmontujas Džamjansurenas, sertifikāta
Nr. BA 487, izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 10.02.2020. 14:36:55)
nekustamā īpašuma “Kalniņi”, kadastra Nr. 8048 001 0032, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8048 001 0785 sadalei un robežas pārkārtošanai ar nekustama
īpašuma “Celiņi”, kadastra Ne. 8048 001 0779, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8048 001 0779, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā.
2. Plānotai zemes vienībai Nr.1, 0.6179 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 001
0779 saglabāt adresi “Celiņi”, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM
kods 0601) 0.23 ha platībā un Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme
(NĪLMK kods 0600) 0.3879 ha platībā.
3. Plānotai zemes vienībai Nr.2, 1.7713 ha platībā ar pirmsreģistrēto kadastra
apzīmējumu 8048 001 1103 piešķirt nosaukumu “Laimes krasti” un visā platībā
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
4. Plānotai zemes vienībai Nr.3, 1.3501 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 001
0785 saglabāt adresi “Kalniņi”, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads un noteikt
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nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Individuālo dzīvojamo māju apbūve
(NĪLMK 0601) 0.12 ha platībā un Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) 1.2301 ha platībā.
5. Atļaut plānotās zemes vienības reģistrēt kā atsevišķus kadastra objektus.
6. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā
norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizētas.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz četrām lapām.
16.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Taigas” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0464, Babītē, Babītes pagastā, Babītes
novadā, sadalei
Ziņo D.Cvetkova
Babītes novada pašvaldības dome izskata sertificētas zemes ierīkotājas Dainas
Aladjevas (sert. Nr. AA0156) 12.02.2020. iesniegumu (reģ. Nr. 574-S) ar lūgumu izskatīt
un apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Taigas”, kadastra
Nr. 8048 004 0464, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0464 sadalei Babītē,
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” 2.1.,
16.1., 23.2., 14.1 punktu, Ministru kabineta 08.12.2019. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas
noteikumi” 2.9., 11., 14. punktu, Attīstības komitejas 18.02.2020. atzinumu (prot. Nr.2,
15.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Dainas Aladjevas, sertifikāta Nr. AA0156,
izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 12.02.2020. 12:18:52) nekustamā
īpašuma “Taigas”, kadastra Nr. 8048 004 0464, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8048 004 0464 Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, sadalei.
2. Plānotai zemes vienībai Nr.1, 0.1655 ha platībā ar pirmsreģistrēto kadastra
apzīmējumu 8048 004 1491 piešķirt adresi Dzelmes iela 6, Babīte, Babītes pagasts,
Babītes novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600).
3. Plānotai zemes vienībai Nr.2, 0.1459 ha platībā ar pirmsreģistrēto kadastra
apzīmējumu 8048 004 1492 piešķirt adresi, Dzelmes iela 4, Babīte, Babītes pagasts,
Babītes novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600).
4. Plānotai zemes vienībai Nr.3, 0.1519 ha platībā ar pirmsreģistrēto kadastra
apzīmējumu 8048 004 1493 piešķirt adresi Dzelmes iela 2, Babīte, Babītes pagasts,
Babītes novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600).
5. Likvidēt adresi “Taigas”, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads.
6. Atļaut plānotās zemes vienības reģistrēt kā atsevišķus kadastra objektus.
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7. 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.
17.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībām, kas
iekļaujas nekustamā īpašuma “Jaunzeibarti” detālplānojuma teritorijā, Mežārēs,
Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata pašvaldības administrācijas ierosinājumu
precizēt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus zemes vienībām, kas iekļaujas nekustamā
īpašuma “Jaunzeibarti” detālplānojuma teritorijā, 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 18.02.2020.
atzinumam (prot. Nr.2, 16.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
Precizēt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus zemes vienībām, kas iekļaujas
nekustamā īpašuma “Jaunzeibarti” detālplānojuma teritorijā, 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 septiņām lapām.
18.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībām Kadiķu,
Mazā Kadiķu, Kālavu, Gundegu un Gleznotāju ielās
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata pašvaldības administrācijas ierosinājumu
precizēt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus zemes vienībām Kadiķu, Mazā Kadiķu,
Kālavu, Gundegu un Gleznotāju ielās, 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 18.02.2020.
atzinumam (prot. Nr.2, 17.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
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Precizēt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus zemes vienībām Kadiķu, Mazā
Kadiķu, Kālavu, Gundegu un Gleznotāju ielās, atbilstoši lēmuma 1. Pielikumā iekļautajā
tabulā norādītajam lietošanas mērķu sadalījumam katrai atsevišķai zemes vienībai.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz deviņām lapām.
19.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībām, kas
iekļaujas nekustamā īpašuma “Dižbārdi” detālplānojuma teritorijā, Mežārēs,
Babītes pagasta, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata pašvaldības administrācijas ierosinājumu
precizēt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus zemes vienībām, kas iekļaujas nekustamā
īpašuma “Dižbārdi” detālplānojuma teritorijā, 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 18.02.2020.
atzinumam (prot. Nr.2, 18.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
Precizēt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus zemes vienībām, kuras iekļaujas
nekustamā īpašuma “Dižbārdi” detālplānojuma teritorijā atbilstoši lēmuma 1. Pielikumā
iekļautajā tabulā norādītajam lietošanas mērķu sadalījumam katrai atsevišķai zemes
vienībai.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz septiņām lapām.
20.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu nekustamajā īpašumā Alstu
iela 17, kadastra Nr. 8048 004 1446 ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 004 1446 Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata V.K. “dzēsts” 04.02.2020. iesniegumu,
reģ. Nr. 463-S, ar lūgumu izskatīt nekustamā īpašuma Alstu iela 17 zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8048 004 1410 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, nosakot to kā
neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi.
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” 14.3. un 14.11. punktu, Attīstības komitejas 18.02.2020.
atzinumu (prot. Nr.2, 19.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
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Mainīt nekustamajā īpašumā Alstu iela 17, kadastra Nr. 8048 004 1446,
ietilpstošajai zemes vienībai 0.1450 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1410 visā
platībā noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no Individuālo dzīvojamo māju
apbūve (NĪLMK 0601) uz Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLMK
0600).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
21.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā
Kleistu iela 4, ar kadastra numuru 8048 004 0198, ietilpstošajai zemes vienībai
Ziņo D.Cvetkova
Babītes novada pašvaldības dome izskata J.A. “dzēsts” 17.01.2020. iesniegumu
(pašvaldībā reģistrēts 22.01.2020. ar reģ.Nr.260-S) ar lūgumu pārskatīt nekustamā īpašuma
ar kadastra Nr.8048 004 0198 lietošanas mērķi zemes vienībai Kleistu ielā 4, Spilvē ar
kadastra apzīmējumu 8048 004 1403, piešķirot mērķi lauksaimniecības zeme. Zemes
vienībā pēc sadalīšanas nav mainījies zemes lietošanas faktiskais mērķis un zeme tiek
izmatota lauksaimniecības vajadzībām.
Saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 14.1., 17.7., 18., 23.3., 28., 29.punktu, Attīstības komitejas 18.02.2020.
atzinumu (prot. Nr.2, 20.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
Mainīt nekustamajā īpašumā Kleistu iela 4, kadastra Nr.8048 004 0198,
ietilpstošajai zemes vienībai 0.2744 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1403, visā
platībā noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju
apbūve (NĪLM kods 0601) uz individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) 0.12
ha platībā un neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601)
0.1544 ha platībā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
22.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā Kleistu iela
4A, ar kadastra numuru 8048 004 1444, ietilpstošajai zemes vienībai
Ziņo D.Cvetkova
Babītes novada pašvaldības dome izskata G.L. “dzēsts” 17.01.2020. iesniegumu
(pašvaldībā reģistrēts ar reģ.Nr.211-S) ar lūgumu pārskatīt nekustamā īpašuma ar kadastra
Nr.8048 004 1444 lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1404,
23

piešķirot mērķi, kur galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība vai līdzvērtīgu.
Zemes vienībā tiek apstrādāts esošais sakņu dārzs un tiek kopts ābeļdārzs.
Saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 17.7., 18., 14.11., 23.3.punktu, Attīstības komitejas 18.02.2020. atzinumu
(prot. Nr.2, 21.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs,
A.Osītis, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš,
V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
Mainīt nekustamajā īpašumā Kleistu iela 4A, kadastra Nr.8048 004 1444,
ietilpstošajai zemes vienībai 0.2745 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1404, visā
platībā noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju
apbūve (NĪLM kods 0601) uz individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) 0.12
ha platībā un neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601)
0.1545 ha platībā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
23.§
Par saistošo noteikumu Nr. 4 “Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo
noteikumu Nr.65 „Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Mušmires”,
kad. Nr. 8048 001 0023 un 8048 001 0024, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku
zaudējušiem” apstiprināšanu
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata A.Z. “dzēsts” 23.01.2020. iesniegumu
(pašvaldībā reģistrēts 28.01.2020. Nr.341-S) ar lūgumu izskatīt iespēju atcelt ar Babītes
novada pašvaldības domes 23.09.2009. izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 65
apstiprināto detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Mušmires”, Mežārēs, Babītes
pagastā, Babītes novadā. Iesniegumam pievienots detālplānojuma teritorijā esošo atsevišķu
nekustamo īpašumu īpašnieku parakstīts iesniegums, kurā viņi piekrīt detālplānojuma
atcelšanai. Papildus tam, iesnieguma iesniedzējas ieskatā detālplānojums atceļams, jo tas
traucē neatdalītās zemes vienības izmantošanai, kurai noteikta atļautā izmantošana
tirdzniecības un/ vai pakalpojuma objekts. Šāda objekta būvniecība minētajā vietā vairs
nav ekonomiski pamatota, jo detālplānojuma izstrādes brīdī detālplānojuma teritoriju bija
plānots savienot ar plānoto “Ziemeļu transporta koridori”, kura risinājumi šajā teritorijā ir
mainījušies.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.apakšpunktam, 21.panta
16.apakšpunktam, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmai daļai, Attīstības
komitejas 18.02.2020. atzinumam (prot. Nr.2, 22.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, D.Cvetkova,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret”
nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 “Babītes novada pašvaldības 23.09.2009.
saistošo noteikumu Nr.65 „Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Mušmires”,
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kad. Nr. 8048 001 0023 un 8048 001 0024, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku
zaudējušiem” apstiprināšanu.
2. Precizēt spēkā esošo detālplānojumu sarakstu.
3. Detālplānojuma atcelšanas ierosinātājam, publicēt paziņojuma par detālplānojuma
atcelšanu izdevumā Latvijas Vēstnesi.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz četrām lapām.
24.§
Par atļauju atdalīt no nekustamā īpašuma “Pluģi”, kadastra Nr. 8048 006 00424
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0169, Babītes pagastā, Babītes
novadā
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “Buku Audzētava”, reģ. Nr.
40003644290, 21.02.2020. iesniegumu (reģ. Nr. 698-S), ar lūgumu atļaut no nekustamā
īpašuma “Pluģi”, kadastra Nr. 8048 006 0024, atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8048 007 0169 un reģistrēt nekustamā īpašuma “Stūru pļavas”, kadastra Nr.
8048 015 0015 sastāvā.
Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.panta trešajai daļai, Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 33 panta 4. un 5. punktu, atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence,
J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Atļaut no nekustamā īpašuma “Pluģi”, kadastra Nr. 8048 006 0024, atdalīt zemes
vienību 13.4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0169 un reģistrēt nekustamā
īpašuma “Stūru pļavas”, kadastra Nr.8048 015 0015, sastāvā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām.
25.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi pašvaldības nekustamā īpašuma “Vēja ziedi”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1645, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā, sadalei
Ziņo I.Griezne
Babītes novada pašvaldības administrācijas Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas
daļas Nekustamā īpašuma speciālistes 10.12.2019. iesniegums, reģ. Nr. 73-IE, ar lūgumu
izsniegt nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamā īpašuma “Vēja ziedi”,
kadastra Nr. 8048 003 0609, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1645,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, sadalei divās zemes vienībās.
Saskaņā ar „Zemes ierīcības likuma” 8.pantu un 9.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
11.2. punktu, Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta
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teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem
atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Piekrist zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamā īpašuma “Vēja ziedi”,
kadastra Nr.8048 003 0609, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003
01645 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā sadalei divās zemes vienībās,
izdalot zemes vienību aptuveni 0.49 ha platībā.
2. Apstiprināt nosacījumus Nr.10 - 2020 zemes ierīcības projekta izstrādei
(pielikumā).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz četrām lapām.
26.§
Par pašvaldības īpašumā esošu neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu personīgo
palīgsaimniecību - ģimenes dārzu uzturēšanai
Ziņo D.Šmidre
Babītes novada pašvaldības dome izskata priekšlikumu par neapbūvētu pašvaldības
zemes gabalu iznomāšanas termiņiem personīgo palīgsaimniecību - ģimenes dārzu
uzturēšanai.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2. punkta nosacījumiem, Ministru
kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 29.3.apakšpunktam un saskaņā ar Attīstības komitejas 18.02.2020.
atzinumu (prot. Nr.2, 23.§), Finanšu komitejas 20.02.2020. atzinumu (prot. Nr.3, 2.§),
atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1.

Nodot nomā pašvaldības īpašumā esošas neapbūvētas zemes vienības personīgo
palīgsaimniecību - ģimenes dārzu uzturēšanai un noteikt iznomāšanas termiņus:

1.1. Nekustamā īpašuma „Dārzi” zemes vienībā, kadastra apzīmējums 80480040354, ar
pieņemto nosaukumu „MRS” esošajiem ģimenes dārziem- līdz 2023.gada
31.decembrim;
1.2. Nekustamā īpašuma „Sila iela 4” zemes vienībā, kadastra apzīmējums 80480040507,
esošajiem ģimenes dārziem - līdz 2023.gada 31.decembrim;
1.3. Nekustamā īpašuma „Zvirbuļi” zemes vienībā, kadastra apzīmējums 80480040460,
esošajiem ģimenes dārziem - līdz 2023.gada 31.decembrim;
1.4. Nekustamā īpašuma „Liepu aleja 23” zemes vienībā, kadastra apzīmējums
80480040496, esošajiem ģimenes dārziem - līdz 2023.gada 31.decembrim;
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1.5. Nekustamā īpašuma „Dārzi” zemes vienībā, kadastra apzīmējums 80480030167, ar
pieņemto nosaukumu „Piņķi” esošajiem ģimenes dārziem - līdz 2024.gada
29.februārim;
1.6. Nekustamā īpašuma „Dārzi” zemes vienībā, kadastra apzīmējums 80480090057, ar
pieņemto nosaukumu „Virsaiši” esošajiem ģimenes dārziem - līdz 2025.gada
31.decembrim;
1.7. Nekustamā īpašuma „Dārzi” zemes vienībā, kadastra apzīmējums 80480010069, ar
pieņemto nosaukumu „Mežāres” esošajiem ģimenes dārziem - līdz 2026.gada
28.februārim;
1.8. Nekustamā īpašuma „Kalnciema masīvs” zemes vienībā, kadastra apzīmējums
80480170092, esošajiem ģimenes dārziem - līdz 2026.gada 28.februārim;
1.9. Nekustamā īpašuma „Annas masīvs” zemes vienībā, kadastra apzīmējums
80480060021, esošajiem ģimenes dārziem - līdz 2026.gada 28.februārim;
1.10. Nekustamā īpašuma „Pūces masīvs” zemes vienībā, kadastra apzīmējums
80480140054, esošajiem ģimenes dārziem - līdz 2026.gada 28.februārim.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
27.§
Par nomas līgumu slēgšanu ģimenes dārzu uzturēšanai.
Ziņo D.Šmidre
Babītes novada pašvaldības dome izskata fizisku personu iesniegumus ar lūgumu
iznomāt zemi ģimenes dārzam.
Ievērojot iepriekš minēto un atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2. punkta
nosacījumiem un Babītes novada pašvaldības 27.11.2019. saistošajiem noteikumu Nr.64
„Par Babītes novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas
kārtību”, atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Noslēgt zemes nomas līgumus, bez apbūves tiesībām, personīgās
palīgsaimniecības vajadzībām - ģimenes dārza ierīkošanai un uzturēšanai saskaņā
ar šī lēmuma pielikumu.
2. Nomas maksa tiek noteikta 10 % no neapbūvētā zemesgabala kadastrālās vērtības
gadā, bet ne mazāk kā 7,00 EUR, papildus nomas maksai maksājami visi ar
normatīvajiem aktiem noteiktie nodokļi.
3. Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļai un juriskonsultam veikt
nepieciešamās darbības līgumu sagatavošanai un noslēgšanai.
4. Informēt personas saskaņā ar pielikumu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz astoņām lapām.
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28.§
Par nekustamā īpašuma ,,Filtrs”, Spuņciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā
sastāvā ietilpstošas zemes vienības nodošanu SIA “Babītes siltums” bezatlīdzības
lietošanā
Ziņo D.Šmidre
Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “Babītes Siltums” (reģ.Nr.
40003145751) 12.02.2020. iesniegumu, reģistrācijas Nr.611-S, kurā lūdz notekūdeņu
attīrīšanas ierīču darbības nodrošināšanai, jaunu iekārtu projektēšanai un būvniecībai,
piešķirt bezatlīdzības lietošanā pašvaldības īpašumā esošu nekustamo īpašumu “Filtrs”
Spuņciemā, Salas pag., Babītes novadā ar kadastra numuru 8088 005 0265.
Atbilstoši augstāk minētajam, likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas
1.punktam un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 5.panta otrās daļas 5.punktam, atklāti balsojot, atklāti balsojot „par” 14 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, D.Cvetkova,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret”
nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.
3.
4.

Nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA ,,Babītes siltums”,
reģ. Nr.40003145751, Babītes novada pašvaldības īpašumā esošo nekustamo
īpašumu ,,Filtrs” Spuņciemā, Salas pag., Babītes novadā ar kadastra numuru 8088
005 0265.
Noteikt Zemesgabala bezatlīdzības lietošanas termiņu līdz 2040.gada
31.decembrim.
Noteikt, ka gadījumā, ja SIA “Babītes Siltums” pārtrauc sniegt ūdenssaimniecības
pakalpojumus nekustamais īpašums nododamas pašvaldībai.
Pašvaldības juriskonsultam veikt nepieciešamās darbības Līguma par nekustamā
īpašuma bezatlīdzības lietošanu sagatavošanai un noslēgšanai.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trīs lapām.
29.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vietvalži”, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes
novadā apgrūtināšanu ar ceļa servitūtu
Ziņo D.Šmidre
Babītes novada pašvaldības dome izskata V.G. “dzēsts” pilnvarotās personas
zvērināta advokāta Z.A. “dzēsts” (2019.gada 13.septembra pilnvara) iesniegumu, Nr.159S ar lūgumu nodrošināt piekļūšanas iespējas pie nekustamā īpašuma “Valtera rags”,
kadastra numurs 8088 005 0480, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088
005 0480 caur nekustamajā īpašumā “Vietvalži”, kadastra numurs 8088 005 0277,
ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0277, Spuņciemā, Salas
pagastā Babītes novadā.
Atbilstoši Civillikuma 1147.,1151.,1231.,1235. un 1403. pantu nosacījumiem
atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods,
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J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Noslēdzot servitūta līgumu ar V.G. “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 856 m² platībā par labu nekustamajam īpašumam “Valtera rags”,
Spuņciems, Salas pagastā Babītes novadā ar kadastra numuru 8088 005 0480,
zemes vienības kadastra apzīmējums 8088 005 0480 (pielikumā ceļa servitūta
izvietojuma shēma).
2. Servitūta līgumā iekļaut normu, ka visas nepieciešamās darbības servitūta līgumu
reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un
Zemesgrāmatu nodaļā veic V.G. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”.
3. Pašvaldības juriskonsultam veikt nepieciešamās darbības servitūta līguma
sagatavošanā un noslēgšanā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trīs lapām.
30.§
Par zemes nomas līguma izbeigšanu
Ziņo D.Šmidre
Babītes novada pašvaldības dome izskata priekšlikumu par zemes nomas līguma
izbeigšanu ar mirušu personu.
Ievērojot iepriekš minēto un atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2.
punkta nosacījumiem, atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izbeigt 2017.gada 26.maijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.663 ar A.P. “dzēsts”,
personas kods “dzēsts”, par zemes vienības „Jaunpērkoni” Kaģos, Salas pagastā,
Babītes novadā ar kadastra apzīmējumu 8088 010 0071 iznomāšanu.
2. Nomas līgums izbeidzams ar personas miršanas datumu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
31.§
Par Babītes novada pašvaldības domes 18.12.2019. lēmuma „Par zemes vienības
,,Vēja putni”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā atsavināšanu” protokols
Nr.22, 7.§ atcelšanu
Ziņo D.Šmidre
Babītes novada pašvaldības dome iepazinās ar pašvaldības administrācijas
ierosinājumu atcelt Babītes novada pašvaldības domes 2019.gada 18.decembra lēmumu
„Par Babītes novada pašvaldības domes 2019.gada 18.decembra lēmuma „Par zemes
vienības ,,Vēja putni”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā atsavināšanu” (protokols
Nr.22, 7.§).
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Ievērojot iepriekš minēto, atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punkta
nosacījumiem, atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs,
A.Osītis, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš,
V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
Atcelt Babītes novada pašvaldības domes 2019.gada 18.decembra lēmumu Par
zemes vienības ,,Vēja putni”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā atsavināšanu”
(protokols Nr.22, 7.§).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
32.§
Par apbūves tiesības piešķiršanu nekustamajā īpašumā “Vēja putni”, Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā ar kadastra numuru 8048 003 1646
Ziņo D.Šmidre
Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Andreja Ences
ierosinājumu par pašvaldībai piederošas zemes vienības ,,Vēja putni”, Piņķos, Babītes
pagastā, Babītes novadā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1646 atsavināšanu.
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,, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atbalstīt ierosinājumu nekustamajā īpašumā ,,Vēja putni”, kadastra numurs 8048
003 1667, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā ietilpstošo zemes vienību
0,4107 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1646 nodot nomā ar apbūves
tiesībām pirmskolas izglītības iestādes būvniecībai.
2. Noteikt nekustamā īpašuma apbūves tiesības termiņu uz 30.gadiem no līguma
parakstīšanas brīža.
3. Uzdot nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai veikt zemes vienības
novērtēšanu un trīs mēnešu laikā iesniegt domei apstiprināšanai zemes vienības
nosacīto cenu.
4. Uzdot nekustamā īpašuma izsoles komisijai trīs mēnešu laikā izstrādāt un iesniegt
domei apstiprināšanai zemes vienības izsoles noteikumus un organizēt zemes
vienības izsoli.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trīs lapām.
Sēdes vadītājs izsludina sēdes pārtraukumu no plkst.15.34 līdz 15.51.
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33.§
Par G.L. deklarēšanu pašvaldības dzīvoklī
Ziņo R.Bērziņa
Babītes novada dome izskatījusi pašvaldības dzīvokļa “dzēsts”, Babītē, Babītes
pagastā, Babītes novadā īrnieces V.M., “dzēsts” personas kods “dzēsts”, 31.01.2020.
iesniegumu Nr.430-S ar lūgumu iekļaut dzīvojamās telpas īres līgumā un deklarēt
dzīvesvietā sava bērna tēvu G.L. “dzēsts” personas kods “dzēsts”, pašvaldībai piederošā
dzīvoklī “dzēsts”, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Saskaņā ar Sociālo lietu komitejas 18.02.2020. atzinumu (prot. Nr.2, 1.§), atbilstoši
likuma „ Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta septītajai daļai un atklāti balsojot „par” 14 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, D.Cvetkova,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret”
nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Uzdot SIA „Babītes siltums” dzīvokļa “dzēsts”, Babītē, Babītes pagastā,
Babītes novadā īres līgumā ierakstīt ziņas par G.L. “dzēsts”, personas kods
“dzēsts” .
2. Deklarēt G.L. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, Babītes novada pašvaldībai
piederošā dzīvoklī “dzēsts”, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz vienas lapas.
34.§
Par A.V. deklarēšanu pašvaldības dzīvoklī
Ziņo R.Bērziņa
Izskata pašvaldības dzīvokļa “dzēsts” Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā
īrnieces L.D. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”,18.02.2020. iesniegumu Nr.654-S ar lūgumu
deklarēt dzīvesvietā sava bērna tēvu A.V. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, pašvaldībai
piederošā dzīvoklī “dzēsts” Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Saskaņā ar Sociālo lietu komitejas 18.02.2020. atzinumu (prot. Nr.2, 2.§), atbilstoši
likuma „ Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta septītajai daļai un atklāti balsojot „par” 14 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, D.Cvetkova,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret”
nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.

Uzdot SIA „Babītes siltums” dzīvokļa “dzēsts”, Babītē, Babītes pagastā,
Babītes novadā īres līgumā ierakstīt ziņas par A.V. “dzēsts”, personas kods
“dzēsts”.
Deklarēt A.V. ”dzēsts” personas kods “dzēsts” Babītes novada pašvaldībai
piederošā dzīvoklī “dzēsts”, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz vienas lapas.
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35.§
Par pabalsta piešķiršanu M.N. un V.N.
Ziņo R.Bērziņa
Izskatot M.N., “dzēsts” personas kods “dzēsts” (turpmāk tekstā – Iesniedzēja)
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 9-1/20/163-IP, ar lūgumu piešķirt pabalstu sociālās
rehabilitācijas mērķu sasniegšanai M.N., “dzēsts” personas kods “dzēsts” un V.N. “dzēsts”
personas kods “dzēsts” Babītes novada pašvaldības dome konstatēja, ka:
1. Iesniedzēja lūdz pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, kā iemeslu
minot lielus izdevumus par ārstnieciskajiem pakalpojumiem un medikamentiem.
Apmaksājot medikamentus, klientiem trūkst līdzekļu pamatvajadzību
nodrošināšanai. Iesniegumam pielikumā pievienoti apmaksas čeki par
medikamentiem un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, par summu EUR 185.16 un
ģimenes ārsta izziņas 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 Iesniedzējas situāciju tika konstatēta
nepieciešamība piešķirt pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, lai
mazinātu 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 18.02.2020. atzinumu
(protokols Nr.2, 3.§) 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” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt pabalstu 290,00 EUR (divi simti deviņdesmit euro, 00 centi) apmērā M.N.
“dzēsts”, personas kods “dzēsts” sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai un piešķirt
pabalstu 290,00 EUR (divi simti deviņdesmit euro, 00 centi) apmērā V.N. “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.
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36.§
Par pabalsta piešķiršanu A.R.
Ziņo R.Bērziņa
Izskatot A.R. “dzēsts” personas kods “dzēsts” (turpmāk tekstā – Iesniedzēja)
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 9-1/20/121-IP, ar lūgumu piešķirt pabalstu sociālās
rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, Babītes novada pašvaldības dome konstatēja, ka:
1. Iesniedzēja lūdz pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, kā iemeslu
minot lielus izdevumus par ārstnieciskajiem pakalpojumiem un medikamentiem.
Apmaksājot medikamentus, klientei trūkst līdzekļu pamatvajadzību
nodrošināšanai. Iesniegumam pielikumā pievienoti apmaksas čeki par
medikamentiem un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, par summu EUR 100.75 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 Iesniedzējas situāciju tika konstatēta
nepieciešamība piešķirt pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, lai
mazinātu invaliditātes un veselības traucējumu izraisītās negatīvās sekas klientes
dzīvē un nodrošinātu klientes sociālā statusa uzlabošanu un funkcionēšanu
sabiedrībā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Sociālo lietu komitejas 18.02.2020. atzinumu
(protokols Nr.2. 4.§) 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” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt pabalstu 290,00 EUR (divi simti deviņdesmit euro, 00 centi) apmērā A.R.
“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.
37.§
Par noteikumu “Iekšējās trauksmes celšanas kārtības noteikumi” un Iekšējās
trauksmes celšanas sistēmas Babītes novada pašvaldības institūcijās apstiprināšanu
Ziņo A.Iklāva
Saistībā ar Trauksmes celšanas likuma 5.pantu, kura pirmajā daļā noteikts: Publiskas
personas institūcijas un tās privāto tiesību juridiskās personas, kurās ir vairāk nekā 50
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nodarbināto, izveido iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, nodrošinot nodarbinātajiem
iespēju droši ziņot par pārkāpumiem un garantēt viņiem aizsardzību, ir sagatavoti “Iekšējās
trauksmes celšanas kārtības noteikumi”, kuros noteikta kārtība, kādā Babītes novada
pašvaldības institūcijās trauksmes cēlējs iesniedz un kompetentās personas izskata
trauksmes cēlēja ziņojumu, sagatavots noteikumu “Iekšējās trauksmes celšanas noteikumi|”
projekts un Iekšējās trauksmes celšanas kārtības sistēma – soli pa solim, turklāt atbilstoši
nepieciešamībai noteikt atbildīgo personu (turpmāk tekstā – Atbildīgā persona) un
atbildīgās personas aizvietotāju (turpmāk tekstā – Atbildīgās personas aizvietotājs), kurai
ir tiesības izvērtēt trauksmes cēlēja iesnieguma pirmšķietamu atbilstību trauksmes cēlēja
ziņojumam, Babītes novada pašvaldības dome, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.
panta pirmās daļas 2.punktu un Trauksmes celšanas likuma 5.panta pirmo daļu, atklāti
balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča,
D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Apstiprināt noteikumus “Iekšējās trauksmes celšanas kārtības noteikumi”
(turpmāk tekstā – Noteikumi).
2. Noteikumus un Shēmu pēc lēmuma stāšanās spēkā publicēt Babītes novada
pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv.
3. Lēmums stājas spēkā nākošā dienā pēc tā pieņemšanas.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām.
38.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederošo 2/5 domājamo daļu nekustamā īpašuma,
Straupes-Dāv-Kaspari, Straupciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra
Nr.8088 009 0035, apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 8088 009
0035, 4813 m2 platībā izsoles ar pretendentu atlasi noteikumu apstiprināšanu
Ziņo H.Slava
Izskatīts Babītes novada pašvaldības Īpašumu izsoles komisijas iesniegtais
18.02.2020. protokols Nr.1-1.14/12/1 un tam pievienotais izsoles noteikumu „Babītes
novada pašvaldībai piederošo 2/5 domājamo daļu nekustamā īpašuma, Straupes-DāvKaspari, Straupciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8088 009 0035,
apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 8088 009 0035, 4813 m2 platībā
izsoles ar pretendentu atlasi noteikumi” projekts, kas izstrādāts saskaņā ar Babītes novada
pašvaldības domes 28.08.2019. lēmuma “Par nekustamā īpašuma ,,Straupes – Dāv –
Kaspari”, Straupciems, Salas pagasts, Babītes novads, atsavināšanu” (protokols Nr.15,
16.§) lemjošās daļas 2. punktu.
Atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
Apstiprināt izsoles noteikumus „Babītes novada pašvaldībai piederošo 2/5
domājamo daļu nekustamā īpašuma, Straupes-Dāv-Kaspari, Straupciemā, Salas pagastā,
Babītes novadā, kadastra Nr.8088 009 0035, apbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr. 8088 009 0035, 4813 m2 platībā izsoles ar pretendentu atlasi noteikumi”
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(Noteikumu projekts ar pielikumiem uz 13 lpp. un Izsoles komisijas 18.02.2020. protokols
Nr.1.-1.14/12/1 uz 1 lp. (kopija) – Pielikumā).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrpadsmit lapām.
39.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma, Salas pagastā,
Babītes novadā, kadastra Nr.80880090002, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr.80880030165, 7837 m2 platībā izsoles ar pretendentu atlasi
rezultātu apstiprināšanu
Ziņo H.Slava
Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 24.07.2019. lēmumu „Par zemes
vienības Salas pagastā, Babītes novadā, atsavināšanu” (protokols Nr.13, 10.§) un
Pašvaldības domes ar 27.11.2019. lēmumu “Par Babītes novada pašvaldībai piederoša
nekustamā īpašuma Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.80880090002, neapbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.80880030165, 7837 m2 platībā (Turpmāk tekstā
– Nekustamais īpašums), izsoles ar pretendentu atlasi noteikumu (turpmāk tekstā – Izsoles
noteikumi) apstiprināšanu” (protokols Nr.20, 31.§), Babītes novada pašvaldības īpašuma
izsoles komisija, informāciju par Nekustamā īpašuma sastāvu un izsoles laiku publicēja
Latvijas Republikas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” 13.12.2019. laidienā Nr.251 ,
OP 2019/251.IZ14, laikrakstā “Babītes ziņas” un Pašvaldības mājaslapas interneta vietnē
www.babite.lv.
Izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā un līdz noteiktajam termiņam - 13.01.2020.
plkst. 10:00 Izsolei pieteicās divi pretendenti: ar reģistrācijas Nr.1 – pretendente A.O.
“dzēsts” un ar Nr.2 - pretendents A.B. “dzēsts”.
Izsolei izsoles dienā 15.01.2020. piereģistrējās un saņēma izsoles dalībnieka Karti
ar kārtas Nr., atbilstošu Reģistrācijas apliecības kārtas Nr., divi izsoles dalībnieki – A.O.
“dzēsts” personas kods “dzēsts” deklarētā dzīvesvieta “dzēsts”, un A.B. “dzēsts” personas
kods “dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta “dzēsts”, (turpmāk tekstā – Nosolītājs) pilnvarotais
pārstāvis V.R. “dzēsts” personas kods “dzēsts”.
Izsoles procesā veicot solīšanu, izsoles dalībnieks ar kārtas Nr. 1 solīšanu pārtrauca
ar solīto cenu 21140,00 EUR, līdz ar to Izsolei ar kārtas Nr.2 reģistrētais pretendents,
piedāvājot visaugstāko cenu par izsolāmo Nekustamo īpašumu – 21240,00 EUR, atbilstoši
Izsoles noteikumu 4.14. punktam, ieguvis Nekustamo īpašumu - Babītes novada
pašvaldībai piederoša nekustamo īpašumu Salas pagastā, Babītes novadā, neapbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.80880030165, 7837 m2 platībā par solīto cenu
21240,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis divi simti četrdesmit euro, 00 centi).
Atbilstoši Izsoles noteikumu 4.17. punktam, dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko
cenu, ar savu parakstu to apliecina Izsoles protokolā un atzīstams par Izsoles uzvarētāju.
Saskaņā ar Izsoles noteikumu 7.1., 7.2. un 7.3.punktiem, izskatot Izsoles komisijas
iesniegto 21.01.2020. Izsoles komisijas protokolu Nr. 1.-1.14/8/3 (Pielikums Nr.1 – Izsoles
protokols Nr.1 uz 1.lp. (kopija) ar 3 pielikumiem: Nr. 1 - izsoles dalībnieku reģistrācijas
saraksts (kopija); Pielikums Nr.2 - Izsoles dalībnieku reģistrācijas lapa (kopija); Pielikums
Nr.3 - Nosolītāja parakstīti izsoles noteikumi (kopija)), ar kuru Izsoles komisija vienbalsīgi
nolemj apstiprināt 15.01.2020. Izsoles protokolu Nr.1, par to, ka Izsoles dalībnieks – A.B.
“dzēsts” personas kods “dzēsts”, ieguvis Nekustamo īpašumu Salas pagastā, Babītes
novadā, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.80880030165, 7837 m2
platībā par nosolīto cenu 21240,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis divi simti četrdesmit
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euro, 00 centi). Ievērojot, ka A.B. “dzēsts” ir samaksājis nodrošinājuma naudu 204,00
EUR (divi simti četri euro, 00 centi), un atlikušās summas 21036,00 EUR (divdesmit viens
tūkstotis trīsdesmit seši euro, 00 centi) samaksa pierādīta ar 27.01.2020. maksājuma
uzdevumu Nr.418, atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs,
A.Osītis, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš,
V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt:
1. Babītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Salas pagastā, Babītes
novadā, kadastra Nr.80880090002, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
Nr.80880030165, 7837 m2 platībā izsoles rezultātus.
2. Saskaņā ar Izsoles komisijas 21.01.2020. protokolu Nr.1-1.14/8/3 par nekustamā
īpašuma ieguvēju (Izsoles uzvarētāju) – A.B. “dzēsts” personas kods “dzēsts”, deklarētā
dzīvesvieta “dzēsts”.
3. Septiņu dienu laikā slēgt līgumu par nekustamā īpašuma Salas pagastā, Babītes
novadā, kadastra Nr.80880090002, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
Nr.80880030165, 7837 m2 platībā pārdošanu A.B. “dzēsts” personas kods “dzēsts”, par
pirkuma maksu 21240,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis divi simti četrdesmit euro, 00
centi).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
40.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Rožu iela 22, Babītē,
Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8048 004 0353, sastāvoša no zemes
vienības 1,62 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0353, izsoles rezultātu
apstiprināšanu
Ziņo H.Slava
Atbilstoši Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Rožu iela 22,
Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8048 004 0353, sastāvoša no zemes
vienības 1,62 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0353, izsoles noteikumos
(turpmāk tekstā – Izsoles noteikumi) noteiktajam, izsole nozīmēta uz 24.02.2020. plkst.
10:00. Saskaņā ar Izsoles noteikumu 3.2. punktu: lai piedalītos Izsolē, jāizpilda Noteikumu
1.9.,1.10.,1.11. punkti un līdz 20.02.2020. plkst. 10:00, Babītes novada pašvaldības
Administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV – 2107, 2.stāva
18. kabinetā jāiesniedz Izsoles noteikumu attiecīgi 3.2.1 vai 3.2.2. punktos norādītie
dokumenti un jāreģistrējas izsolei Reģistrācijas sarakstā un jāsaņem Izsoles dalībnieka
reģistrācijas apliecība.
Līdz 20.02.2020. plkst. 10:00 Reģistrācijas sarakstā neviena persona izsolei netika
reģistrēta un Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība nevienam netika izsniegta.
24.02.2020. plkst. 10:00 norādītajā izsoles vietā neieradās neviens pretendents.
Saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.1.1. punktu Izsole atzīstama par nenotikušu nesekmīgu vai izsoli bez rezultāta, ja noteiktajā laikā nav reģistrējies neviens Izsoles
dalībnieks, vai uz Izsoli neierodas neviens Izsoles dalībnieks.
Pie šādiem apstākļiem, atbilstoši iepriekš teiktajam, Babītes novada pašvaldības
Īpašuma izsoles komisijas (Turpmāk tekstā – Izsoles komisija) 24.02.2020. sēdē
vienbalsīgi nolemts atzīt uz 24.02.2020. plkst. 10:00 noteikto Babītes novada pašvaldībai
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piederošā nekustamā īpašuma Rožu iela 22, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā,
kadastra Nr.8048 004 0353, sastāvoša no zemes vienības 1,62 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 8048 004 0353, izsoli par nenotikušu (Pielikumā - Izsoles komisijas
24.02.2020. Protokols Nr.1-1.14/9/2 uz 1 lp.).
Saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.1.1. punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu - Ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles
sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli
atzīstama par nenotikušu Izsole atzīstama par nenotikušu.
Saistībā ar nekustamā īpašuma Rožu iela 22, Babītē, Babītes pagastā, Babītes
novadā, kadastra Nr.8048 004 0353, sastāvoša no zemes vienības 1,62 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 8048 004 0353, nenotikušu izsoli un Izsoles komisijas 24.02.2020. sēdes
protokolu Nr.1-1.14/9/2 un atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.
panta pirmajai daļai, atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa,
J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
Atzīt nekustamā īpašuma Rožu iela 22, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā,
kadastra Nr.8048 004 0353, sastāvoša no zemes vienības 1,62 ha platībā, ar kadastra
apzīmējumu 8048 004 0353, pirmo izsoli par nenotikušu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
41.§
Par 2010.gada 30.marta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas līguma
pagarināšanu ar SIA “BABĪTES SILTUMS”
Ziņo D.Valters
Saskaņā ar Babītes novada domes 24.03.2010. lēmumu „Par tiesību piešķiršanu SIA
“Babītes siltums” un SIA “Komunālie pakalpojumi” ūdenssaimniecības sabiedrisko
pakalpojumu sniegšanā” (protokols Nr. 4, 47.§) Babītes novada pašvaldība un SIA
„BABĪTES SILTUMS”, reģistrācijas Nr. 40003145751, 30.03.2010. noslēdza līgums par
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, turpmāk teksta - Līgums.
Līgums nosaka īpašas tiesības SIA “BABĪTES SILTUMS” sniegt ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumus Babītes novada administratīvajā teritorijā, vietās, kur izbūvēta
Babītes novada pašvaldībai piederoša ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūra, līdz
2020.gada 23.martam.
Ievērojot, ka SIA “BABĪTES SILTUMS” turpina nodrošināt ūdenssaimniecības
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, nepieciešams veikt grozījumus esošajā Līgumā,
pagarinot tā darbības laiku.
Ņemot vērā augstāk minēto un atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 1. punktam, Finanšu komitejas 20.02.2020. atzinumam (protokols Nr.3, 3.§)
un ievērojot Līguma 7.1. punktu, atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

Pagarināt 30.03.2010. ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas līgumu ar
SIA “BABĪTES SILTUMS”, nosakot tā darbības laiku līdz 2020.gada 1.jūnijam.
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2.

Uzdot Babītes novada pašvaldības juriskonsultam sagatavot vienošanos par
30.03.2010. ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas Līguma termiņa
pagarināšanu.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
42.§
Par Babītes novada pašvaldības līdzdalības SIA “AlgoMed” izbeigšanu un piederošo
kapitāla daļu SIA “AlgoMed” pārdošanu
Ziņo D.Valters
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma 9.panta pirmajā un ceturtajā daļā, 138.panta pirmajā daļā, 139.panta otrajā un trešajā
daļā, un 140.panta pirmās daļas trešajā punktā noteikto, kā arī ievērojot Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro punktu, likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas otro punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
un Finanšu komitejas 20.02.2020. atzinumu (protokols Nr.3, 4.§), atklāti balsojot „par” 14
balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, D.Cvetkova,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret”
nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izbeigt Babītes novada pašvaldības līdzdalību SIA “AlgoMed”, reģistrācijas Nr.
40103701602.
2. Pārdot SIA “AlgoMed” Babītes novada pašvaldībai piederošās kapitāla 52852
daļas.
3. Uzdot Babītes novada pašvaldības nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijai veikt
pašvaldībai piederošo kapitāla 52852 daļu tirgus vērtības noteikšanu uz 31.12.2019.
un iesniegt domei apstiprināšanai.
4. Uzdot Babītes novada pašvaldības īpašumu izsoles komisijai izstrādāt un iesniegt
domei apstiprināšanai kapitāla daļu pārdošanas noteikumus un organizēt kapitāla
daļu pārdošanu.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
Deputāte Darja Cvetkova atstāj sēžu zāli plkst. 16.40.
43.§
Par Babītes novada pašvaldības SIA “BABĪTES SILTUMS” pamatkapitāla
palielināšanu
Ziņo D.Valters
Babītes novada pašvaldība, turpmāk – Pašvaldība, ir kapitāla daļu turētāja SIA
„BABĪTES SILTUMS”, reģistrācijas Nr. 40003145751, turpmāk – Sabiedrība, kas
nodrošina ūdensapgādes un citus pakalpojumus Babītes novada iedzīvotājiem.
1.

Ar Babītes novada pašvaldības domes 26.06.2019. gada lēmumu “Par pamatkapitāla
palielināšanu SIA “Babītes siltums”” (protokols Nr. 12, 36.§), tika nolemts palielināt
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2.

3.

pamatkapitālu ieguldot Sabiedrībā nekustamā īpašuma Babītes ielā 3A, ar kadastra
Nr. 8048 004 0485, zemes vienību 0,2697 ha platībā, kadastra apzīmējums 8048 004
0987, 210,59 EUR (divi simti desmit euro, 59 centi) vērtībā un nekustamā īpašuma
Priedaines ielā 5, ar kadastra Nr. 8048 003 0295, zemes vienību 0,6791 ha platībā,
kadastra apzīmējums 8048 003 0941, 441,09 EUR (četri simti četrdesmit viens euro,
09 centi) vērtībā.
Pašvaldībā 18.12.2019. saņemts Sabiedrības iesniegums Nr. 1.7.-169 “Par
Spuņciema iekārtu pārbūvi”, ar kuru Sabiedrība informē par Spuņciema notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu tehnisko stāvokli un par nepieciešamību veikt to pārbūves
projektēšanu, vienlaikus lūdzot Pašvaldībai sniegt finansiālu atbalstu 35000,00 EUR
(trīsdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi) apmērā, minētās ieceres realizācijai, veicot
Pašvaldībai pieejamo Dabas resursu nodokļa daļas pārdali.
Pašvaldībā 07.02.2020. saņemts Sabiedrības iesniegums Nr. 1.7.-14 “Par finanšu
līdzekļu piešķiršanu”, ar kuru Sabiedrība informē par Spuņciema ūdensapgādes
sistēmas un ūdens sagatavošanas iekārtas tehnisko stāvokli, un par nepieciešamību
veikt to pārbūves projektēšanu, vienlaikus lūdzot Pašvaldību sniegt finansiālu
atbalstu 35000,00 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi) apmērā, minētās
ieceres realizācijai.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma 62.pantu, 63.panta pirmās daļas pirmo punktu un otro daļu, 66.panta pirmās daļas
9.punktu, Komerclikuma 198.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas pirmo punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Finanšu komitejas 20.02.2020.
atzinumu (protokols Nr.3, 5.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes
novada pašvaldības dome nolemj:
Atlikt lēmuma pieņemšanu līdz 2020.gada 25.marta domes sēdei.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
44.§
Par zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveidi
Ziņo D.Valters
Ministru kabineta 02.04.2013. noteikumu Nr. 184 “Noteikumi par atkritumu dalītu
savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju” 2.1
punkts nosaka, ka pašvaldībām sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem, kas izraudzīti
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu, līdz 2020. gada 31.
decembrim jāizveido dalītas savākšanas sistēmu bioloģiski noārdāmiem atkritumiem.
Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas otro punktu un 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, un Attīstības komitejas 18.02.2020. atzinumu (protokols Nr. 2,
25.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
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Līdz 2020.gada 31.decembrim izveidot zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas
laukumu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0167 daļā, līdz 0,1 ha platībā,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā. (novietošanas shēmu skat. Pielikums).
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
45.§
Par iepirkuma komisijas izveidi rūpnieciski izgatavotu moduļu tipa būves
būvprojekta izstrādei, būvdarbiem un autoruzraudzībai
Ziņo D.Valters
Atbilstoši Babītes novada pašvaldības domes 18.12.2019. lēmumam “Par atļauju
veikt moduļu tipa ēkas projektēšanas un būvniecības iepirkumu Babītes novada pašvaldības
Babītes pirmskolas izglītības iestādes darbības nodrošināšanai”, ar kuru atļauts veikt
moduļu tipa ēkas projektēšanas un būvniecības iepirkumu, un ievērojot būvniecības ieceres
aktualitāti, būvdarbu apjomu un iepirkuma procedūras sarežģītību, kā arī saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24. un 27.punktu un Publisko iepirkuma likuma
24.panta otro daļu, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs,
A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
Rūpnieciski izgatavotu moduļu tipa būves būvprojekta izstrādei, būvdarbiem un
autoruzraudzības procedūras veikšanai pēc saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma principa,
izveidot iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
domes deputāts Juris Ivanovs
Komisijas locekļi:
domes deputāts Jevgēnijs Jemeļjanovs,
domes deputāts Aivars Osītis,
Babītes novada pašvaldības Babītes pirmskolas izglītības iestādes vadītāja Ingrīda
Dzelzkalēja,
būvniecības kontroles daļas vadītāja Ieva Orbidāne,
pašvaldības juriskonsults Dāvids Valters,
Babītes vidusskolas direktores vietnieks tehniskajos jautājumos Ainārs Lipskis.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
46.§
Par grozījumu Babītes novada pašvaldības Administratīvās komisijas
nolikumā apstiprināšanu
Ziņo A.Savčuka
Izskatot Babītes novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma
(apstiprināts ar Babītes novada pašvaldības domes 26.06.2013. lēmumu (prot. Nr. 9,
21.§.)) 18. punktā noteikto: “administratīvās komisijas dokumentu uzskaiti un saglabāšanu
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atbilstoši lietvedības noteikumiem nodrošina, sēdes gaitu protokolē un dokumentu tehnisko
noformēšanu veic Babītes novada pašvaldības Administrācijas norīkots kancelejas
darbinieks” un faktiskos apstākļus, ka Babītes novada pašvaldības Administrācijas
kancelejas darbinieki ir noslogoti, t.sk., Babītes novada pašvaldības Administrācijas
kancelejā trūkst darbinieku resursu, ir nepieciešams veikt Babītes novada pašvaldības
Administratīvās komisijas nolikuma grozījumus ar mērķi paplašināt to personu loku, kas
var veikt Babītes novada pašvaldības Administratīvās komisijas sēdes gaitas
protokolēšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. un 27. punktu
un 41. panta pirmās daļas 2. punktu, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izdarīt Babītes novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumā,
apstiprināts ar Babītes novada pašvaldības domes 26.06.2013. lēmumu (prot. Nr. 9, 21.§.))
sekojošus grozījumus:
1.1. svītrot 5. punktu.
1.2. izteikt 18. punktu jaunā redakcijā:
“18. Administratīvās komisijas dokumentu uzskaiti un saglabāšanu atbilstoši
lietvedības noteikumiem nodrošina Babītes novada pašvaldības Administrācijas kanceleja.
Sēdes gaitu protokolē un dokumentu tehnisko noformēšanu veic Babītes novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja norīkots Babītes novada pašvaldības darbinieks.”.
2. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
47.§
Par iesnieguma veidlapas “Par decentralizētās kanalizācijas sistēmas
īpašnieka decentralizēto kanalizācijas sistēmu” apstiprināšanu
Ziņo A.Savčuka
Atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktam
un piektajai daļai, Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 “Noteikumi
par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6. punktam, ar
Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 29. maija lēmumu (protokols Nr.10, 37.§)
(precizēti ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 24. jūlija lēmumu (protokols
Nr.13, 18.§) izdoti un spēkā stājušies saistošie noteikumi Nr. 47 “Par decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību”.
Atbilstoši likumu un saistošo noteikumu prasībām, decentralizēto kanalizācijas
sistēmu īpašniekiem ir pienākums reģistrēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, krājtvertnes,
attīrīšanas iekārtas un septiķus, kas nav pievienoti centralizētai kanalizācijas sistēmai,
reģistra uzturētāja – Babītes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “BABĪTES
SILTUMS” - izveidotā datubāzē, jānodrošina obligātu uzkrāto notekūdeņu izvešana,
izmantojot decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus.
Ievērojot, ka šobrīd notiek attiecīgā reģistra izveide un decentralizēto kanalizācijas
sistēmu īpašniekiem ir pienākums iesniegt reģistra uzturētājam – Babītes novada
pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “BABĪTES SILTUMS” iesniegumu par decentralizētās
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kanalizācijas sistēmas īpašnieka decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kas nodrošinās
aktuālo informāciju par to, kādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas Babītes novadā tiek
izmantotas, kādi ir tajās attīrīto vai uzkrāto notekūdeņu apjomi, kā arī dos iespēju
pārliecināties, vai šādas sistēmas tiek atbilstoši ekspluatētas, ir nepieciešamība, atbilstoši
tiesiskā regulējuma prasībām, apstiprināt vienotu iesnieguma formu “Par decentralizētās
kanalizācijas sistēmas īpašnieka decentralizēto kanalizācijas sistēmu”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu un
Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" 14. un 15. punktu, atklāti balsojot
„par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret”
nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt iesnieguma veidlapas formu “Par decentralizētās kanalizācijas
sistēmas īpašnieka decentralizēto kanalizācijas sistēmu” (sk. pielikumu Nr. 1).
2. Noteikt, ka Babītes novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “BABĪTES
SILTUMS” savā un arī Babītes novada pašvaldības tīmekļvietnē, kā arī
pašvaldības informatīvajā izdevumā publicē informāciju par decentralizēto
kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi, norādot reģistrācijas iesnieguma par
decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka decentralizēto kanalizācijas
sistēmu formu.
3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām.
48.§
Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļas darbinieku
sastāvā un pilnvaroto personu noteikšanu kontrolei par Babītes novada pašvaldības
saistošo noteikumu ievērošanu
Ziņo A.Savčuka
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 27. februāra lēmumu “Par
pilnvaroto personu noteikšanu kontrolei par transportlīdzekļu stāvēšanas un apstāšanās
noteikumu ievērošanu” (protokols Nr. 3, 37.§) un 2019. gada 26. jūnija lēmumu “Par
izmaiņām Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļas darbinieku sastāvā”
(protokols Nr. 12, 33.§) noteikti Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļas
darbinieki, kuriem piešķirtas tiesības kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu ievērošanu.
Saistībā ar izmaiņām Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļas
darbinieku sastāvā un, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.
punktu, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Izslēgt Uģi Aleksīnu (personas kods “dzēsts”) un Didzi Pabērzu (personas kods
“dzēsts”) no Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļas sastāva.
2. Iekļaut Mārtiņu Kadakovski (personas kods “dzēsts”) un Aldi Klemu (personas
kods ”dzēsts”), Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļas darbinieku
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sastāvā un piešķirtas tiesības kontrolēt Babītes novada pašvaldības saistošo
noteikumu ievērošanu Babītes novada administratīvajā teritorijā.
3. Precizēt Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļas darbinieku
sastāvu, kuriem ir piešķirtas tiesības kontrolēt Babītes novada pašvaldības saistošo
noteikumu ievērošanu Babītes novada administratīvajā teritorijā 1) Māris Zariņš (personas kods “dzēsts”),
2) Aigars Redzobs (personas kods “dzēsts”),
3) Igors Žiličs (personas kods “dzēsts”),
4) Dana Lomakina (personas kods “dzēsts”),
5) Raimonds Prikulis (personas kods “dzēsts”),
6) Gints Dozbergs, (personas kods “dzēsts”),
7) Laila Morkāne (personas kods “dzēsts”),
8) Edgars Nolbergs (personas kods “dzēsts”),
9) Arvis Hrečaniks (personas kods “dzēsts”),
10) Mārtiņš Kadakovskis (personas kods “dzēsts”),
11) Aldis Klems (personas kods “dzēsts”).
4. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
49.§
Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības domes 22.04.2015. lēmumā
„Par mobilo tālruņu izmantošanas limitu noteikšanu”
(protokols Nr.6, 22.§)
Ziņo A.Ence
Izskatot Babītes novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) Babītes
vidusskolas direktores I.Rozenbergas 28.01.2020. iesniegumu Nr.1-23/20/24-N (skat.
Pielikumu Nr.1) un Babītes sporta kompleksa vadītāja G.Reikas 10.02.2020. iesniegumu
Nr.7 (skat. Pielikumu Nr.2) ar lūgumu papildināt to amatu sarakstu, kuri amata pienākumu
izpildei izmanto pašvaldības mobilo tālruni, un noteikt pašvaldības apmaksāto mobilā
tālruņa izmantošanas limitu mēnesī, kā arī ievērojot izmaiņas amatu nosaukumos un
saskaņā ar Finanšu komitejas 20.02.2020. atzinumu (prot. Nr.3, 6.§), atklāti balsojot „par”
13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Ar 01.03.2020. Babītes novada pašvaldības domes 22.04.2015. lēmumā „Par
mobilo tālruņu izmantošanas limitu noteikšanu” (protokols Nr.6, 22.§) izdarīt sekojošas
izmaiņas lēmuma tabulā:
1. Izslēgt pozīcijas Nr.1.18. un 1.34.;
2. Izteikt pozīciju Nr. 1.44. jaunā redakcijā;
3. Papildināt ar pozīciju Nr.1.45.
Mobilā tālruņa
izmantošanas
Nr.
Amata nosaukums
limits, EUR
1.44.
projekta vadītājs Babītes vidusskolā
10.00
1.45.
Fizioterapeits Babītes sporta kompleksā
10.00
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Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
50.§
Par dotācijas piešķiršanu „Babītes novada pensionāru biedrībai”
Ziņo I.Bērziņa
Izskatot „Babītes novada pensionāru biedrības”, turpmāk tekstā – Biedrība, valdes
priekšsēdētājas Zigrīdas Krīgeres 22.01.2020. iesniegumu (reģistrēts Babītes novada
pašvaldības administrācijas kancelejā 23.01.2020. ar Nr.303-S), skat. pielikumu Nr.1, ar
lūgumu no Pašvaldības budžeta piešķirt finanšu līdzekļus 8250.00 EUR apmērā Biedrības
2020.gada darbības plāna realizācijai, un ievērojot Biedrības 14.11.2019. sagatavoto
“Darbības plānu 2020.gadam” par kopējo summu 7850.00 EUR apmērā, skat. Pielikumu
Nr.2, kā arī ievērojot Izglītības, kultūras un sporta komitejas 19.02.2020. atzinumu
(protokols Nr.2, 5.§), Finanšu komitejas 20.02.2020. atzinumu (prot. Nr.3, 7.§), atklāti
balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret”
nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

Piešķirt Dotāciju 4000.00 EUR (četri tūkstoši euro, 00 centi) apmērā „Babītes novada
pensionāru biedrībai” (reģistrācijas Nr.40008102570, juridiskā adrese Centra iela 4,
Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads) 2020.gada darbības plāna īstenošanai.

2.

Noteikt, ka Dotāciju no Pašvaldības budžeta sadaļas „Dotācijas kultūrai”
paredzētajiem finanšu līdzekļiem pārskaitīt uz Biedrības norādīto kontu un Biedrībai
atskaiti par Dotācijas izlietojumu iesniegt Pašvaldībai, atbilstoši Noteikumu prasībām
un iesniegtam 2020.gada darbības plānam, sekojošā kārtībā:
2.1. līdz 16.04.2020. pārskaitīt 70% no Dotācijas summas, t.i., 2800.00 EUR (divi
tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi);
2.2. līdz 31.08.2020. Biedrībai jāiesniedz Pašvaldībā atskaite par izlietotajiem 70% no
piešķirtās dotācijas summas.
2.3. līdz 01.10.2020. pārskaitīt 30% no Dotācijas summas, t.i., 1200.00 (viens tūkstotis
divi simti euro, 00 centi) pie noteikuma, ja līdz 31.08.2020. Biedrība ir iesniegusi
Pašvaldībai atskaiti par 2.1. punktā minētās Dotācijas summas izlietojumu;
2.4. atskaiti par saņemtās 30% no Dotācijas summas (skat.2.3.punktā) izlietojumu
2020.gadā iesniegt līdz 31.01.2021.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
51.§
Par finanšu līdzekļu iedalīšanu deju kolektīva „Dārta” atbalsta biedrībai
Ziņo I.Bērziņa
Izskata Deju kolektīva „Dārta” atbalsta biedrības reģ.Nr.50008118681 valdes
priekšsēdētāja Laura Siliņa 03.02.2020. Babītes novada pašvaldībā reģistrēto
iesniegumu Nr.446-s ar lūgumu piešķirt finansējumu deju kolektīva „Dārta” atbalsta
biedrībai dalībai Starptautiskajā deju festivālā - konkursā “KHAZAR FOLK”
Azerbaidžānā no 2020.gada 26.jūnija - 30.jūnijam.
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Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, un likuma
“Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” 20. panta 2. daļu, Babītes novada
pašvaldības 27.11.2019. noteikumiem Nr.15 “Par finansiālo atbalstu Babītes novada
pašvaldības amatierkolektīviem”, ievērojot Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas
19.02.2020. atzinumu (protokols Nr.2, 4.§), Finanšu komitejas 20.02.2020. atzinumu
(prot. Nr.3, 8.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs,
A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada
pašvaldības dome nolemj:
1.

Piešķirt dotāciju 4650,00 EUR (četri tūkstoši seši simti piecdesmit euro, 00
centi) apmērā Deju kolektīva „Dārta” atbalsta biedrībai reģistrācijas Nr.
50008118681, adrese: Pīlādžu iela 14, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads,
LV - 2107, dalībai (dalības maksas, lidojuma biļetes) tautas deju festivālākonkursā “KHAZAR FOLK” Azerbaidžānā.

2.

Minēto dotāciju 4650,00 EUR (četri tūkstoši seši simti piecdesmit euro, 00 centi)
apmērā pārskaitīt no „Dotācijas kultūrai” Babītes novada pašvaldības budžeta
sadaļas 3000 EKK “Subsīdijas un dotācijas” paredzētajiem finanšu līdzekļiem
uz
Deju
kolektīva
„Dārta”
atbalsta
biedrību
Konts:
LV78HABA0551018314541, AS „Swedbank”, Bankas kods: HABALV22

3.

Mēneša laikā pēc finansējuma izlietošanas iesniegt pašvaldības administrācijā
atskaiti par dotācijas izlietojumu, pievienojot attaisnojuma dokumentu kopijas:
rēķins vai pavadzīme, apmaksu apstiprināts maksājuma uzdevums, kases čeks
vai stingrās uzskaites kvītis, kur maksājuma mērķis atbilst lēmumā piešķirtajam
finansējuma mērķim un maksājuma veicējs ir Deju kolektīva „Dārta” atbalsta
biedrība.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
52.§
Par finanšu līdzekļu iedalīšanu “Nodibinājumam kokļu mūzikas centrs ” „Balti”
Ziņo I.Bērziņa
Izskata Nodibinājuma kokļu mūzikas centrs „Balti” reģ.Nr.40008194170 valdes
priekšsēdētājas Valdas Bagātas 07.02.2020. Babītes novada pašvaldībā 07.02.2020.
reģistrēto iesniegumu Nr.525-S ar lūgumu piešķirt finansējumu “Nodibinājumam kokļu
mūzikas centrs “Balti” dalībai Starptautiskajā mūzikas festivāla “Solidarity or Cultures”
Gruzijā no 2020.gada 22.jūnija līdz 28.jūnijam.
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, un likuma
“Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” 20. panta 2. daļu , Babītes novada
pašvaldības 27.11.2019. noteikumiem Nr.15 “Par finansiālo atbalstu Babītes novada
pašvaldības amatierkolektīviem”, ievērojot Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas
19.02.2020. atzinumu (protokols Nr.2, 6.§), Finanšu komitejas 20.02.2020. atzinumu (prot.
Nr.3, 9.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs,
A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods,
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J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1.

Piešķirt dotāciju 4165,84 EUR (četri tūkstoši viens simts sešdesmit pieci euro,
84 centi) apmērā “Nodibinājumam kokļu mūzikas centrs “Balti” reģistrācijas
Nr. LV40008194170, adrese: Kristapa iela 16-100, Rīga, LV - 1046, dalībai.
Starptautiskajā mūzikas festivāla “ Solidarity or Cultures” Gruzijā no 22.jūnija
līdz 28.jūnijam.

2.

Minēto dotāciju 4165,84 EUR (četri tūkstoši viens simts sešdesmit pieci euro,
84 centi) apmērā pārskaitīt no „Dotācijas kultūrai” Babītes novada pašvaldības
budžeta sadaļas 3000 EKK “Subsīdijas un dotācijas” paredzētajiem finanšu
līdzekļiem
uz
“Nodibinājumu
kokļu
mūzikas
centrs
”Balti”
Konts:LV07HABA055103352371, AS „Swedbank”, Bankas kods: HABALV22

3.

Mēneša laikā pēc finansējuma izlietošanas iesniegt pašvaldības administrācijā
atskaiti par dotācijas izlietojumu, pievienojot attaisnojuma dokumentu kopijas:
rēķins vai pavadzīme, apmaksu apstiprināts maksājuma uzdevums, kases čeks
vai stingrās uzskaites kvītis, kur maksājuma mērķis atbilst lēmumā piešķirtajam
finansējuma mērķim un maksājuma veicējs ir “Nodibinājums kokļu mūzikas
centrs “Balti”.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.
53.§
Par finansējumu piešķiršanu tūrisma mārketinga aktivitātēm
Ziņo A.Ence
Babītes novada pašvaldības domē saņemts biedrības “Pierīgas Partnerības”
uzaicinājums realizēt papildus aktivitātes 2019.gada 15.oktobrī noslēgtajam sadarbības
līgumam “Par starpteritoriāla LEADER sadarbības projekta “Apkārt Rīgai- vienots tūrisma
piedāvājums”. Iepazīstoties ar piedāvātajām mārketinga aktivitātēm, kuru mērķis ir attīstīt
un pilnveidot vienota tūrisma produkta piedāvājumu vietējiem un ārvalstu tūristiem,
sadarbojoties vietējām rīcības grupām, un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem novados, kas
atrodas ap Rīgu.
Saskaņā ar Finanšu komitejas 20.02.2020. atzinumu (prot. Nr.3, 1.§), atklāti
balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa),
„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt biedrībai “Pierīgas Partnerība” 2500.00 EUR ( divi tūkstoši pieci simti
euro, 00 centi) papildus mārketinga aktivitāšu īstenošanai.
2. Finansējumu piešķirt no budžeta sadaļas “Dotācijas kultūrai”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
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54.§
Par atļauju veikt iepirkumu datortehnikas un demonstrāciju iekārtu iegādei un
uzstādīšanai Babītes vidusskolā
Ziņo A.Ence
Izskatot Babītes vidusskolas direktores I.Rozenbergas 20.02.2020. iesniegumu
Nr.1-23/20/41-N “Par iepirkuma procesa organizēšanu” ar lūgumu atļaut uzsākt iepirkumu
datortehnikas un demonstrāciju iekārtu iegādei un uzstādīšanai Babītes vidusskolā par
kopējo summu 213000.00 EUR (iesniegums – pielikumā Nr.1), kā arī ievērojot pašvaldības
budžeta iespējas, ierobežoto laiku, iepirkumu procedūras sarežģītību un termiņus, atklāti
balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča,
J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret”
nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut veikt iepirkumu datortehnikas un demonstrāciju iekārtu iegādei un
uzstādīšanai Babītes vidusskolā.
2. Iepirkumam nepieciešamos finanšu līdzekļus 213000 EUR apmērā Babītes
vidusskolas budžetā piešķirt no pašvaldības 2020. gada budžeta programmas
„Domes rezerves fonds”.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas.
55.§
Par finanšu līdzekļu iedalīšanu sporta atbalstam
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.
Ziņo A.Ence
1.
Izskata Interešu izglītības pulciņa (triatlona) vadītāja Igora Gucanoviča,
24.01.2020. iesniegumu, reģistrēts Babītes novada pašvaldībā 04.02.2020., reģ. Nr. 453-S,
par finansiāla atbalsta sniegšanu Babītes novada Interešu izglītības pulciņa (triatlona)
darbībai 2020.gadā.
Izvērtējot iepriekš minēto un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.02.2020. atzinumu
(prot. Nr.3, 10.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs,
A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
Atļaut izmantot interešu izglītības pulciņa (triatlona) dalībnieku vajadzībām Babītes
sporta kompleksa mazo sporta zāli un lielo peldbaseinu bez maksas 2020.gadā.
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2.
Izskata biedrības “Latvijas Automobiļu federācija” ģenerālsekretāres 28.11.2019.
iesniegumu Nr.232/19, kas reģistrēts Babītes novada pašvaldībā 02.12.2019., reģ. Nr.4563S, par finansiāla atbalsta sniegšanu 2020.gada sezonā kartinga braucējam, Babītes novadā
deklarētam iedzīvotājam, M.P. “dzēsts”.
Izvērtējot iepriekš minēto un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.02.2020. atzinumu
(prot. Nr.3, 10.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs,
A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Iedalīt 300,00 EUR (trīs simti euro, 00 centi) biedrības “Latvijas Automobiļu
federācija”, reģistrācijas Nr. LV50008022671, kartinga braucēja, Babītes novadā
deklarētā iedzīvotāja, M.P. “dzēsts” dalībai sacensībās 2020.gada sezonā.
2. Minēto summu iedalīt, no 2020. gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt, biedrības “Latvijas
Automobiļu federācija”, reģistrācijas Nr. LV50008022671, A/S Swedbank kontā
Nr. LV55HABA000140J032785, pēc attiecīga iesnieguma un izdevumu
attaisnojuma dokumentu kopiju (rēķins vai pavadzīme) un apmaksu apstiprinošu
dokumentu: kases čeki, vai stingrās uzskaites kvītis, vai bankas apstiprināta konta
izdruka, kur maksājuma mērķis atbilst šai lēmumā piešķirtajam finansējuma
mērķim un maksājuma veicējs attiecīgā biedrība vai gadījumā, ja maksājuma
veicējs ir cita persona, tad biedrības apliecinājums uz maksājuma apliecinājuma
dokumenta, ka tajā uzrādītā izdevumu apmaksa ir attiecināma un atbilstoša šai
lēmumā piešķirtajam finansējuma mērķim, reģistrēšanas Babītes novada
pašvaldībā.
3.
Izskata Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas prezidentes 27.12.2019. iesniegumu
Nr.62, kas reģistrēts Babītes novada pašvaldībā 30.12.2019., reģ. Nr.4936-S, par finansiāla
atbalsta sniegšanu Babītes novadā deklarētā sportista M.S. “dzēsts” dalībai 5.Eiropas
Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionātā jauniešiem, kas notiks 2020.gadā Slovākijā.
Izvērtējot iepriekš minēto un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.02.2020. atzinumu
(prot. Nr.3, 10.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs,
A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
Iedalīt 330,00 EUR (trīs simti trīsdesmit euro, 00 centi) Latvijas Nedzirdīgo sporta
federācijas, Babītes novadā deklarētā sportista M.S. “dzēsts” dalības maksai
5.Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionātā jauniešiem, kas notiks 2020.gadā
Slovākijā un transporta izdevumu uz/no sacensību vietas segšanai 2020.gadā.
2. Minēto summu iedalīt, no 2020. gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt, Latvijas Nedzirdīgo
sporta federācijas, A/S LUMINOR kontā Nr. LV02RIKO0002010021265, pēc
attiecīga iesnieguma un izdevumu attaisnojuma dokumentu kopiju (rēķins vai
pavadzīme) un apmaksu apstiprinošu dokumentu: kases čeki, vai stingrās uzskaites
kvītis, vai bankas apstiprināta konta izdruka, kur maksājuma mērķis atbilst šai

1.
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lēmumā piešķirtajam finansējuma mērķim un maksājuma veicējs attiecīgā biedrība
vai gadījumā, ja maksājuma veicējs ir cita persona, tad biedrības apliecinājums uz
maksājuma apliecinājuma dokumenta, ka tajā uzrādītā izdevumu apmaksa ir
attiecināma un atbilstoša šai lēmumā piešķirtajam finansējuma mērķim,
reģistrēšanas Babītes novada pašvaldībā.
4.
Izskata biedrības “Jūrmalas ūdensslēpošanas un veikborda parks", reģistrācijas Nr.
40008245034, dalībnieku A.R. “dzēsts” un T.R. “dzēsts” likumiskā pārstāvja G.R. “dzēsts”
05.11.2019. iesniegumu, kas reģistrēts Babītes novada pašvaldībā 06.11.2019., reģ.
Nr.4246-S, par finansiāla atbalsta sniegšanu Babītes novadā deklarētiem iedzīvotājiem,
sportistiem ūdensslēpošanā, A.R. “dzēsts” un T.R. “dzēsts”.
Izvērtējot iepriekš minēto un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.02.2020. atzinumu
(prot. Nr.3, 10.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs,
A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Iedalīt 800,00 EUR (astoņi simti euro, 00 centi) biedrībai “Jūrmalas
ūdensslēpošanas un veikborda parks", reģistrācijas Nr. 40008245034, Babītes
novadā deklarēto iedzīvotāju, sportistu A.R. “dzēsts” un T.R. “dzēsts” dalībai sporta
sacensībās un transporta izdevumiem uz/no sacensību vietas.
2. Minēto summu iedalīt, no 2020. gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000), un pārskaitīt biedrībai "Jūrmalas
ūdensslēpošanas un veikborda parks", reģistrācijas Nr. 40008245034, AS
Swedbank kontā Nr.LV84HABA0551043714077, pēc attiecīga iesnieguma un
izdevumu attaisnojuma dokumentu kopiju (rēķins vai pavadzīme) un apmaksu
apstiprinošu dokumentu: kases čeki, vai stingrās uzskaites kvītis, vai bankas
apstiprināta konta izdruka, kur maksājuma mērķis atbilst šai lēmumā piešķirtajam
finansējuma mērķim un maksājuma veicējs attiecīgā biedrība vai gadījumā, ja
maksājuma veicējs ir cita persona, tad biedrības apliecinājums uz maksājuma
apliecinājuma dokumenta, ka tajā uzrādītā izdevumu apmaksa ir attiecināma un
atbilstoša šai lēmumā piešķirtajam finansējuma mērķim, reģistrēšanas Babītes
novada pašvaldībā.
5.
Izskata biedrības VHB Latvijas hokeja klubs “Zibeņi”, reģistrācijas
Nr. 40008264800, dalībnieka, Babītes novadā deklarētā iedzīvotāja, A.K. “dzēsts”,
personas kods “dzēsts” likumiskās pārstāves S.K. “dzēsts” 18.01.2020. iesniegumu, kas
reģistrēts Babītes novada pašvaldībā 22.01.2020., reģ. Nr.277-S, par finansiāla atbalsta
sniegšanu A.K. “dzēsts” dalībai sporta sacensībās un transporta izdevumu segšanai uz/no
sacensību vietas.
Izvērtējot iepriekš minēto un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.02.2020. atzinumu
(prot. Nr.3, 10.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs,
A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
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1.

2.

Iedalīt 300,00 EUR (trīs simti euro, 00 centi) biedrības VHB Latvijas hokeja klubs
“Zibeņi”, reģistrācijas Nr. 40008264800, dalībnieka, Babītes novadā deklarētā
iedzīvotāja A.K. “dzēsts” dalībai starptautiskajos bērnu hokeja turnīros un
transporta izdevumu segšanai uz/no sacensību vietas 2020.gadā.
Minēto summu iedalīt no 2020. gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt biedrības VHB Latvijas
hokeja klubs “Zibeņi”, reģistrācijas Nr. 40008264800, AS “SEB banka” kontā
Nr. LV31UNLA0055000139803, pēc attiecīga iesnieguma un izdevumu
attaisnojuma dokumentu kopiju (rēķins vai pavadzīme) un apmaksu apstiprinošu
dokumentu: kases čeki, vai stingrās uzskaites kvītis, vai bankas apstiprināta konta
izdruka, kur maksājuma mērķis atbilst šai lēmumā piešķirtajam finansējuma
mērķim un maksājuma veicējs attiecīgā biedrība vai gadījumā, ja maksājuma
veicējs ir cita persona, tad biedrības apliecinājums uz maksājuma apliecinājuma
dokumenta, ka tajā uzrādītā izdevumu apmaksa ir attiecināma un atbilstoša šai
lēmumā piešķirtajam finansējuma mērķim, reģistrēšanas Babītes novada
pašvaldībā.

6.
Izskata biedrības VHB Latvijas hokeja klubs “Zibeņi”, reģistrācijas
Nr. 40008264800, dalībnieka, Babītes novadā deklarētā iedzīvotāja, H.Ģ.U. “dzēsts”,
personas kods “dzēsts” likumiskās pārstāves I.B.U. “dzēsts” 22.01.2020. iesniegumu, kas
reģistrēts Babītes novada pašvaldībā 22.01.2020., reģ. Nr.278-S, par finansiāla atbalsta
sniegšanu H.Ģ.U. “dzēsts” dalībai sporta sacensībās un transporta izdevumu segšanai uz/no
sacensību vietas.
Izvērtējot iepriekš minēto un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.02.2020. atzinumu
(prot. Nr.3, 10.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs,
A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1.

2.

Iedalīt 300,00 EUR (trīs simti euro, 00 centi) biedrības VHB Latvijas hokeja klubs
“Zibeņi”, reģistrācijas Nr. 40008264800, dalībnieka, Babītes novadā deklarētā
iedzīvotāja H.Ģ.U. “dzēsts” dalībai starptautiskajos bērnu hokeja turnīros un
transporta izdevumu segšanai uz/no sacensību vietas 2020.gadā.
Minēto summu iedalīt no 2020. gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt biedrības VHB Latvijas
hokeja klubs “Zibeņi”, reģistrācijas Nr. 40008264800, AS “SEB banka” kontā
Nr. LV31UNLA0055000139803, pēc attiecīga iesnieguma un izdevumu
attaisnojuma dokumentu kopiju (rēķins vai pavadzīme) un apmaksu apstiprinošu
dokumentu: kases čeki, vai stingrās uzskaites kvītis, vai bankas apstiprināta konta
izdruka, kur maksājuma mērķis atbilst šai lēmumā piešķirtajam finansējuma
mērķim un maksājuma veicējs attiecīgā biedrība vai gadījumā, ja maksājuma
veicējs ir cita persona, tad biedrības apliecinājums uz maksājuma apliecinājuma
dokumenta, ka tajā uzrādītā izdevumu apmaksa ir attiecināma un atbilstoša šai
lēmumā piešķirtajam finansējuma mērķim, reģistrēšanas Babītes novada
pašvaldībā.
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7.
Izskata biedrības VHB Latvijas hokeja klubs “Zibeņi”, reģistrācijas
Nr. 40008264800, dalībnieka, Babītes novadā deklarētā iedzīvotāja, R.M. “dzēsts”
likumiskā pārstāvja R.M. “dzēsts” 22.01.2020. iesniegumu, kas reģistrēts Babītes novada
pašvaldībā 22.01.2020., reģ. Nr.279-S, par finansiāla atbalsta sniegšanu R.M. “dzēsts”
dalībai sporta sacensībās un transporta izdevumu segšanai uz/no sacensību vietas.
Izvērtējot iepriekš minēto un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.02.2020. atzinumu
(prot. Nr.3, 10.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs,
A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1.

2.

Iedalīt 300,00 EUR (trīs simti euro, 00 centi) biedrības VHB Latvijas hokeja klubs
“Zibeņi”, reģistrācijas Nr. 40008264800, dalībnieka, Babītes novadā deklarētā
iedzīvotāja R.M. “dzēsts” dalībai starptautiskajos bērnu hokeja turnīros un
transporta izdevumu segšanai uz/no sacensību vietas 2020.gadā.
Minēto summu iedalīt no 2020. gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt biedrības VHB Latvijas
hokeja klubs “Zibeņi”, reģistrācijas Nr. 40008264800, AS “SEB banka” kontā
Nr. LV31UNLA0055000139803, pēc attiecīga iesnieguma un izdevumu
attaisnojuma dokumentu kopiju (rēķins vai pavadzīme) un apmaksu apstiprinošu
dokumentu: kases čeki, vai stingrās uzskaites kvītis, vai bankas apstiprināta konta
izdruka, kur maksājuma mērķis atbilst šai lēmumā piešķirtajam finansējuma
mērķim un maksājuma veicējs attiecīgā biedrība vai gadījumā, ja maksājuma
veicējs ir cita persona, tad biedrības apliecinājums uz maksājuma apliecinājuma
dokumenta, ka tajā uzrādītā izdevumu apmaksa ir attiecināma un atbilstoša šai
lēmumā piešķirtajam finansējuma mērķim, reģistrēšanas Babītes novada
pašvaldībā.

8.
Izskata Latvijas Vieglatlētikas savienības ģenerālsekretāra 14.10.2019. iesniegumu
Nr.1-2/325, kas reģistrēts Babītes novada pašvaldībā 16.10.2019., reģ. Nr.3934-S, par
finansiāla atbalsta sniegšanu Latvijas čempionāta krosā un Babītes novada atklātā rudens
čempionāta krosā sarīkošanai 2020.gada rudenī.
Izvērtējot iepriekš minēto un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.02.2020. atzinumu
(prot. Nr.3, 10.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs,
A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Iedalīt 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro, 00 centi) Latvijas Vieglatlētikas savienībai,
reģistrācijas Nr. LV40008029019, Latvijas čempionāta krosā un Babītes novada
atklātā rudens čempionāta krosā sarīkošanai 2020.gada rudenī.
2. Minēto summu iedalīt, no 2020. gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt, Latvijas Vieglatlētikas
savienībai, reģistrācijas Nr. LV40008029019, A/S SEB Banka kontā
Nr. LV89UNLA0002200700380, pēc attiecīga iesnieguma un izdevumu
attaisnojuma dokumentu kopiju (rēķins vai pavadzīme) un apmaksu apstiprinošu
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dokumentu: kases čeki, vai stingrās uzskaites kvītis, vai bankas apstiprināta konta
izdruka, kur maksājuma mērķis atbilst šai lēmumā piešķirtajam finansējuma
mērķim un maksājuma veicējs attiecīgā biedrība vai gadījumā, ja maksājuma
veicējs ir cita persona, tad biedrības apliecinājums uz maksājuma apliecinājuma
dokumenta, ka tajā uzrādītā izdevumu apmaksa ir attiecināma un atbilstoša šai
lēmumā piešķirtajam finansējuma mērķim, reģistrēšanas Babītes novada
pašvaldībā.
9.
Izskata Latvijas skolu sporta federācijas 21.01.2020. iesniegumu Nr.12/2020, kas
reģistrēts Babītes novada pašvaldībā 27.01.2020., reģ. Nr.326-S, par finansiāla atbalsta
sniegšanu Babītes novadā deklarētās iedzīvotājas K.V. “dzēsts” dalībai ISF Pasaules skolu
čempionātā vieglatlētikā 2020.
Izvērtējot iepriekš minēto un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.02.2020. atzinumu
(prot. Nr.3, 10.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs,
A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Iedalīt 400,00 EUR (četri simti euro, 00 centi) Latvijas skolu sporta federācijai
reģistrācijas Nr.40008023478, Babītes novadā deklarētās vieglatlētes K.V. “dzēsts”
dalības maksai ISF Pasaules skolu čempionātā vieglatlētikas krosā 2020.gadā
Slovākijā un transporta izdevumu uz/no sacensību vietas segšanai 2020.gadā.
2. Minēto summu iedalīt, no 2020. gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt, Latvijas skolu sporta
federācijai, reģistrācijas Nr. 40008023478, A/S “Citadele” Kods PARXLV22,
kontā Nr. LV24PARX0016025015123, pēc attiecīga iesnieguma un izdevumu
attaisnojuma dokumentu kopiju (rēķins vai pavadzīme) un apmaksu apstiprinošu
dokumentu: kases čeki, vai stingrās uzskaites kvītis, vai bankas apstiprināta konta
izdruka, kur maksājuma mērķis atbilst šai lēmumā piešķirtajam finansējuma
mērķim un maksājuma veicējs attiecīgā biedrība vai gadījumā, ja maksājuma
veicējs ir cita persona, tad biedrības apliecinājums uz maksājuma apliecinājuma
dokumenta, ka tajā uzrādītā izdevumu apmaksa ir attiecināma un atbilstoša šai
lēmumā piešķirtajam finansējuma mērķim, reģistrēšanas Babītes novada
pašvaldībā.
10.
Izskata biedrības “Sportot” valdes locekļa Jāņa Jansona 03.02.2020. vēstuli “Par
Eiropas lielākā jauniešu hokeja turnīra “Rīgas hokeja kauss 2020” atbalstīšanu”, kas
reģistrēts Babītes novada pašvaldībā 04.02.2020., reģ. Nr.474-S, ar lūgumu sniegt
finansiālu atbalstu.
Izvērtējot iepriekš minēto un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.02.2020. atzinumu
(prot. Nr.3, 10.§):
“Atteikt, jo neatbilst Babītes novada pašvaldības domes 25.02.2015. (protokols
Nr.3, 53.§) nolikumā ” Nolikums par finansiālo atbalstu sportam Babītes novadā”
noteiktajām prasībām.”,
atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
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R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
Atteikt finansiālu atbalstu, jo neatbilst Babītes novada pašvaldības domes
25.02.2015. (protokols Nr.3, 53.§) nolikumā ” Nolikums par finansiālo atbalstu sportam
Babītes novadā” noteiktajām prasībām.
11.
Izskata biedrības “Motosports Raching team” valdes locekļa 30.12.2019.
iesniegumu Nr.301219-1, kas reģistrēts Babītes novada pašvaldībā 23.01.2020., reģ.
Nr.286-S, par finansiāla atbalsta sniegšanu “Motosports Raching team” dalībnieka, Babītes
novadā deklarētā iedzīvotāja, L.E. “dzēsts” tehnikas, ekipējuma un rezerves daļu iegādei,
licencei, apdrošināšanai un dalībai Latvijas un Baltijas čempionāta sacensībās.
Izvērtējot iepriekš minēto un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.02.2020. atzinumu
(prot. Nr.3, 10.§):
“Atteikt, jo saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 25.02.2015. (protokols
Nr.3, 53.§) nolikumā ”Nolikums par finansiālo atbalstu sportam Babītes novadā”
noteiktajām prasībām nav apliecinājums no sporta veida federācijas.”,
atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
Atteikt finansiālu atbalstu, jo neatbilst Babītes novada pašvaldības domes
25.02.2015. (protokols Nr.3, 53.§) nolikumā ” Nolikums par finansiālo atbalstu sportam
Babītes novadā” noteiktajām prasībām.
12.
Izskata biedrības “GF Racing team” dalībnieka, Babītes novadā deklarētā
iedzīvotāja G.F. “dzēsts” 13.01.2020. iesniegumu, kas reģistrēts Babītes novada pašvaldībā
13.01.2020., reģ. Nr.141-S, par finansiāla atbalsta sniegšanu viņa dalībai Pasaules
čempionāta posmā Enduro, dalībai Eiropas čempionāta posmos un transporta izdevumu
uz/no sacensību vietas 2020.gadā.
Izvērtējot iepriekš minēto un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.02.2020. atzinumu
(prot. Nr.3, 10.§):
“Atteikt, jo saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 25.02.2015. (protokols
Nr.3, 53.§) nolikumā ”Nolikums par finansiālo atbalstu sportam Babītes novadā”
noteiktajām prasībām nav apliecinājums no sporta veida federācijas.”,
atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
Atteikt finansiālu atbalstu, jo neatbilst Babītes novada pašvaldības domes
25.02.2015. (protokols Nr.3, 53.§) nolikumā ” Nolikums par finansiālo atbalstu sportam
Babītes novadā” noteiktajām prasībām.
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13.
Izskata biedrības “Sporta klubs Babīte” valdes priekšsēdētāja, 09.01.2020.
iesniegumu, kas reģistrēts Babītes novada pašvaldībā 10.01.2020., reģ. Nr.124-S, par
finansiāla atbalsta sniegšanu Babītes novadā deklarētās iedzīvotājas K.L.Z. “dzēsts” dalību
sporta sacensībās, sporta inventāra iegādi un transporta izdevumiem uz/no sacensību vietas
2020.gadā.
Izvērtējot iepriekš minēto un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.02.2020. atzinumu
(prot. Nr.3, 10.§):
“Atteikt, jo saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 25.02.2015. (protokols
Nr.3, 53.§) nolikumā ”Nolikums par finansiālo atbalstu sportam Babītes novadā”
noteiktajām prasībām nav apliecinājums no sporta veida federācijas par dalību
čempionātā.”,
atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
Atteikt finansiālu atbalstu, jo neatbilst Babītes novada pašvaldības domes
25.02.2015. (protokols Nr.3, 53.§) nolikumā ” Nolikums par finansiālo atbalstu sportam
Babītes novadā” noteiktajām prasībām.
14.
Izskata Murjāņu sporta ģimnāzijas teritoriālās struktūrvienības Specializētās
airēšanas sporta skolas vadītāja 02.01.2020. vēstuli un smaiļotāja R.P. “dzēsts”
02.01.2020. iesniegumu, kas reģistrēts Babītes novada pašvaldībā 10.01.2020., reģ.
Nr.127-S, par finansiāla atbalsta sniegšanu Babītes novadā deklarētā iedzīvotāja R.P.
“dzēsts” dalībai sporta sacensībās Eiropas čempionātā un Pasaules čempionātā un
transporta izdevumu uz/no sacensību vietas segšanai 2020.gadā.
Izvērtējot iepriekš minēto un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.02.2020. atzinumu
(prot. Nr.3, 10.§):
“Atteikt, jo saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 25.02.2015. (protokols
Nr.3, 53.§) nolikumā ”Nolikums par finansiālo atbalstu sportam Babītes novadā”
noteiktajām prasībām nav apliecinājums no sporta veida federācijas par iekļaušanu valsts
izlasē dalībai Eiropas un Pasaules čempionātos.”,
atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis,
E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks,
R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome
nolemj:
Atteikt finansiālu atbalstu, jo neatbilst Babītes novada pašvaldības domes
25.02.2015. (protokols Nr.3, 53.§) nolikumā ” Nolikums par finansiālo atbalstu sportam
Babītes novadā” noteiktajām prasībām.
Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz astoņām lapām.
Domes sēdes darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti izskatīti.
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Nākamā domes sēde 2020.gada 25.martā, plkst. 14:00.

Sēdi slēdz

17.25

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

Andrejs Ence

Protokolētājs

Anda Ozoliņa
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