
 

 

 

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS  

DOME 
 

Reģ. Nr. 90000028870 

Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 

tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv 

Babītes novada Babītes pagastā 

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
 

2021.gada 21.janvāris    Nr. 1 

 

Sēdi vada pašvaldības  

domes priekšsēdētājs Aivars Osītis  

 

Piedalās: 

domes priekšsēdētāja  

vietniece  Darja Cvetkova 

 

deputāti:  Andrejs Ence 

 Ilze Bērziņa 

 Juris Ivanovs 

 Nikolajs Antipenko 

 Kristaps Vilciņš 

 Jānis Kazaks  

 Regīna Bērziņa 

 Dzidra Dūšele 

 Evita Vinceviča 

 Jānis Bērziņš 

  

Nepiedalās deputāti:  Gatis Štolcers (aizņemts pamatdarbā) 

 Jevgēnijs Jemeļjanovs (aizņemts pamatdarbā) 

 Vilnis Vaivods 

 

Piedalās: 

Izpilddirektore Elfa Sloceniece 

administrācijas darbinieki: Dāvids Valters, Anastasija Savčuka, Artūrs Pankrats 

 

Protokolē sekretāre Anda Ozoliņa 

 

Sēde sasaukta plkst. 8.30 

 

Sēdi atklāj plkst. 8.30 
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Darba kārtība: 

1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Babītes vidusskolas projekta “Babītes 

vidusskolas laika līnija” realizēšanai. 

2. Par grozījumiem 2020.gada 24.augusta līgumā “Par nekustamā īpašuma 

“Vēja putni” apbūves tiesībām” un servitūta nodibināšanu par labu 

nekustamajam īpašumam “Vēja putni”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 

novadā. 

3. Par grozījumiem 2019. gada 5. jūlija līgumā par apbūves tiesības piešķiršanu. 

4. Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības Koku ciršanas saskaņošanas 

komisijas un Babītes novada pašvaldības īpašuma izsoles komisijas sastāvā. 

 

 

1.§ 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Babītes vidusskolas projekta “Babītes vidusskolas 

laika līnija” realizēšanai 

Ziņo D.Valters 

 

 Babītes novada pašvaldība, turpmāk – Pašvaldība, ir saņēmusi Babītes vidusskolas 

13.01.2021. iesniegumu Nr.1-23/21/8-N “Par pašvaldības līdzfinansējumu” (reģistrēts 

Babītes novada pašvaldības administrācijā kancelejā 13.01.2021. ar Nr. 2-6.2/21/25-IE), 

kurā izteikts lūgums Pašvaldībai piešķirt līdzfinansējumu 1500,00 EUR (viens tūkstotis 

pieci simti euro, 00 centi) apmērā projekta “Babītes vidusskolas laika līnija” īstenošanai, 

turpmāk – Projekts. Projekta ietvaros tiks veikta Babītes vidusskolas muzeja eksponātu 

digitalizēšana.  

 Projekta kopējās izmaksas ir 15000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro, 00 centi) 

apmērā, no kurām 13500,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti euro, 00 centi) paredzēts 

piesaistīt kā publisko finansējumu no Eiropas Lauku attīstības programmas 2014.-

2020.gadam 19.2.punkta pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju”. 

 Ņemot vērā augstāk minēto un ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, A.Ence, I.Bērziņa, 

J.Ivanovs, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, E.Vinceviča, 

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

nolemj: 

 

1. Piešķirt Babītes vidusskolas projekta “Babītes vidusskolas laika līnija” īstenošanai 

līdzfinansējumu 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi) apmērā, 

no Babītes novada pašvaldības budžeta sadaļas “Neparedzētiem gadījumiem”. 

2. Babītes vidusskola ir atbildīga par līdzfinansējuma tiesisku un ekonomisku 

izlietojumu atbilstoši prasītajam mērķim, pretējā gadījumā tas jāatmaksā 

Pašvaldībai atpakaļ.  

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas. 
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2.§ 

Par grozījumiem 2020.gada 24.augusta līgumā “Par nekustamā īpašuma “Vēja 

putni” apbūves tiesībām” un servitūta nodibināšanu par labu nekustamajam 

īpašumam “Vēja putni”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā 

 

Ziņo D.Valters 

 

 Starp Babītes novada pašvaldību, turpmāk tekstā – Īpašnieks, un biedrību 

“Varavīksnes putns”, reģistrācijas Nr. 40008211860, turpmāk tekstā – Apbūves tiesīgais, 

2020. gada 24. augustā tika noslēgts līgums “Par nekustamā īpašuma “Vēja putni” apbūves 

tiesībām”, turpmāk tekstā – Līgums.  

 Babītes novada pašvaldības administrācija ir saņēmusi Apbūves tiesīgā 13.01.2021. 

iesniegumu (reģistrēts 14.01.2021.  ar Nr. 2-6.2/21/171-S), kurā Apbūves tiesīgais lūdz 

Īpašnieku pagarināt Līgumā noteikto būvniecības iesnieguma un būves būvprojekta 

minimālā sastāvā iesniegšanas termiņu Babītes novada pašvaldības Būvvaldē, līdz 2021. 

gada 1. februārim. Cita starpā Apbūves tiesīgais lūdz Īpašniekam nodrošināt piekļuvi 

nekustamajam īpašumam “Vēja putni”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1646, lai veiktu Līgumā noteiktās būves 

būvniecību. 

   Atbilstoši Attīstības komitejas 19.01.2021. atzinumam (prot. Nr.1, 21.§) un 

ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmā daļas 2. punktu un 21. panta pirmās 

daļas 27. punktu, atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, A.Ence, I.Bērziņa, 

J.Ivanovs, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, E.Vinceviča, 

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

nolemj: 
 

 

1. Veikt grozījumus 2020. gada 24. augusta līguma “Par nekustamā īpašuma “Vēja 

putni” apbūves tiesībām” 4.5.1. apakšpunktā, nosakot, ka Apbūves tiesīgajam 

būvniecības iesniegums un būves būvprojekts minimālā sastāvā jāiesniedz Babītes 

novada pašvaldības Būvvaldē līdz 2021. gada 1. februārim. 

2. Apgrūtināt Babītes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Piņķos, Babītes pagastā, 

Babītes novadā, kadastra Nr. 8048 003 0609, zemes vienības kadastra apzīmējums 

8048 003 1645, ar ceļa servitūtu 107 m2 platībā, par labu valdošajam nekustamajam 

īpašumam “Vēja putni”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr. 8048 

003 1667, zemes vienības kadastra apzīmējums  8048 003 1646. 

3. Uzdot Babītes novada pašvaldības juriskonsultam veikt lēmumā noteiktos 2020. gada 

24. augusta līguma “Par nekustamā īpašuma “Vēja putni” apbūves tiesībām” 

grozījumus un sagatavot ceļa servitūta nostiprinājuma lūgumu. 

 

Pielikumā: Ceļa servitūta 107 m2 izvietojuma shēma uz 1 lp. 

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trīs lapām. 
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3.§ 

Par grozījumiem 2019. gada 5. jūlija līgumā par apbūves tiesības piešķiršanu 

 

Ziņo D.Valters 

 

 Starp Babītes novada pašvaldību, turpmāk tekstā – Īpašnieks, un VAS “Ceļu 

satiksmes drošības direkcija”, reģistrācijas Nr. 40003345734, turpmāk tekstā – Apbūves 

tiesīgais, 2019. gada 5. jūlijā tika noslēgts līgums “Par apbūves tiesības piešķiršanu”, 

turpmāk tekstā – Līgums.  

 Babītes novada pašvaldības administrācija ir saņēmusi Apbūves tiesīgā 15.01.2021. 

iesniegumu Nr. 11.11-26/121 (reģistrēts 15.01.2021.  ar Nr. 2-3.1/21/200-S), kurā Apbūves 

tiesīgais lūdz Īpašnieku veikt grozījumus Līgumā, nosakot tā darbības termiņu līdz 

2031.gada 30.jūnijam.  

   Ņemot vērā augstāk minēto un ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 27. punktu, atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, A.Ence, I.Bērziņa, 

J.Ivanovs, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, E.Vinceviča, 

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

nolemj: 

 
 

1. Veikt grozījumus 2019. gada 5. jūlija līguma “Par apbūves tiesības piešķiršanu” 

5.2. punktā, nosakot, ka līguma darbības laiks ir līdz 2031. gada 30. jūnijam. 

2. Uzdot Babītes novada pašvaldības juriskonsultam veikt lēmumā noteiktos 

grozījumus 2019. gada 5. jūlija līgumā “Par apbūves tiesības piešķiršanu”. 

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas. 

 

 

4.§ 

Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības Koku ciršanas saskaņošanas komisijas un 

Babītes novada pašvaldības īpašuma izsoles komisijas sastāvā 

 

Ziņo A.Savčuka 

 

Babītes novada pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā: 

1) 17.12.2020. ar Nr. 723-IE reģistrēts Babītes novada pašvaldības Koku ciršanas 

saskaņošanas komisijas un Babītes novada pašvaldības īpašuma izsoles 

komisijas locekles Jolantas Ivanovas iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no 

Babītes novada pašvaldības Koku ciršanas saskaņošanas komisijas un Babītes 

novada pašvaldības īpašuma izsoles komisijas locekles amata pienākumu 

pildīšanas ar 31.12.2020.; 

2) 18.01.2021. ar Nr. 30-IE reģistrēts Babītes novada pašvaldības domes deputāta 

Nikolaja Antipenko iesniegums, kurā izteikts lūgums iekļaut viņu Babītes 

novada pašvaldības Koku ciršanas saskaņošanas komisijas sastāvā; 

3) 18.01.2021. ar Nr. 29-IE reģistrēts Babītes novada pašvaldības Izglītības darba 

speciālistes Gintas Kaires-Kūlupas iesniegums, kurā izteikts lūgums iekļaut 

viņu Babītes novada pašvaldības īpašuma izsoles komisijas sastāvā ar 

01.02.2021. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 24. un 27. punktu, atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, 

A.Ence, I.Bērziņa, J.Ivanovs, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, 

E.Vinceviča, J.Bērziņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada 

pašvaldības dome nolemj: 
 

1. Atbrīvot ar 31.12.2020. no Babītes novada pašvaldības Koku ciršanas 

saskaņošanas komisijas locekles amata pienākumu veikšanas Jolantu Ivanovu. 

2. Atbrīvot ar 31.12.2020. no Babītes novada pašvaldības īpašuma izsoles komisijas 

locekles amata pienākumu veikšanas Jolantu Ivanovu. 

3. Iekļaut ar 01.02.2021. Babītes novada pašvaldības Koku ciršanas saskaņošanas 

komisijas sastāvā Babītes novada pašvaldības domes deputātu Nikolaju 

Antipenko. 

4. Iekļaut ar 01.02.2021. Babītes novada pašvaldības īpašuma izsoles komisijas 

sastāvā Babītes novada pašvaldības Izglītības darba speciālisti Gintu Kairi-

Kūlupu. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām. 

 

 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti izskatīti. 

 

Sēdi slēdz plkst. 8.43 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs     Aivars Osītis 

Protokolētāja      Anda Ozoliņa 


