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SĒDE TIEK FIKSĒTA VIDEO UN AUDIO IERAKSTĀ UN NOTIEK ATTĀLINĀTI, 

IZMANTOJOT VIDEOKONFERENCES MS TEAMS PLATFORMU 

 

 

Darba kārtība: 

1. Par Babītes novada pašvaldības mantu, kuru skar administratīvo teritoriju 

robežu grozīšana vai sadalīšana. 

2. Par apvienotā Mārupes novada Vēlēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu. 

3. Par zemes iegūšanu īpašumā. 

4. Par Babītes novada domes 2020. gada 28. oktobra lēmuma “Babītes novada 

pašvaldības metu konkursa “Piņķu ūdenskrātuves piegulošās teritorijas 

attīstības vīzija” žūrijas komisijas izveidošanu metu konkursa organizēšanai” 

atcelšanu. 

5. Par nolikuma “Piņķu ūdenskrātuves piegulošās teritorijas attīstības vīzija” 

apstiprināšanu un žūrijas komisijas izveidošanu. 

 

 

1.§ 

Par Babītes novada pašvaldības mantu, kuru skar administratīvo teritoriju robežu 

grozīšana vai sadalīšana 

 

Ziņo I.Laure 

Saskaņā Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumiem Nr. 671 

“Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc 

administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas”,  Babītes novada pašvaldība ir 

reorganizējamā pašvaldība. Ņemot vērā noteikumus un Mārupes novada un Babītes novada 

pašvaldību Finanšu komisijas 29.01.2021 sēdes protokola Nr. 1/2021 lēmumu Nr. 3, 

Babītes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļa ir aizpildījusi reorganizācijas 

plāna pielikumu konstatējamo daļu: 

1. 1. pielikums – pašvaldības institūcijas 

2. 2. pielikums -  manta 

2.1.  Pielikums – I Būves (1.tabula) 

2.2.  Pielikums – II Dzīvokļi (2.tabula) 

2.3.  Pielikums – III Zemes un meža vienības (3.tabula) 

2.4.  Pielikums – IV Kustamie īpašumi (4.tabula) 

2.5.  Pielikums – V Nemateriālie ieguldījumi (5.tabula) 

2.6.  Pielikums – VI Inventārs (6.tabula) 

3. 3. pielikums - Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projekti. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 

10.novembra noteikumu Nr. 671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un 

saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” 

23.1.punktu, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, A.Ence, I.Bērziņa, 

J.Ivanovs, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, E.Vinceviča, J.Bērziņš, G.Štolcers, 

J.Jemeļjanovs), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome 

nolemj: 
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1. Apstiprināt reorganizācijas plāna pielikumu konstatējamo daļu; 

 

2. Minēto lēmumu piecu darbdienu laikā publicēt Babītes novada pašvaldības 

tīmekļvietnē; 

 

3. Nosūtīt zināšanai Mārupes novada domei un Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai.  
 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām un MS Excel fails 

elektroniskā formātā. 

 

 

 

2.§ 

Par apvienotā Mārupes novada Vēlēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu 

 

Ziņo A.Savčuka 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 72. panta 2. punktu, ievērojot nepieciešamību apstiprināt jaunās 

iestādes – apvienotā Mārupes novada Vēlēšanu komisijas nolikumu, kas papildus 

normatīvajos aktos ietvertajam regulējumam, nosaka Vēlēšanu komisijas darba 

organizāciju, ņemot vērā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28. pantu, kas noteic, ka 

atvasinātas publiskas personas orgāns, izveidojot pastarpinātās pārvaldes iestādi, izdod 

iestādes nolikumu, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, A.Ence, 

I.Bērziņa, J.Ivanovs, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, E.Vinceviča, J.Bērziņš, 

G.Štolcers, J.Jemeļjanovs), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

Apstiprināt apvienotā Mārupes novada Vēlēšanu komisijas nolikumu saskaņā ar 

pielikumu.  

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām. 

 

 

      3. § 

Par zemes iegūšanu īpašumā 

 

Ziņo D.Valters 

 

1. 

Babītes novada pašvaldības dome izskata E.K.S. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, 

turpmāk – Pircējs, 27.02.2021. iesniegumu “Par zemes iegūšanu īpašumā” (reģistrēts 

Babītes novada pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā 01.03.2021. ar Nr. 828-S), 

turpmāk – Iesniegums, kurā lūgts izsniegt izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā 10/9830 

domājamās daļas no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8048 007 0415, adrese Caunu iela, 

Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads, turpmāk – Zemesgabala daļa. 
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Babītes novada pašvaldības domes rīcībā ir šāda informācija: 

 

Saskaņā ar Babītes novada teritorijas plānojumu Zemesgabala daļa atrodas 

transporta infrastruktūras teritorijā (TR), TIN7 daļā. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 

noteikts: zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļa zemes nodalījuma 

joslā (1101).  

 Pircējs ir Lielbritānijas pilsonis, iesniegta pases Nr. “dzēsts” kopija, kas derīga līdz 

25.11.2023.  

 Iesniegumam pievienota 18.02.2021. Zemesgabala daļas pirkuma līguma kopija. 

 

Izskatot Iesniegumu kopsakarā ar iepriekš minēto informāciju, atzīstams, ka netiek 

konstatēti šķēršļi, kas liegtu Iesniedzējam iegūt īpašumā Zemesgabala daļu un saskaņā ar 

likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 

13 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, A.Ence, I.Bērziņa, J.Ivanovs, K.Vilciņš, J.Kazaks, 

R.Bērziņa, Dz.Dūšele, E.Vinceviča, J.Bērziņš, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs), „pret” nav 

balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Izsniegt izziņu E.K.S. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, Lielbritānijas pilsonim, 

iegūt īpašumā 10/9830 domājamās daļas no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8048 

007 0415, adrese Caunu iela, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads.  

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

3. Izziņu, noformētu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt Iesniedzējam uz e-pasta 

adresi: “dzēsts”.  

 

2. 

Babītes novada pašvaldības dome izskata O.P. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, 

turpmāk – Pircējs, 01.03.2021. iesniegumu “Par zemes iegūšanu īpašumā” (reģistrēts 

Babītes novada pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā 01.03.2021. ar Nr. 837-S), 

turpmāk – Iesniegums, kurā lūgts izsniegt izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā 250/12100 

domājamās daļas no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8048 007 0034, adrese Lāču iela, 

Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads, turpmāk – Zemesgabala daļa. 

 

Babītes novada pašvaldības domes rīcībā ir šāda informācija: 

 

Saskaņā ar Babītes novada teritorijas plānojumu Zemesgabala daļa atrodas 

transporta infrastruktūras teritorijā (TR), TIN7 daļā. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 

noteikts: zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļa zemes nodalījuma 

joslā (1101).  

 Pircējs ir Ukrainas pilsonis, iesniegta pases Nr. “dzēsts” kopija, kas derīga līdz 

11.12.2026.  

 Iesniegumam pievienota 01.03.2021. Zemesgabala daļas pirkuma-pārdevuma 

līguma kopija. 

 

Izskatot Iesniegumu kopsakarā ar iepriekš minēto informāciju, atzīstams, ka netiek 

konstatēti šķēršļi, kas liegtu Iesniedzējam iegūt īpašumā Zemesgabala daļu un saskaņā ar 

likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 

13 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, A.Ence, I.Bērziņa, J.Ivanovs, K.Vilciņš, J.Kazaks, 

R.Bērziņa, Dz.Dūšele, E.Vinceviča, J.Bērziņš, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs), „pret” nav 

balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 
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1.  Izsniegt izziņu O.P. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, Ukrainas pilsonim, iegūt 

īpašumā 250/12100 domājamās daļas no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8048 

007 0034, adrese Lāču iela, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads.  

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

3. Izziņu nosūtīt Iesniedzējam ierakstītā pasta sūtījumā uz adresi: “dzēsts”. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām. 

 

 

4.§ 

Par Babītes novada domes 2020. gada 28. oktobra lēmuma “Babītes novada 

pašvaldības metu konkursa “Piņķu ūdenskrātuves piegulošās teritorijas attīstības 

vīzija” žūrijas komisijas izveidošanu metu konkursa organizēšanai” atcelšanu 

 

Ziņo V.Liepa 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata Attīstības daļas ierosinājumu, kas paredz 

atcelt meta konkursa organizēšanu, ņemot vērā Piņķu ūdenskrātuves piegulošās teritorijas 

attīstības vīzijas (turpmāk tekstā - Attīstības vīzija) izstrādes organizēšanu sadarbībā ar 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ainavu arhitektūras un plānošanas maģistra 

studentiem. 

 

 Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktam, kas nosaka, 

ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu un 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot „par” 13 balsis 

(A.Osītis, D.Cvetkova, A.Ence, I.Bērziņa, J.Ivanovs, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa, 

Dz.Dūšele, E.Vinceviča, J.Bērziņš, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs), „pret” nav balsis, „atturas” 

nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 Atcelt Babītes novada domes 2020. gada 28. oktobra lēmumu “Babītes novada 

pašvaldības metu konkursa “Piņķu ūdenskrātuves piegulošās teritorijas attīstības vīzija” 

žūrijas komisijas izveidošanu metu konkursa organizēšanai” (protokola Nr.20, 18.§). 

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas. 

 

 

 

5.§ 

Par nolikuma “Piņķu ūdenskrātuves piegulošās teritorijas attīstības vīzija” 

apstiprināšanu un žūrijas komisijas izveidošanu 

 

Ziņo V.Liepa 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata Attīstības daļas vadītājas V.Liepas 

ierosinājumu, kas paredz, sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ainavu 

arhitektūras un plānošanas profesionālā maģistra studiju programma studentiem, izstrādāt 

Piņķu ūdenskrātuves piegulošās teritorijas attīstības vīziju (turpmāk tekstā – Attīstības 
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vīzija). Attīstības vīzija sniegs priekšstatu par teritorijas turpmākās izmantošanas iespējām, 

perspektīvo teritorijas attīstības plānošanu un tā tiks izmantota Piņķu ūdenskrātuves 

piegulošās teritorijas turpmāko būvniecības ieceru īstenošanā. 

Sadarbība paredz studentu patstāvīgu darbu un priekšlikumu izstrādi līdz 2021. 

gada 1. aprīlim. Pašvaldības izveidotā žūrijas komisija novērtēs saņemtās Attīstības vīzijas 

un izvirzīs labāko priekšlikumu un sagatavos atzinumu par apbalvojuma piešķiršanu. 

Attīstības vīzijas priekšlikumu izstrādes uzdevums ir rast labāko funkcionālo, 

arhitektoniski un ainaviski iederīgāko teritorijas attīstības risinājumu, kas paredz drošas, 

ilgtspējīgas un mūsdienīgas rekreācijas vides radīšanu, kas iekļausies kopējā Babītes 

novada struktūrā un kalpos kā novada vizītkarte.  

Attīstības vīzijas izstrādes mērķis ir iegūt iespējami labāko risinājumu, nodrošinot 

racionālu pašvaldības līdzekļu izmantošanu un ainavu arhitektūras specialitātes studentiem 

brīvu konkurenci Attīstības vīzijas izstrādē. 

 

 Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, kas nosaka, ka viena no 

pašvaldības autonomām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu un 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, 

kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, 

A.Ence, I.Bērziņa, J.Ivanovs, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, E.Vinceviča, 

J.Bērziņš, G.Štolcers, J.Jemeļjanovs), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes 

novada pašvaldības dome nolemj: 
 

1. Izveidot “Piņķu ūdenskrātuves piegulošās teritorijas attīstības vīzija” žūrijas 

komisiju labākā priekšlikuma novērtēšanai un apbalvojuma piešķiršanai (turpmāk 

– Žūrijas komisija) sekojošā sastāvā: 

 

Komisijas 

priekšsēdētājs 

Veldze Liepa Attīstības daļas vadītāja 

Komisijas locekļi Aivars Osītis Pašvaldības domes 

priekšsēdētājs 

 Gatis Štolcers Attīstības komitejas 

priekšsēdētājs 

 Jānis Ozoliņš Nekustamā īpašuma 

apsaimniekošanas daļas 

vadītājs 

 Gints Zvejnieks Būvvaldes arhitekts 

 Dace Ržepicka Būvvaldes arhitekte 

 Guntars Reika Babītes sporta kompleksa 

vadītājs 

 Darja Cvetkova Pašvaldības domes 

priekšsēdētāja vietniece 

 Ilze Kamoliņa Projektu vadītāja 

 

 

 

2. Apstiprināt Nolikumu “Piņķu ūdenskrātuves piegulošās teritorijas attīstības vīzija” 

(skat. Pielikumu). 



 

7 

 

 

3. Apstiprināt naudas balvu fondu 3500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti eiro) apmērā, 

kuru ieplānot pašvaldības 2021.gada budžeta programmā “Teritoriju attīstība”. 

 

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz sešām lapām. 

 

 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti izskatīti. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 9.15 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs     Aivars Osītis 

Protokolētāja      Anda Ozoliņa 


