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SĒDE TIEK FIKSĒTA VIDEO UN AUDIO IERAKSTĀ UN NOTIEK ATTĀLINĀTI, 

IZMANTOJOT VIDEOKONFERENCES MS TEAMS PLATFORMU 

 

1. Sabiedrisko attiecību speciāliste Māra Mičule ziņo par aktualitātēm un notikumiem 

Babītes novadā (ziņojums pielikumā).  

2. Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļas sargs Dana Lomakina 

informē par sastādītajiem pārkāpumu protokoliem, saņemtajiem iedzīvotāju 

iesniegumiem, veiktajiem izbraukumiem (ziņojums pielikumā).  

3. Izpilddirektore Elfa Sloceniece ziņo par veiktajiem un plānotajiem 

saimnieciskajiem darbiem (ziņojums pielikumā).  

 

Atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, D.Cvetkova, K.Vilciņš, 

E.Vinceviča, J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, 

J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada 

pašvaldības dome nolemj:  

 

Apstiprināt darba kārtību. 

 

Darba kārtība: 

1. Par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma “Stārķi”, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8048 007 0254 Babītes pagastā, Babītes novadā. 

2. Par adrešu piešķiršanu nekustamā īpašuma “Snigas”, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8088 006 0021 un saimniecības ēkas jaunbūvēm Salas 

pagastā, Babītes novadā. 

3. Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu 

projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma “Ušas” detālplānojuma 

teritorijā, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā. 

4. Par adrešu piešķiršanu dzīvojamai mājai un telpu grupām Zaru ielā 14, Spilvē, 

Babītes pagastā, Babītes novadā. 

5. Par adrešu piešķiršanu nekustamā īpašuma “Kalniņi”, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8088 007 0037, Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā. 

6. Par adrešu piešķiršanu nekustamā īpašuma “Krūkļi”, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8088 007 0038, Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā. 

7. Par adrešu piešķiršanu nekustamā īpašuma “Stiebri”, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8088 007 0040, Salas pagastā, Babītes novadā. 

8. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām divu dzīvokļu dzīvojamā mājā Ilvas ielā 

1, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā. 

9. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām divu dzīvokļu dzīvojamā mājā Ilvas ielā 

2, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā. 

10. Par adreses “Jaunmētras”-2, Babītes pagastā, Babītes novadā, likvidēšanu. 

11. Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamam īpašumam "Mazās Šķutes", 

Varkaļos, Babītes pagastā, Babītes novadā. 

12. Par atļauju apvienot blakus esošās zemes vienības Zaru ielā 18, kadastra 

apzīmējums 8048 004 0907, un Zaru ielā 20, kadastra apzīmējums 8048 004 

0906, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā. 

13. Par zemes vienības Ābolu ielā 49, Kūdrā, Salas pagastā, Babītes novadā ar 

kadastra apzīmējumu 8088 001 0023 atdalīšanu no nekustamā īpašuma “a/d 

Kūdra-80”, kadastra Nr. 8088 001 0137.  
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14. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0102, Gātciemā, Salas 

pagastā, Babītes novadā atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Zvārtas”, 

kadastra Nr. 8088 003 0099.  

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Blāzmiņas” 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējums 8048 007 0087, Dzilnuciems, Babītes 

pagasts, Babītes novads. 

16. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, kas ietver nekustamā 

īpašuma “Liras” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1494 un 

nekustamā īpašuma Lielā Zaru iela 3 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

8048 004 1184, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā. 

17. Par nekustamā īpašuma “Dzilnustūrīši” zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 8048 007 1033 Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, 

detālplānojuma apstiprināšanu. 

18. Par detālplānojuma teritorijai  “Atmodas” un Rīgas iela 21, Babītes novadā, 

Piņķos pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un darba 

uzdevuma pagarināšanu. 

19. Par atteikumu detālplānojuma projekta nodošanai publiskajai apspriešanai 

un atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma “Jaunvarkaļi” zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8088 007 0017, Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā. 

20. Par saistošo noteikumu Nr. XX “ Par Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. 

saistošo noteikumu Nr.119 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašuma 

“Ezerzeme”, kad. Nr. 8088 009 0030, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku 

zaudējušiem” apstiprināšanu. 

21. Par izmaiņām realizācijas kārtībā slēdzot Administratīvo līgumu par 

detālplānojuma īstenošanu nekustamā īpašumā “Lapsiņas” detālplānojuma 

grozījumiem. 

22. Par Meža ielai nepieciešamās teritorijas noteikšanu. 

23. Par zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1001, Piņķos, Babītes 

pagastā, Babītes novadā, atsavināšanu. 

24. Par nekustamā īpašuma “Vēja Zirgi”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 

novadā, atsavināšanu. 

25. Par nekustamā īpašuma „Piņķu ciems 2”, zemes vienības, ar kadastra 

apzīmējumu 8048 003 0274, daļas nodošanu nomā. 

26. Par nomas līgumu slēgšanu ģimenes dārzu uzturēšanai. 

27. Par 2019. gada 28.jūnija nekustamā īpašuma bezatlīdzības lietošanas līguma 

laušanu. 

28. Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības domes 26.05.2021. lēmumā  “Par 

zemes vienību piekritību pašvaldībai”. 

29. Par nekustamā īpašuma “Vēja Zirgi”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 

novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu. 

30. Par zemes iegūšanu īpašumā. 

31. Par grozījumu veikšanu Babītes novada pašvaldības domes 2021. gada 26. 

maija lēmumā “Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1544 un 

uz tās esošās būves Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu nomas 

lietošanā” (protokols Nr. 12, 14.§). 

32. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Vēja Zirgi”, 

Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 003 1781, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējums 8048 003 1676, 9718 m2 platībā, izsoles 

noteikumu apstiprināšanu. 
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33. Par dienesta dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu. 

34. Par nekustamā īpašuma Rožu iela 22, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, 

nosacītās cenas apstiprināšanu. 

35. Par pašvaldības nozīmes ielas statusu piešķiršanu Mežaparka ielai, Piņķos, 

Babītes pagastā, Babītes novadā. 

36. Par pašvaldības nozīmes ielas statusu piešķiršanu Putnu ielai, Babītes pagastā, 

Babītes novadā. 

37. Par grozījumiem 2019. gada 4. septembra mācību līdzekļa nomas līgumā. 

38. Par Babītes novada pašvaldības apbalvojuma atsaukšanu. 

39. Par bezmaksas mācību vietas piešķiršanu Latvijas Starptautiskajā skolā. 

40. Par mācību maksas parādu norakstīšanu Babītes Mūzikas skolā. 

41. Par Babītes novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

42. Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības domes 22.02.2012. lēmumā  „Par 

Babītes novada pašvaldības īpašumā vai lietojumā esošo automašīnu degvielas 

limitiem” (protokols Nr.4, 23.§). 

43. Par aizņēmumu investīciju projektam “Gājēju – veloceliņa un apgaismojuma 

izbūve Gravu ielas posmā no valsts vietējā autoceļa V10 Babītes stacija – 

Vārnukrogs līdz Žubīšu ielai, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā” Covid-

19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai.  

44. Par aizņēmumu investīciju projektam  “Babītes ielas posma pārbūve un gājēju 

ietves izbūve Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā” Covid-19 izraisītās 

krīzes seku mazināšanai un novēršanai.   

45. Par aizņēmumu investīciju projektam  “Gājēju ietves un apgaismojuma 

izbūve Kleistu ielas posmā no Stropu ielas līdz Alstu ielai, Spilvē, Babītes 

pagastā, Babītes novadā” Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un 

novēršanai.  

46. Par finansējuma piešķiršanu Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski-luteriskai draudzei 

Piņķu sv. Jāņa baznīcas pieguļošās teritorijas uzturēšanai. 

47. Par finansējuma piešķiršanu Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski-luteriskai draudzei 

Babītes sv. Annas baznīcas elektrifikācijai. 

48. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu. 

49. Par grozījumiem 2021. gada pašvaldības budžetā. 

 

 

1.§ 

Par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma “Stārķi”, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 007 0254 Babītes pagastā, Babītes novadā 

 

Ziņo D.Klauģe 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata Z.L.-I. “dzēsts” (turpmāk tekstā – 

privātpersona) 2021.gada 19.maija iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 2021.gada 21.maijā 

ar reģ.Nr. 3-5.1/21/2104-S), ar lūgumu piešķirt adresi nekustamā īpašuma “Stārķi”, zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0254  Babītes pagastā, Babītes novadā. 

 

Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi” 2.9., 14., 34. punktam, saskaņā ar Attīstības komitejas 15.06.2021. atzinumu 

(prot.Nr.7, 2.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, D.Cvetkova, K.Vilciņš, 

E.Vinceviča, J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, 
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J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada 

pašvaldības dome nolemj:  

 

Piešķirt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0254 “Stārķi”, 

Babītes pagasts, Babītes novads. 

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām. 

 

      2.§ 

Par adrešu piešķiršanu nekustamā īpašuma “Snigas”, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8088 006 0021 un saimniecības ēkas jaunbūvēm Salas pagastā, Babītes 

novadā 

Ziņo D.Klauģe 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata A.B. “dzēsts” (turpmāk tekstā – 

privātpersona), iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 2021.gada 20.maijā ar reģ.Nr. 3-

5.1/21/2091-S), ar lūgumu piešķirt adresi nekustamā īpašuma “Snigas”, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8088 006 0021 un uz tās projektētām divām saimniecības ēku 

jaunbūvēm Salas pagastā, Babītes novadā. 

 

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1. 

punktam, 9.panta trešajai daļai,  Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8., 17. punktam,  2.pielikumam, Ministru kabineta 

2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8., 2.10., 14., 19., 22., 

24. punktam, saskaņā ar Attīstības komitejas 15.06.2021. atzinumu (prot.Nr.7, 3.§), atklāti 

balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, D.Cvetkova, K.Vilciņš, E.Vinceviča, J.Bērziņš, 

J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, J.Kazaks, J.Ivanovs, 

I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome 

nolemj:  

 

1. Piešķirt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 006 0021 un uz tās 

projektētām funkcionāli saistītām saimniecības ēku jaunbūvēm (Izmaiņu projektā 

saimniecības ēkas (palīgēka) Nr.1 un lapene Nr.7) “Snigas”, Salas pagasts, Babītes 

novads, saskaņā ar pielikumu. 

2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 006 0021 0,65 ha platībā 

noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101) uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūve (0601). 

 
 

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

Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu 

projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma “Ušas” detālplānojuma 

teritorijā, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā 

 

Ziņo D.Klauģe 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “MĪTAVAS INVESTĪCIJAS”, 

reģ.Nr.40003766763 (turpmāk tekstā – juridiskā persona) 2021.gada 24.maija iesniegumu 

(pašvaldībā reģistrēts ar reģ.Nr. 3-5.1/21/2131-S), ar lūgumu piešķirt adreses un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķus detālplānojuma teritorijā zemes vienībā “Ušas” plānotajām 

zemes vienībām no Nr.1 līdz Nr.5, atbilstoši Administratīvā līguma Nr.3-7.1/23.10.2019.-

19.6 par detālplānojuma īstenošanu 2.kārtai. 

 

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1. 

punktam, 9.panta trešajai daļai,  Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8., 17. punktam,  2.pielikumam, Ministru kabineta 

2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.6., 2.9., 11., 14., 34. 

punktam, kā arī saskaņā ar Babītes novada pašvaldības 2020.gada 22.janvāra saistošajiem 

noteikumiem Nr. 1 “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, Babītes novada pašvaldības domes 2019.gada 

23.oktobra lēmumam, protokols Nr.19,6.§, apstiprinātajam nekustamā īpašuma “Ušas” 

detālplānojumam, saskaņā ar Attīstības komitejas 15.06.2021. atzinumu (prot.Nr.7, 4.§), 

atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, D.Cvetkova, K.Vilciņš, E.Vinceviča, 

J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, J.Kazaks, 

J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības 

dome nolemj:  

 

1. Atļaut no nekustamā īpašuma “Ušas”, kadastra Nr.8048 001 0029, zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1098 atdalīt Detālplānojumā projektētās zemes 

vienības, piešķirot adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, saskaņā ar 

lēmuma Pielikumu: 

 
Parcele 

atbilstoši 

Pielikumam  

Platība 

(ha) 
Piešķirtā adrese 

Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķis 

8 0.0733 
Ušas iela, Mežāres, Babītes 

pagasts, Babītes novads 

Zeme dzelzceļa infrastruktūrās 

zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījumu joslā (1101) 

1 0.1200 
Ušas iela 2, Mežāres, Babītes 

pagasts, Babītes novads 

individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (0601) 

2 0.1200 
Ušas iela 4, Mežāres, Babītes 

pagasts, Babītes novads 

individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (0601) 

3 0.1272 
Ušas iela 6, Mežāres, Babītes 

pagasts, Babītes novads 

individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (0601) 

5 0.1201 
Ušas iela 1, Mežāres, Babītes 

pagasts, Babītes novads 

individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (0601) 

4 0.1202 
Ušas iela 3, Mežāres, Babītes 

pagasts, Babītes novads 

individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (0601) 
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2. Mainīt adresi pagrabam ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0029 002 no “Ušas”, 

Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads uz Ušas iela 2, Mežāres, Babītes pagasts, 

Babītes novads. 

3. Likvidēt nosaukumu “Ušas, ” Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads. 

4. Noteikt, ka veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, platības var tikt precizētas. 

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz četrām lapām. 

 

4.§ 

Par adrešu piešķiršanu dzīvojamai mājai un telpu grupām Zaru ielā 14, Spilvē, 

Babītes pagastā, Babītes novadā 

 

Ziņo D.Klauģe 

 

Babītes novada pašvaldības dome (turpmāk – Dome) izskata Valsts zemes dienesta 

(turpmāk – Dienests) sniegto informāciju, kas reģistrēta Babītes novada pašvaldības 

lietvedības sistēmā 2021.gada 3.jūnijā ar Nr. 2-3.1/21/2320-S, kurā norādīts, ka atbilstoši 

kadastrālās uzmērīšanas datiem, Kadastra informācijas sistēmā ir konstatēts, ka ēkai ar 

izveidotām telpu grupām pēc Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem nav 

reģistrētas adreses. Dienests lūdz izvērtēt un nepieciešamības gadījumā piešķirt adreses 

telpu grupām dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0909 001, kura atrodas uz 

zemes vienības Zaru ielā 14, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 

8048 004 0909.  

 

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1. 

punktam, 9.panta trešajai daļai,  Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8., 17. punktam,  2.pielikumam, Ministru kabineta 

2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8., 2.10., 12.1., 14., 

19., 22., 24., 34. punktam, kā arī saskaņā ar Babītes novada pašvaldības 2020.gada 

22.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Babītes novada teritorijas plānojums, 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, saskaņā ar Attīstības 

komitejas 15.06.2021. atzinumu (prot.Nr.7, 5.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, 

A.Ence, D.Cvetkova, K.Vilciņš, E.Vinceviča, J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, 

R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, 

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

 

1. Piešķirt adresi daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 8048 

004 0909 001, Zaru iela 14, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads. 

2. Piešķirt sekojošas adreses daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā Zaru iela 14, 

Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā esošajām telpu grupām: 

N.p.k. 

Telpu grupas 

numurs atbilstoši  

būvprojektam 

Platība  

(m2) 
Adrese 

1. Dzīvoklis Nr.3 68,70 Zaru iela 14, dzīvoklis 1, Spilve, Babītes pagasts, Babītes 

novads (Zaru iela 14-1, Spilve, Babītes pagasts, Babītes 

novads) 
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2. Dzīvoklis Nr.4 83,80 Zaru iela 14, dzīvoklis 2, Spilve, Babītes pagasts, Babītes 

novads (Zaru iela 14-2, Spilve, Babītes pagasts, Babītes 

novads) 

3. Dzīvoklis Nr.2 83,90 Zaru iela 14, dzīvoklis 3, Spilve, Babītes pagasts, Babītes 

novads (Zaru iela 14-3, Spilve, Babītes pagasts, Babītes 

novads) 

4. Dzīvoklis Nr.1 69,20 Zaru iela 14, dzīvoklis 4, Spilve, Babītes pagasts, Babītes 

novads (Zaru iela 14-4, Spilve, Babītes pagasts, Babītes 

novads) 

5. Dzīvoklis Nr.7 69,90 Zaru iela 14, dzīvoklis 5, Spilve, Babītes pagasts, Babītes 

novads (Zaru iela 14-5, Spilve, Babītes pagasts, Babītes 

novads) 

6. Dzīvoklis Nr.8 83,70 Zaru iela 14, dzīvoklis 6, Spilve, Babītes pagasts, Babītes 

novads (Zaru iela 14-6, Spilve, Babītes pagasts, Babītes 

novads) 

7. Dzīvoklis Nr.6 83,50 Zaru iela 14, dzīvoklis 7, Spilve, Babītes pagasts, Babītes 

novads (Zaru iela 14-7, Spilve, Babītes pagasts, Babītes 

novads 

8. Dzīvoklis Nr.5 70,00 Zaru iela 14, dzīvoklis 8, Spilve, Babītes pagasts, Babītes 

novads (Zaru iela 14-8, Spilve, Babītes pagasts, Babītes 

novads 

 

3. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0909 0,1326 ha 

platībā noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo 

māju apbūve (0601) uz vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve 

(0701). 

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trīs lapām. 

      

5.§ 

Par adrešu piešķiršanu nekustamā īpašuma “Kalniņi”, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8088 007 0037, Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā 

 

Ziņo S.Buraka 

 

Babītes novada pašvaldības dome (turpmāk – Dome) izskata nekustamā īpašuma 

“Kalniņi” īpašnieka A.G. “dzēsts”, (turpmāk – Iesniedzējs) 2021.gada 4.jūnija iesniegumu, 

kas pašvaldībā reģistrēts 2021.gada 7.jūnijā (reģ. Nr. 3-5.1/21/2362-S), ar lūgumu piešķir 

adresi “Kalniņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0037. 

 

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktam, 33.panta 

2.punktam, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas 

noteikumi” 2.9., 8., 11., 14. punktam, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu 

Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8., 17.5., 18., 30., 31.punktam un 

2.pielikumā „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un 

paskaidrojumi” sniegto skaidrojumu, saskaņā ar Attīstības komitejas 15.06.2021. atzinumu 

(prot.Nr.7, 6.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, D.Cvetkova, K.Vilciņš, 

E.Vinceviča, J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, 
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J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada 

pašvaldības dome nolemj:  

 

1. Piešķirt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0037 “Kalniņi”, Salas 

pagasts, Babītes novads. 

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0037, Salas pagasts, Babītes novads, 

ar kopējo platību 3,9700 ha, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no Zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) 3,9700 ha platībā uz Pārējo 

sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908) 0,0250 ha platībā un atstājot spēkā 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101) 3,9450 ha platībā. 

3.  Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trīs lapām. 

 

 

6.§ 

Par adrešu piešķiršanu nekustamā īpašuma “Krūkļi”, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8088 007 0038, Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā 

 

Ziņo S.Buraka 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata nekustamā īpašuma “Kalniņi” īpašnieka 

A.G. “dzēsts”, 2021.gada 4.jūnija iesniegumu, kas pašvaldībā reģistrēts 2021.gada 7.jūnijā 

(reģ. Nr. 3-5.1/21/2362-S), ar lūgumu piešķir adresi “Krūkļi” zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8088 007 0038. 

 

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktam, 33.panta 

2.punktam, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas 

noteikumi” 2.9., 8., 11., 14. punktu, saskaņā ar Attīstības komitejas 15.06.2021. atzinumu 

(prot.Nr.7, 7.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, D.Cvetkova, K.Vilciņš, 

E.Vinceviča, J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, 

J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada 

pašvaldības dome nolemj:  

 

Piešķirt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0038 “Krūkļi”, 

Varkaļi, Salas pagasts, Babītes novads.. 

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām. 
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7.§ 

Par adrešu piešķiršanu nekustamā īpašuma “Stiebri”, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8088 007 0040, Salas pagastā, Babītes novadā 

 

Ziņo S.Buraka 

 

Babītes novada pašvaldības dome (turpmāk – Dome) izskata nekustamā īpašuma 

“Stiebri” īpašnieka A.G. “dzēsts”, 2021.gada 4.jūnija iesniegumu, kas pašvaldībā reģistrēts 

2021.gada 7.jūnijā (reģ. Nr. 3-5.1/21/2362-S), ar lūgumu piešķir adresi “Stiebri” zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0040. 

 

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktam, 33.panta 

2.punktam, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas 

noteikumi” 2.9., 8., 11., 14. punktu, saskaņā ar Attīstības komitejas 15.06.2021. atzinumu 

(prot.Nr.7, 8.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, D.Cvetkova, K.Vilciņš, 

E.Vinceviča, J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, 

J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada 

pašvaldības dome nolemj:  

 

Piešķirt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0040 “Stiebri”, 

Salas pagasts, Babītes novads. 

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām. 

 

      

8.§ 

Par adrešu piešķiršanu telpu grupām divu dzīvokļu dzīvojamā mājā Ilvas ielā 1, 

Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā 

 

Ziņo S.Buraka 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata Valsts zemes dienesta (turpmāk – 

Dienests) sniegto informāciju, kas reģistrēta Babītes novada pašvaldības lietvedības 

sistēmā 2021.gada 13.maijā ar Nr.2-3.1/21/1967-S, kurā norādīts, ka atbilstoši kadastrālās 

uzmērīšanas datiem, Kadastra informācijas sistēmā ir konstatēts, ka ēkai ar izveidotām 

telpu grupām pēc Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem nav reģistrētas 

adreses. Dienests lūdz izvērtēt un nepieciešamības gadījumā piešķirt adreses telpu grupām 

divu dzīvokļu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0341 001, kura atrodas 

uz zemes vienības Ilvas ielā 1, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra 

apzīmējums 8048 008 0341.  

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 

„Adresācijas noteikumi” 2.8., 2.10., 14., 19., 22., 24. punktu, saskaņā ar Attīstības 

komitejas 15.06.2021. atzinumu (prot.Nr.7, 9.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, 

A.Ence, D.Cvetkova, K.Vilciņš, E.Vinceviča, J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, 

R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, 

„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:  
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1. Piešķirt adresi divu dzīvokļu dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 

0341 001, Ilvas iela 1, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes novads. 

2. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0341 001 001, Ilvas 

iela 1-1, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes novads. 

3. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0341 001 002, Ilvas 

iela 1-2, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes novads. 

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām. 

    

 

9.§ 

Par adrešu piešķiršanu telpu grupām divu dzīvokļu dzīvojamā mājā Ilvas ielā 2, 

Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā 

 

Ziņo S.Buraka 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata Valsts zemes dienesta (turpmāk – Dienests) 

sniegto informāciju, kas reģistrēta Babītes novada pašvaldības lietvedības sistēmā 

2021.gada 7.jūnijā ar Nr.2-3.1/21/2374-S, kurā norādīts, ka atbilstoši kadastrālās 

uzmērīšanas datiem, Kadastra informācijas sistēmā ir konstatēts, ka ēkai ar izveidotām 

telpu grupām pēc Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem nav reģistrētas 

adreses. Dienests lūdz izvērtēt un nepieciešamības gadījumā piešķirt adreses telpu grupām 

divu dzīvokļu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0331 001, kura atrodas 

uz zemes vienības Ilvas ielā 2, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra 

apzīmējums 8048 008 0331.  

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 

„Adresācijas noteikumi” 2.8., 2.10., 14., 19., 22., 24. punktu, saskaņā ar Attīstības 

komitejas 15.06.2021. atzinumu (prot.Nr.7, 10.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, 

A.Ence, D.Cvetkova, K.Vilciņš, E.Vinceviča, J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, 

R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, 

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

 

1. Piešķirt adresi divu dzīvokļu dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 

0331 001, Ilvas iela 2, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes novads. 

2. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0331 001 001, Ilvas 

iela 2-1, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes novads. 

3. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0331 001 002, Ilvas 

iela 2-2, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes novads. 

 

     

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām. 

 

   

 

 



12 

 

10.§ 

Par adreses “Jaunmētras”-2, Babītes pagastā, Babītes novadā, likvidēšanu 

 

Ziņo S.Buraka 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata Valsts zemes dienesta (turpmāk – Dienests) 

sniegto informāciju, kas pašvaldībā reģistrēta 2021.gada 28.aprīlī ar Nr. 2-3.1/21/1751-S, 

kurā sniegta informācija, ka Adrešu informācijas sistēmā ir reģistrēta adrese “Jaunmētras”-

2, Babītes pagasts, Babītes novads, kura Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā nav reģistrēta nevienam objektam. 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 

„Adresācijas noteikumi” 9. un 30. punktu, saskaņā ar Attīstības komitejas 15.06.2021. 

atzinumu (prot.Nr.7, 11.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, D.Cvetkova, 

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

N.Antipenko, J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, 

Babītes novada pašvaldības dome nolemj:  

 

Likvidēt adresi – nosaukumu “Jaunmētras”-2, Babītes pagasts, Babītes novads. 

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz vienas lapas. 

 

 

      11.§ 

Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamam īpašumam "Mazās Šķutes", 

Varkaļos, Babītes pagastā, Babītes novadā 

 

Ziņo S.Buraka 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AA 

īpašumi” valdes locekļa Andra Lontona (turpmāk – iesniedzējs) 2021.gada 8.maija 

iesniegumu, kas pašvaldībā reģistrēts 2021.gada 8.maijā ar reģ. Nr. 3-5.1/21/1884-S 

(turpmāk – iesniegums) ar lūgumu mainīt nekustamam īpašumam “Mazās Šķutes”, 

kadastra Nr.  8088 007 0003 (turpmāk - nekustamais īpašums) nosaukumu un adresi no 

"Mazās Šķutes", Varkaļos, Babītes pagasts, Babītes novads uz “Merceni”. 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 

„Adresācijas noteikumi” 2.8., 2.10., 14., 19., 22., 24.punktu, 2012.gada 10.janvāra 

Vietvārdu informācijas noteikumu 16.1 punktam, saskaņā ar Attīstības komitejas 

15.06.2021. atzinumu (prot.Nr.7, 12.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, 

D.Cvetkova, K.Vilciņš, E.Vinceviča, J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, R.Bērziņa, 

Dz.Dūšele, N.Antipenko, J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav 

balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:  

 

Mainīt adresi - nosaukumu nekustamajam īpašumam “Mazās Šķutes”, kadastra Nr.  

8088 007 0003 un tā sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 007 

0003, un jaunbūvei ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0003 001 no "Mazās Šķutes", 
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Varkaļi, Babītes pagasts, Babītes novads uz “Merceni”, Varkaļi, Babītes pagasts, Babītes 

novads. 

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām. 

 

 

      12.§ 

Par atļauju apvienot blakus esošās zemes vienības Zaru ielā 18, kadastra 

apzīmējums 8048 004 0907, un Zaru ielā 20, kadastra apzīmējums 8048 004 0906, 

Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā 

Ziņo D.Klauģe 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata J.R. “dzēsts” (turpmāk tekstā – 

privātpersona), 2021.gada 6.jūnija iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 2021.gada 6.jūnijā ar 

reģ.Nr. 3-5.1/21/2394-S) ar lūgumu atļaut apvienot blakus esošās zemes Zaru ielā 18, 

kadastra apzīmējums 8048 004 0907, un Zaru ielā 20, kadastra apzīmējums 8048 004 0906, 

Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā. 

 

Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.apakšpunktam, Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra likuma 33.panta 3.punktam, Ministru kabineta 2015.gada 

8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.9.apakšpunktam, 14.punktam, 

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 2.1, 19.1.apakšpunktam, kā arī saskaņā ar Babītes novada pašvaldības 2020.gada 

22.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Babītes novada teritorijas plānojums, 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, saskaņā ar Attīstības 

komitejas 15.06.2021. atzinumu (prot.Nr.7, 13.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, 

A.Ence, D.Cvetkova, K.Vilciņš, E.Vinceviča, J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, 

R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, 

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

 

1. Atļaut apvienot blakus esošās zemes vienības Zaru iela 18, kadastra apzīmējums 

8048 004 0907, un Zaru iela 20, kadastra apzīmējums 8048 004 0906, Spilvē, 

Babītes pagastā, Babītes novadā. 

2. Apvienotajai zemes vienībai ar kopējo platību 0.2502 ha un funkcionāli 

saistītām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 8048 004 0906 001 un 8048 004 0906 

002 saglabāt adresi Zaru iela 20, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads. 

3. Likvidēt adresi Zaru iela 18, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads. 

4. Apvienotajai zemes vienībai visā platībā saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLMK-0601).  

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām. 
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      13.§ 

Par zemes vienības Ābolu ielā 49, Kūdrā, Salas pagastā, Babītes novadā ar kadastra 

apzīmējumu 8088 001 0023 atdalīšanu no nekustamā īpašuma “a/d Kūdra-80”,  

kadastra Nr. 8088 001 0137  

Ziņo D.Klauģe 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata nekustamā īpašuma “a/d Kūdra-80”, 

Kūdrā, Salas pagastā, Babītes novadā, īpašnieka A.Z. “dzēsts” (turpmāk tekstā – 

privātpersona), 2021.gada 2.jūnija iesniegumu, kas pašvaldībā reģistrēts 2021.gada 

3.jūnijā ar lietas Nr. 3-5.1/21/2313-S, ar lūgumu atļaut izdalīt no nekustamā īpašuma “a/d 

Kūdra-80”, kadastra Nr. 8088 001 0137, zemes vienību 0,0871 ha platībā, ar kadastra 

apzīmējumu 8088 001 0023, adrese Ābolu iela 49, Kūdra, Salas pagasts, Babītes novads. 

 

Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 1. punktam, Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktam, 33.panta 2.punktam, Ministru kabineta 

2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698  “Adresācijas noteikumi” 2.9., 8., 9. punktu, kā 

arī saskaņā ar Babītes novada pašvaldības 2020.gada 22.janvāra saistošajiem noteikumiem 

Nr. 1 “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

un grafiskā daļa”, un saskaņā ar Attīstības komitejas 15.06.2021. atzinumu (prot.Nr.7, 

14.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, D.Cvetkova, K.Vilciņš, 

E.Vinceviča, J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, 

J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada 

pašvaldības dome nolemj:  

 

1. No nekustamā īpašuma “a/d Kūdra-80”, kadastra Nr. 8088 001 0137, atdalāmajai 

un atsevišķā nekustamā īpašuma kadastra objektā reģistrējamai zemes vienībai 

0,0871 platībā, ar kadastra apzīmējumu 8088 001 0023, saglabāt adresi Ābolu iela 

49, Kūdra, Salas pagasts, Babītes novads un visā platībā saglabāt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLMK-

0601). 

2. Zemes vienībai 0,0695 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8088 001 0137, un 

pirtij ar kadastra apzīmējumu 8088 001 0137 001  saglabāt adresi Ābolu iela 47, 

Kūdra, Salas pagasts, Babītes novads un visā platībā saglabāt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLMK-0601). 

3. Likvidēt nosaukumu “a/d Kūdra-80”, Kūdra, Salas pagasts, Babītes novads. 

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām. 

 

14.§ 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0102, Gātciemā, Salas 

pagastā, Babītes novadā atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Zvārtas”,  

kadastra Nr. 8088 003 0099  

Ziņo S.Buraka 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata nekustamā īpašuma “Zvārtas” īpašnieces 

V.Z. “dzēsts”, 2021.gada 21.maija iesniegumu, kas pašvaldībā reģistrēts ar lietas Nr. 3-
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5.1/21/2113-S, ar lūgumu atļaut izdalīt no nekustamā īpašuma “Zvārtas”, kadastra Nr. 

8088 003 0099, zemes vienību 0,2300 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0102. 

 

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktam, 33.panta 

2.punktam, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas 

noteikumi” 2.9., 8., 9., 14. punktu, saskaņā ar Attīstības komitejas 15.06.2021. atzinumu 

(prot.Nr.7, 15.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, D.Cvetkova, K.Vilciņš, 

E.Vinceviča, J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, 

J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada 

pašvaldības dome nolemj:  

 

1. No nekustamā īpašuma “Zvārtas”, kadastra Nr. 8088 008 0099, atdalāmajai un 

atsevišķā nekustamā īpašuma kadastra objektā reģistrējamai zemes vienībai 

0,2300 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0102, piešķirt nosaukumu - 

adresi “Pūces”, Gātciems, Salas pagasts, Babītes novads. 

 

2. Zemes vienībai 0,0800 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0099, 

piešķirt nosaukumu - adresi “Zvārtas”, Gātciems, Salas pagasts, Babītes novads. 

 

3. Atstāt spēkā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0102 NĪVKIS 

reģistrēto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - Zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) un zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8088 003 0101 – Individuālo dzīvojamo māju apbūve 

(kods 0601). 

 
 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trīs lapām. 

 

15.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Blāzmiņas” zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējums 8048 007 0087, Dzilnuciems, Babītes pagasts, 

Babītes novads 

 

Ziņo S.Buraka 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata sertificēta zemes ierīkotāja Aigara 

Rikmaņa (sert. Nr. AA0128) 2021.gada 4.jūnija iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts ar 

reģ.Nr. 3-5.1/21/2347-S) ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā 

īpašuma “Blāzmiņas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0087, sadalīšanai. 

 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 53.panta 1. punkta b. apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta 

noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.punktu, Ministru 

kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1., 

17.6.,  23.2.2., 23.3., punktu, Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumu Nr. 50 

“Vietvārdu informācijas noteikumi” 3., 5.2., 6.2., 16., 17., 18.3., 21., 24.1., 26., punktu, 

2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 2.9., 
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8.2., 8.3., 14. punktu, kā arī saskaņā ar Babītes novada pašvaldības 2020.gada 22.janvāra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” un saskaņā ar Attīstības komitejas 

15.06.2021. atzinumu (prot.Nr.7, 16.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, 

D.Cvetkova, K.Vilciņš, E.Vinceviča, J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, R.Bērziņa, 

Dz.Dūšele, N.Antipenko, J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav 

balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:  

 

1. Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotājas Aigara Rikmana, sertifikāta Nr. AA0128, 

izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 2021.gada 4.jūnijā 10:35:56) nekustamā 

īpašuma “Blāzmiņas”, kadastra Nr. 8048 007 0087, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējums 8048 007 0087, Dzilnuciems, Babītes pagasts, Babītes novads , sadalei, 

saskaņā ar pielikumu.  

2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1181, platība – 

0.3462 ha,  piešķirt adresi - nosaukumu “Blāzmiņas”, Dzilnuciems, Babītes pagasts, 

Babītes novads un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM-0101). 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.2, ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1182, platība – 

0.3463 ha, piešķirt adresi - nosaukumu "Blāzmiņas 1", Dzilnuciems, Babītes pagasts, 

Babītes novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM-0101). 

4. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā 

norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trīs lapām. 

 

16.§ 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, kas ietver nekustamā īpašuma 

“Liras” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1494 un nekustamā 

īpašuma Lielā Zaru iela 3 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1184, 

Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā 

 

Ziņo S.Buraka 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata nekustamo īpašumu īpašnieka SIA 

“Mazās Salas”, reģ. Nr. 40003967741, valdes locekļa Raimonda Bondara, iesniegumu, kas 

reģistrēts Babītes novada pašvaldības lietvedības sistēmā 2021.gada 13.maijā ar 

reģistrācijas Nr. 3-5.1/21/1991-S, ar lūgumu pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu, darba uzdevuma izdošanu un apstiprināšanu teritorijai, ko ietver nekustamā 

īpašuma “Liras” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1494 un nekustamā 

īpašuma Lielā zaru iela 3 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1184, Spilvē, 

Babītes pagastā, Babītes novadā. 

 

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28.panta pirmajai, trešajai un  

ceturtajai daļai, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.2.apakšpunktam, 96., 98., 99., 

102.punktam, kā arī saskaņā ar Babītes novada pašvaldības 2020.gada 22.janvāra 
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saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, saskaņā ar Attīstības komitejas 

15.06.2021. atzinumu (prot.Nr.7, 17.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, 

D.Cvetkova, K.Vilciņš, E.Vinceviča, J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, R.Bērziņa, 

Dz.Dūšele, N.Antipenko, J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav 

balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:  

 

1. Atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Liras” zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8048 004 1494, nekustamā īpašuma Lielā Zaru iela 3 zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1184, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes 

novadā. 

2. Apstiprināt darba uzdevumu Nr.-2021 detālplānojuma izstrādei (Pielikums). 

3. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības Attīstības daļas teritorijas plānotāju 

Svetlanu Buraku par detālplānojuma izstrādes vadītāju. 

4. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam četru nedēļu laikā slēgt līgumu par 

detālplānojuma izstrādi ar Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz astoņām lapām. 

 

17.§ 

Par nekustamā īpašuma “Dzilnustūrīši” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

8048 007 1033 Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma 

apstiprināšanu 

Ziņo V.Liepa 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “Ģeodēzija S”, reģistrācijas 

Nr.40103360710, 12.05.2020. iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1961-S) ar lūgumu apstiprināt 

detālplānojumu nekustamā īpašuma  “Dzilnustūrīši” zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 80480071033, Dzilnuciemā, 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 saskaņā ar Attīstības komitejas 

15.06.2021. atzinumu (prot.Nr.7, 24.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, 

D.Cvetkova, K.Vilciņš, E.Vinceviča, J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, R.Bērziņa, 

Dz.Dūšele, N.Antipenko, J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav 

balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:  

 

1. Apstiprināt izstrādāto detālplānojuma nekustamā īpašuma “Dzilnustūrīši” zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 80480071033, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, 

Babītes novadā. 

2. Detālplānojuma īstenotājam noslēgt par detālplānojuma īstenošanu administratīvo 

līgumu ar Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju, sešu nedēļu laikā pēc 

lēmuma stāšanās spēkā. 

3. Detālplānojuma izstrādātājam publicēt paziņojumu par detālplānojuma 

apstiprināšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 
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4. 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 četrām lapām. 

 

18.§ 

Par detālplānojuma teritorijai  “Atmodas” un Rīgas iela 21, Babītes novadā, Piņķos 

pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un darba uzdevuma 

pagarināšanu 

Ziņo V.Liepa 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “Grupa 93”, reģistrācijas 

Nr.50103129191, 11.06.2021. iesniegumu (reģistrēts ar Nr.2439-S) ar lūgumu nodot 

pilnveidoto detālplānojuma projektu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

nekustamā īpašuma  “Atmodas”, kad. Nr. 80480030001, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 003 0001 un nekustamā īpašuma Rīgas iela 21, kad. Nr. 80480030276, 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 0030284 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 

novadā (turpmāk – Detālplānojums). 

 

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 saskaņā ar Attīstības komitejas 

15.06.2021. atzinumu (prot.Nr.7, 1.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Osītis, A.Ence, 

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

N.Antipenko, J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” 1 balss 

(D.Cvetkova), Babītes novada pašvaldības dome nolemj:  

 

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto pilnveidoto 

detālplānojuma redakciju teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Atmodas”, kad. 

Nr. 80480030001, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0001 un 

nekustamā īpašuma Rīgas iela 21, kad. Nr. 80480030276, zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 8048 0030284, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu 4 nedēļas no paziņojuma publicēšanas 

laikrakstā “Babītes ziņas” vai “Rīgas Apriņķa avīze”. 

3. Pagarināt detālplānojuma darba uzdevuma termiņu līdz 2021. gada 28.novembrim.  

4. 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 četrām lapām. 

 

 

 

 

 

http://www.babite.lv/
http://www.babite.lv/
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19.§ 

Par atteikumu detālplānojuma projekta nodošanai publiskajai apspriešanai un 

atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma “Jaunvarkaļi” zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8088 007 0017, Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā 

 

Ziņo S.Buraka 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata IK „Plānošanas eksperti”, reģistrācijas 

Nr.40002142175 21.05.2021. iesniegumu Nr.PE—5-21/7e (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.3-

5.1/21/2108-S ) ar lūgumu nodot detālplānojuma 1.redakciju publiskajai apspriešanai 

nekustamā īpašuma “Jaunvarkaļi’, Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu  8088 0078 0017 (turpmāk – Detālplānojums). 

 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktam, 15.panta 

13.punktam, Teritorijas attīstības plānošanas likums 1.panta 10.punktam, 3.pantam, 

20.pantam, 28.panta pirmajai daļai un 29.pantam, Ministru kabineta 14.10.2014. 

noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem“ 103.punktam, 119.3.apakšpunktam, S.Burakas  ziņojumam, Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 11.05.2020. vēstule Nr.1-18/4294  un 

saskaņā ar Attīstības komitejas 15.06.2021. atzinumu (prot.Nr.7, 25.§), atklāti balsojot 

„par” 13 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, K.Vilciņš, E.Vinceviča, J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs, 

G.Štolcers, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” 

nav balsis, „atturas” 1 balss (A.Ence), Babītes novada pašvaldības dome nolemj:  

 

Atteikt nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto 

detālplānojuma projektu nekustamā īpašuma “Jaunvarkaļi”, kadastra Nr.8088 007 0017, 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0017, Varkaļos, Salas pagastā, Babītes 

novadā. 

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz piecām lapām. 

      

20.§ 

Par saistošo noteikumu Nr. 12 “Par Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo 

noteikumu Nr.119 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašuma “Ezerzeme”, kad. 

Nr. 8088 009 0030, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu 

 

Ziņo S.Buraka 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata A.S. “dzēsts”, p.k. “dzēsts”, 31.05.2021. 

iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. 3-5.1/21/2252-S) ar lūgumu atcelt detālplānojumu 

nekustamajam īpašumam “Ezerzeme”, kadastra numurs 8088 009 0030. 

 

Atbilstoši iepriekš minētajam un Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

otrās daļas 1.apakšpunktu, 21.panta 16.apakšpunktu, Teritorijas attīstības plānošanas 

likuma 12.panta trešo daļu, saskaņā ar Attīstības komitejas 15.06.2021. atzinumu 

(prot.Nr.7, 18.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, D.Cvetkova, K.Vilciņš, 

E.Vinceviča, J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, 
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J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada 

pašvaldības dome nolemj:  

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12 “Par Babītes novada pašvaldības 

23.09.2009. saistošo noteikumu Nr.119 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašuma 

“Ezerzeme”, kad. Nr. 8088 009 0030, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”” 

atzīšanu par spēku zaudējušiem”  

Precizēt spēkā esošo detālplānojumu sarakstu. 

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām. 

 

21.§ 

Par izmaiņām realizācijas kārtībā slēdzot Administratīvo līgumu par 

detālplānojuma īstenošanu nekustamā īpašumā “Lapsiņas” detālplānojuma 

grozījumiem 

 

Ziņo S.Buraka 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “B98”  27.05.2021. iesniegumu kas 

reģistrēts pašvaldībā ar Nr. 3-5.1/21/2200-S, ar lūgumu atļaut mainīt realizācijas kārtību 

slēdzot Administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu nekustamā īpašuma 

“Lapsiņas” detālplānojuma grozījumiem un iesniedzis pašvaldībai dokumentus, kas 

apliecina paveiktos darbus, kas bija noteikti saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 

2021.gada 27.janvāra lēmuma “Par izmaiņām realizācijas kārtībā slēdzot Administratīvo 

līgumu par detālplānojuma īstenošanu īpašuma “ Lapsiņas” detālplānojuma grozījumiem” 

protokola Nr.2 19.§.pielikumu.  

  

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31.pantu, likuma Par 

pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 13. un 14. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 79. 

un 80. pantu un saskaņā ar Attīstības komitejas 15.06.2021. atzinumu (prot.Nr.7, 19.§), 

atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, D.Cvetkova, K.Vilciņš, E.Vinceviča, 

J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, J.Kazaks, 

J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības 

dome nolemj:  

 

1. Piekrist, ka detālplānojuma “Lapsiņas” grozījumu, kas apstiprināti ar Babītes 

novada pašvaldības domes 2009.gada 23. septembra lēmumu „Par detālplānojuma 

nekustamajiem īpašumiem Briežu iela 98, kad. Nr. 8048 007 0709 un Briežu iela 

98A, kad. Nr. 8048 007 0529, apstiprināšanu”, realizācijas kārtības precizēšanai ir 

noslēdzams administratīvais līgums. 

2. Apstiprināt Administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu (Pielikumā). 

  

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz septiņām lapām. 
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22.§ 

Par Meža ielai nepieciešamās teritorijas noteikšanu 

 

Ziņo V.Liepa/A.Savčuka 

 

Babītes novada pašvaldības dome (turpmāk – Pašvaldība) izskata Administrācijas 

ierosinājumu, noteikt nekustamā īpašuma “Meža ielā I-24” ar kadastra Nr. 8048 004 0694, 

kas sastāv no divām zemes vienībām - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 8048 

004 0694  0.6783 ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējums 8048 004 0695  0.63 

ha platībā ielai nepieciešamās sarkanās līnijas, lai noteikt ielas infrastruktūras un 

inženierkomunikāciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju.  

 

Atbilstoši likuma „Valsts pārvaldes iekārtas likuma’” 10. panta,  „Par pašvaldībām” 

15. panta 13. un 14. apakšpunktam, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24. pantam,  

Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 89. punktam, atklāti balsojot „par” 12 balsis 

(A.Osītis, D.Cvetkova, K.Vilciņš, E.Vinceviča, J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, 

R.Bērziņa, N.Antipenko, J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” 2 

balsis (A.Ence, Dz.Dūšele), Babītes novada pašvaldības dome nolemj:  

 

1. Uzdot Babītes novada pašvaldības Attīstības daļai sadarbībā ar Nekustamā īpašuma 

apsaimniekošanas daļas Ceļu būvinženieri veikt aptauju un noskaidrot nekustamā 

īpašuma “Meža ielā I-24” ar kadastra Nr. 8048 004 0694 visu piegulošo zemes 

vienību īpašnieku viedokli par nepieciešamo teritoriju ielas sarkano līniju platumu 

un infrastruktūras nodrošinājumu. 

2. Uzdot Babītes novada pašvaldības Attīstības daļai, atbilstoši nekustamā īpašuma 

“Meža ielā I-24” ar kadastra Nr. 8048 004 0694 visu piegulošo zemes vienību 

īpašnieku sniegtajiem viedokļiem, izvērtēt lietderīgumu noteiktām darbībām ielu 

sarkano līniju noteikšanai, izstrādājot lokālplānojumu nekustamā īpašuma “Meža 

ielā I-24” kadastra Nr. 8048 004 0694, ietilpstošajām zemes vienībām. 

3. Uzdot sagatavot Babītes novada pašvaldības Attīstības daļai rakstisku atzinumu par 

aptaujas rezultātiem, secinājumiem un priekšlikumiem par lokālplānojuma 

nekustamā īpašuma “Meža ielā I-24” kadastra Nr. 8048 004 0694, ietilpstošajām 

zemes vienībām, izstrādes lietderīgumu. 

4. Lēmumu paziņot iesniegumu 08.05.2021. Nr. 2-6.2/21/1901-S un 14.05.2021. Nr. 

2-6.2/21/1994-S iesniedzējiem A.P. “dzēsts” uz elektroniskās saziņas līdzekļa 

elektronisko pastu: “dzēsts” un L.S. “dzēsts” uz elektroniskās saziņas līdzekļa 

elektronisko pastu: “dzēsts”. 

5. Lēmums saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. pantu stājas spēkā ar tā 

paziņošanas brīdi. Ievērojot Paziņošanas likuma 9. panta otro daļu, dokuments, kas 

sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā 

nosūtīšanas. 

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trīs lapām. 
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23.§ 

Par zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1001, Piņķos, Babītes 

pagastā, Babītes novadā, atsavināšanu 

 

Ziņo A.Kārkliņa 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja Aivara Osīša ierosinājumu, par pašvaldībai piederošas zemes vienības, ar 

kadastra apzīmējumu 8048 003 1001, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā (turpmāk 

tekstā – Zemes vienība), atsavināšanu. 

 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto un saskaņā ar Attīstības komitejas 15.06.2021. 

atzinumu (prot.Nr.7, 21.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Osītis, A.Ence, D.Cvetkova, 

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

J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” 2 balsis (G.Štolcers, N.Antipenko), 

Babītes novada pašvaldības dome nolemj:  

 

1. Atsavināt Babītes novada pašvaldībai piederošu zemes vienību, ar kadastra 

apzīmējumu 8048 003 1001,  0,5707 hektāru platībā. 

2. Uzdot pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijai trīs mēnešu laikā iesniegt Babītes 

novada pašvaldības domē apstiprināšanai zemes vienības, ar  kadastra apzīmējumu 

8048 003 1001,  0,5707 ha platībā, nosacīto cenu. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma izsoles komisijai trīs mēnešu laikā izstrādāt un iesniegt 

Babītes novada pašvaldības domē apstiprināšanai zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8048 003 1001 izsoles noteikumus un organizēt izsoli. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām. 

 

 

24.§ 

Par nekustamā īpašuma “Vēja Zirgi”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 

atsavināšanu 

Ziņo A.Kārkliņa 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja Aivara Osīša ierosinājumu, par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma, 

ar kadastra numuru 8048 003 1781, “Vēja Zirgi”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā 

(turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums), atsavināšanu. 

 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto un saskaņā ar Attīstības komitejas 15.06.2021. 

atzinumu (prot.Nr.7, 22.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Osītis, A.Ence, K.Vilciņš, 

E.Vinceviča, J.Bērziņš, G.Štolcers, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, J.Kazaks, 

J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” 2 balsis (D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs), 

Babītes novada pašvaldības dome nolemj:  

 

1. Atsavināt Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, ar kadastra 

numuru 8048 003 1781, kas sastāv no zemes vienības 0.9718 ha platībā, ar kadastra 

apzīmējumu 8048 003 1676. 
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2. Uzdot pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijai trīs mēnešu laikā iesniegt 

Babītes novada pašvaldības domē apstiprināšanai nekustamā īpašuma, ar  kadastra 

numuru 8048 003 1781, zemes vienības 0.9718 ha platībā, nosacīto cenu. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma izsoles komisijai trīs mēnešu laikā izstrādāt un iesniegt 

Babītes novada pašvaldības domē apstiprināšanai nekustamā īpašuma ar kadastra 

apzīmējumu 8048 003 1781 izsoles noteikumus un organizēt izsoli. 

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām. 

 

 

Deputāts Jānis Bērziņš atslēdzies no sēdes un turpmākajos balsojumos nepiedalās. 

 

 

 

25.§ 

Par nekustamā īpašuma „Piņķu ciems 2”, zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu  

8048 003 0274, daļas nodošanu nomā 

 

Ziņo A.Kārkliņa 

 

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

01.06.2021. iesniegumu Nr.2288-S, ar lūgumu iznomāt daļu 0,035 ha platībā no zemes 

vienības, ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0274, kas tiks izmantots klientu vajadzībām – 

rotaļu laukuma uzturēšanai priekš S.P. “dzēsts” piederošās kafejnīcas “Gardēžu namiņš” 

klientiem. 

 

Ievērojot iepriekš minēto un saskaņā ar Attīstības komitejas 15.06.2021. atzinumu 

(prot.Nr.7, 23.§),  atklāti balsojot „par” nav balsis, „pret” 11 balsis (A.Osītis, A.Ence, 

D.Cvetkova, K.Vilciņš, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, J.Kazaks, 

J.Ivanovs, I.Bērziņa), „atturas” 2 balsis (R.Bērziņa, Dz.Dūšele), Babītes novada 

pašvaldības dome nolemj:  

 

Lēmuma projekts ir noraidīts. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām. 

 

26.§ 

Par nomas līgumu slēgšanu ģimenes dārzu uzturēšanai 

Ziņo A.Kārkliņa 

Babītes novada pašvaldības dome izskata fizisku personu iesniegumus ar lūgumu iznomāt 

zemi ģimenes dārza uzturēšanai.  

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”, 
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atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Osītis, A.Ence, D.Cvetkova, K.Vilciņš, E.Vinceviča, 

J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, J.Kazaks, J.Ivanovs, I.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 trīs lapām. 

 

27.§ 

Par 2019. gada 28.jūnija nekustamā īpašuma bezatlīdzības lietošanas līguma 

laušanu 

Ziņo A.Kārkliņa 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības Nekustamā 

īpašuma apsaimniekošanas daļas ierosinājumu, par pašvaldībai piederoša nekustamā 

īpašuma, ar kadastra numuru 8048 003 0304, Rīgas iela 20A, Piņķos, Babītes pagastā, 

Babītes novadā, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums, bezatlīdzības lietošanas līguma 

laušanu.  

 

Iepazīstoties ar sniegto informāciju, dome konstatē, ka: 

 

1. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0.1755 hektāru platībā, ar kadastra 

apzīmējumu 8048 003 0304. Nekustamā īpašuma, īpašuma tiesības Rīgas rajona 

tiesas Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000537479 nostiprinātas 

Babītes novada pašvaldībai. 

2. Saskaņā ar Babītes novada teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma karti 

Nekustamais īpašums atrodas rūpniecības apbūves teritorijā (R). 

3. Babītes novada pašvaldības 2019.gada 26.jūnija domes sēdē tika pieņemts lēmums 

“Par bezatlīdzības nomas līguma slēgšanu nekustamā īpašuma Rīgas iela 20A, 

Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā telpu un zemes lietošanai” (protokols Nr.12, 

16.§) Pamatojoties uz šo lēmumu 2019.gada 28.jūnijā, tika noslēgts līgums par 

nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā, turpmāk tekstā – Līgums. 

4. Līgumā noteikts, ka Babītes novada pašvaldība nodod un SIA “BABĪTES 

SILTUMS”, reģistrācijas Nr. 40003145751, pieņem bezatlīdzības lietošanā Babītes 

novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, ar kadastra apzīmējumu, 8048 

003 0304 (zemes vienība 0,1098 ha platībā, Rīgas ielā 20A, Piņķos, Babītes pagastā, 

Babītes novadā) un būvi ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0304 001 (ugunsdzēsības 

depo 153,60 m2 platībā, Rīgas ielā 20A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā).  

5. Līguma 2.punktā noteikts, ka Līguma termiņš ir noteikts līdz 27.06.2029., bet ne ilgāk 

kā līdz brīdim, kad Nekustamais īpašums būs nepieciešams Babītes novada 

pašvaldībai savu autonomo funkciju nodrošināšanai.  
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 Ņemot vērā augstāk minēto un atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 27. punktam, 41. panta pirmās daļas 4. punktam un Līguma 4.1. punktam, atklāti 

balsojot „par” nav balsis „pret” 5 balsis (A.Ence, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, G.Štolcers, 

N.Antipenko), „atturas” 8 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, K.Vilciņš, E.Vinceviča, 

J.Jemeļjanovs, J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), Babītes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

Lēmuma projekts ir noraidīts. 

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām. 

 

 

28.§ 

Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības domes 26.05.2021. lēmumā  “Par 

zemes vienību piekritību pašvaldībai” 

Ziņo A.Kārkliņa 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata pašvaldības administrācijas  ierosinājumu 

grozīt Babītes novada pašvaldības domes 26.05.2021. lēmumu “Par zemes vienību 

piekritību pašvaldībai”, protokols 12, 17.§, paredzot grozījumus zemes vienību sastāvā un 

zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 8048 010 0536, platības precizēšanai, kā arī 

izskata ierosinājumu par vairāku zemes vienību piekritību Babītes novada pašvaldībai 

atbilstoši Zemes pārvaldības likuma, 17.panta pirmajā daļā noteiktajam.  

 

Atbilstoši augstāk minētajam, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta 

pirmo daļu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 4¹.panta otrās daļas piekto punktu, atklāti balsojot „par” 13 balsis 

(A.Osītis, A.Ence, D.Cvetkova, K.Vilciņš, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, 

R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, 

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

 

1. Noteikt, ka Babītes novada pašvaldībai piekrīt un zemesgrāmatā ir ierakstāmas uz 

Babītes novada pašvaldības vārda Babītes novada administratīvajā teritorijā 

rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības (Izpildot robežu kadastrālo 

uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas): 

Nr. 

p.k. 
Adrese/Nosaukums Kadastra numurs 

Kadastra 

apzīmējums 

Platība 

(ha) 
NILM kods 

Zemes 

kadastrālā 

vērtība 

(EUR) 

1. Bez adreses 80480071067 80480071066 0,070 1101 98 

2. Bez adreses 80480071067 80480071068 0,005 1101 7 

3. Bez adreses 80480100535        80480100536              0,0237 0601 1856 

4. Bez adreses 80480100538 80480100537 0,010 0601 783 

5. Bez adreses 80480110041 80480110041 1,460 1201 2044 

6. Bez adreses 80880060028    80880010372 0,030 1201 21 

7. Bez adreses 80880060028    80880060183 0,040 0201 4 

8. Bez adreses 80880060080   80880030164 7,670 1202 5369 

9. Bez adreses 80880060080 80880040075 5,190 1202 3633 
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10. Bez adreses 80880060080 80880050382 5,270 1202 3689 

11. Bez adreses 80880060080 80880050383 2,210 1202 1547 

12. Bez adreses 80880060080 80880050487 0,970 1202 679 

13. Bez adreses 80880060080 80880060080 4,720 1202 3304 

14. Bez adreses 80880060080 80880090063 2,39 1202 1673 

15. Bez adreses 80880060080 80880090075 3,36 1202 2352 

16. Bez adreses 80880060080 80880100072 9,21 1202 6447 

17. Bez adreses 80880080116 80880080108 1,07 1202 749 

18. Bez adreses 80880020058 80880020058 1,10 0201 531 

19. Bez adreses 80880020059 80880020059 11,0 0201 952 

20. Bez adreses 80880010228 80880010226 1,4 0201 372 

21. Bez adreses 80480020088 80480020088 1,0038 1101 1251 

22. Bez adreses 80480020141 80480020089 0,1429 1101, 0201 45 

23. Bez adreses 80480030425 80480030425 1,2895 1101 993 

24. Bez adreses 80480070278 80480070278 0,3793 1101 451 

25. Bez adreses 80480070278 80480070279 1,1416 1101 1151 

 

2. Lēmumu nosūtīt - Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai: 

vzd@vzd.gov.lv. 

 
 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām. 

 

29.§ 

Par nekustamā īpašuma “Vēja Zirgi”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 

nosacītās cenas apstiprināšanu 

 

Ziņo D.Valters 

 

Ievērojot Babītes novada pašvaldības domes 21.06.2021. lēmumā “Par nekustamā 

īpašuma “Vēja Zirgi”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, atsavināšanu” (protokols 

Nr.14, 24.§) noteikto un Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanas 

komisijas 26.0.2021. lēmumu Nr. 02/6 “Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas 

apstiprināšanu”, ar kuru atsavināmajam nekustamajam īpašumam “Vēja Zirgi”, Piņķos, 

Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 003 1781, kas sastāv no zemes 

vienības 0,9718 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1676, nosacītā cena noteikta 

120000,00 EUR (viens simts divdesmit tūkstoši euro, 00 centi) apmērā. Atbilstoši 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešās daļas nosacījumiem un 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 3.panta 2.punktam, 

kas nosaka, ka manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par 

iespējami augstāku cenu, un ņemot vērā Finanšu komitejas 17.06.2021. atzinumu 

(prot.Nr.6, 1.§), atklāti balsojot „par” 11 balsis (A.Osītis, A.Ence, D.Cvetkova, K.Vilciņš, 

E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, J.Kazaks, 

J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” 2 balsis (D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs), 

Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt nekustamā īpašuma “Vēja Zirgi”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 

novadā, kadastra numurs 8048 003 1781, kas sastāv no zemes vienības 0,9718 ha platībā 

mailto:vzd@vzd.gov.lv
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ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1676, nosacīto cenu 120000,00 EUR (viens simts 

divdesmit tūkstoši euro, 00 centi) apmērā.  

  

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas. 

 

 

30.§ 

Par zemes iegūšanu īpašumā 

 

Ziņo D.Valters 

1. 

Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “MG DEVELOPMENT”, 

reģistrācijas Nr. 40203301037, turpmāk – Ieguvējs, saziņai norādītas e-pasta adreses: 

“dzēsts” un “dzēsts”, 21.05.2021. iesniegumu par zemes iegūšanu īpašumā, reģistrēts 

Babītes novada pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā 21.05.2021. ar Nr. 2118-

S, turpmāk – Iesniegums, kurā lūgts izsniegt izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo 

īpašumu Smilšu iela 3, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra Nr. 80480031475, 

0,0764 ha platībā, turpmāk – Zemesgabals. 

 

Babītes novada pašvaldības domes rīcībā ir šāda informācija:  

Saskaņā ar Babītes novada teritorijas plānojumu Zemesgabals atrodas savrupmāju 

apbūves teritorijā (DzS). Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis noteikts: Neapgūta 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600).   

 

 Ieguvējs ir SIA “MG DEVELOPMENT”, reģistrācijas Nr. 40203301037, kuras 

valdes locekļi ir Elena Misharina, personas kods “dzēsts”, Krievijas Federācijas pilsone, un 

Mikhail Misharin, personas kods “dzēsts”, Krievijas Federācijas pilsonis.  

 Iesniegumam pievienots SIA “MG DEVELOPMENT”, reģistrācijas Nr. 

40203301037, 21.05.2021. Dalībnieku sapulces protokols Nr.2, ar kuru sabiedrības 

dalībnieki (valdes locekļi) pieņem lēmumu ieguldīt sev piederošo Zemesgabalu sabiedrības 

pamatkapitālā. 

 

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

konstatēti šķēršļi, kas liegtu Ieguvējam iegūt īpašumā Zemesgabalu un saskaņā ar likuma 

„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Osītis, A.Ence, 

D.Cvetkova, K.Vilciņš, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, 

N.Antipenko, J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, 

Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

   

1.  Izsniegt izziņu SIA “MG DEVELOPMENT”, reģistrācijas Nr. 40203301037, par 

piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu Smilšu iela 3, Piņķi, Babītes pagasts, 

Babītes novads, kadastra Nr. 80480031475, 0,0764  ha platībā.      

2. Izziņu, noformētu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt Ieguvējam uz Iesniegumā 

norādītajām e-pasta adresēm: “dzēsts” un “dzēsts”. 

3. Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo 

daļu, stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.   
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4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79. panta pirmajai daļai, Administratīvais 

akts apstrīdams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās 

rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 1007. 

 

2. 

Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “MG DEVELOPMENT”, 

reģistrācijas Nr. 40203301037, turpmāk – Ieguvējs, saziņai norādītas e-pasta adreses: 

“dzēsts” un “dzēsts”, 21.05.2021. iesniegumu par zemes iegūšanu īpašumā, reģistrēts 

Babītes novada pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā 21.05.2021. ar Nr. 2118-

S, turpmāk – Iesniegums, kurā lūgts izsniegt izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo 

īpašumu Smilšu iela 1, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra Nr. 80480031472, 

0,0783 ha platībā, turpmāk – Zemesgabals. 

 

Babītes novada pašvaldības domes rīcībā ir šāda informācija:  

Saskaņā ar Babītes novada teritorijas plānojumu Zemesgabals atrodas savrupmāju 

apbūves teritorijā (DzS). Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis noteikts: Neapgūta 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600).    

 

 Ieguvējs ir SIA “MG DEVELOPMENT”, reģistrācijas Nr. 40203301037, kuras 

valdes locekļi ir Elena Misharina, personas kods “dzēsts”, Krievijas Federācijas pilsone, un 

Mikhail Misharin, personas kods “dzēsts”, Krievijas Federācijas pilsonis. 

 Iesniegumam pievienots SIA “MG DEVELOPMENT”, reģistrācijas Nr. 

40203301037, 21.05.2021. Dalībnieku sapulces protokols Nr.2, ar kuru sabiedrības 

dalībnieki (valdes locekļi) pieņem lēmumu ieguldīt sev piederošo Zemesgabalu sabiedrības 

pamatkapitālā. 

 

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

konstatēti šķēršļi, kas liegtu Ieguvējam iegūt īpašumā Zemesgabalu un saskaņā ar likuma 

„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Osītis, A.Ence, 

D.Cvetkova, K.Vilciņš, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, 

N.Antipenko, J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, 

Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

   

1.  Izsniegt izziņu SIA “MG DEVELOPMENT”, reģistrācijas Nr. 40203301037, par 

piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu Smilšu iela 1, Piņķi, Babītes pagasts, 

Babītes novads, kadastra Nr. 80480031472, 0,0783 ha platībā.      

2. Izziņu, noformētu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt Ieguvējam uz Iesniegumā 

norādītajām e-pasta adresēm: “dzēsts” un “dzēsts”. 

3. Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo 

daļu, stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.   

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79. panta pirmajai daļai, Administratīvais 

akts apstrīdams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās 

rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 1007. 

 

3. 

Babītes novada pašvaldības dome izskata A.T. “dzēsts”, Baltkrievijas Republikas 

pases Nr.”dzēsts”, turpmāk – Pircējs, saziņai norādītā e-pasta adrese: “dzēsts”, 31.05.2021. 

iesniegumu, reģistrēts Babītes novada pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā 

mailto:“dzēsts”
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01.06.2021. ar Nr. 2269-S, turpmāk – Iesniegums, kurā lūgts izsniegt izziņu par piekrišanu 

iegūt īpašumā nekustamo īpašumu Spāru iela 20, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, 

kadastra Nr. 80480030761, 0,03 ha platībā, turpmāk – Zemesgabals.  

 

Babītes novada pašvaldības domes rīcībā ir šāda informācija: 

Saskaņā ar Babītes novada teritorijas plānojumu Zemesgabals atrodas savrupmāju 

apbūves teritorijā (DzS). Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis noteikts: lietošanas mērķis 

ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).  

 Pircējs ir Baltkrievijas Republikas pilsonis, iesniegta pases Nr. “dzēsts” kopija.  

 Iesniegumam pievienota 31.05.2021. Zemesgabala Pirkuma līguma kopija. 

 

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

konstatēti šķēršļi, kas liegtu Pircējam iegūt īpašumā Zemesgabalu un saskaņā ar likuma 

„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 13 balsis 

(A.Osītis, A.Ence, D.Cvetkova, K.Vilciņš, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, 

R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, 

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

   

1.  Izsniegt izziņu A.T. “dzēsts”, Baltkrievijas Republikas pilsonei, pases Nr.”dzēsts”, 

par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu Spāru iela 20, Piņķi, Babītes 

pagasts, Babītes novads, kadastra Nr. 80480030761, 0,03 ha platībā.   

2. Izziņu, noformētu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt Pircējam uz Iesniegumā 

norādīto e-pasta adresi: “dzēsts”.  

3. Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo 

daļu, stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.   

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79. panta pirmajai daļai, Administratīvais 

akts apstrīdams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās 

rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 1007. 

 

 

4. 

Babītes novada pašvaldības dome izskata F.R.D. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, 

turpmāk – Pircējs, pilnvarotās personas SIA “LatDevelopment”, reģistrācijas Nr. 

40103646546, saziņai norādītā e-pasta adrese: “dzēsts”, 15.06.2021. iesniegumu, reģistrēts 

Babītes novada pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā 16.06.2021. ar Nr. 2501-

S, turpmāk – Iesniegums, kurā lūgts izsniegt izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo 

īpašumu Cīruļu iela 26, Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra Nr. 80480030695, 0,03 

ha platībā, turpmāk – Zemesgabals.  

 

Babītes novada pašvaldības domes rīcībā ir šāda informācija: 

Saskaņā ar Babītes novada teritorijas plānojumu Zemesgabals atrodas savrupmāju 

apbūves teritorija (DzS). Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis noteikts: Individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).  

 Pircējs ir Lielbritānijas pilsonis, personas kods “dzēsts”.    

 Iesniegumam pievienota 15.06.2021. Zemesgabala Pirkuma līguma kopija. 

 

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

konstatēti šķēršļi, kas liegtu Pircējam iegūt īpašumā Zemesgabalu un saskaņā ar likuma 

„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 13 balsis 
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(A.Osītis, A.Ence, D.Cvetkova, K.Vilciņš, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, 

R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, 

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

   

1.  Izsniegt izziņu F.R.D. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, Lielbritānijas pilsonei, par 

piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu Cīruļu iela 26, Babītes pagastā, Babītes 

novadā, kadastra Nr. 80480030695, 0,03 ha platībā.  

2. Izziņu, noformētu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt Pircējam uz e-pasta adresi: 

“dzēsts”. 

3. Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo 

daļu, stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.   

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79. panta pirmajai daļai, Administratīvais 

akts apstrīdams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās 

rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 1007. 

 

 

5. 

Babītes novada pašvaldības dome izskata R.Š. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, 

turpmāk – Pircējs, saziņai norādīta adrese “dzēsts”, 16.06.2021. iesniegumu, reģistrēts 

Babītes novada pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā 16.06.2021. ar Nr. 2515-

S, turpmāk – Iesniegums, kurā lūgts izsniegt izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo 

īpašumu Sakņu iela 4, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra Nr. 

80480010171, 0,1376 ha platībā, turpmāk – Zemesgabals.  

 

Babītes novada pašvaldības domes rīcībā ir šāda informācija: 

Saskaņā ar Babītes novada teritorijas plānojumu Zemesgabals atrodas Tehniskās 

apbūves teritorijā (TA). Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis noteikts: Zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) - 

135,00 kv.m., un ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem 

naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, 

ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201) - 1241 kv.m. 

 Pircējs ir nepilsonis, personas kods “dzēsts”.  

 Iesniegumam pievienots 15.06.2021. Zemesgabala Pirkuma līguma kopija. 

 

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

konstatēti šķēršļi, kas liegtu Apdāvinātajam iegūt īpašumā Zemesgabalu un saskaņā ar 

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

13 balsis (A.Osītis, A.Ence, D.Cvetkova, K.Vilciņš, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, 

G.Štolcers, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” 

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

   

1.  Izsniegt izziņu R.Š. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā 

nekustamo īpašumu Sakņu iela 4, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra 

Nr. 80480010171, 0,1376 ha platībā.  

2. Izziņu nosūtīt uz Pircēja norādīto adresi: “dzēsts”.  

3. Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo 

daļu, stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.   
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4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79. panta pirmajai daļai, Administratīvais 

akts apstrīdams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās 

rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 1007. 

 

 

6.  

Babītes novada pašvaldības dome izskata T.G. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, 

turpmāk – Pircējs, saziņai norādīta adrese “dzēsts”, 15.06.2021. iesniegumu, reģistrēts 

Babītes novada pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā 15.06.2021. ar Nr. 2488-

S, turpmāk – Iesniegums, kurā lūgts izsniegt izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo 

īpašumu Vidus iela 5, Varkaļi,  Salas pagasts, Babītes novads, kadastra Nr. 80880060226, 

0,2661 ha platībā, turpmāk – Zemesgabals.  

 

Babītes novada pašvaldības domes rīcībā ir šāda informācija: 

Saskaņā ar Babītes novada teritorijas plānojumu Zemesgabals atrodas Jauktas 

centra apbūves teritorijā (JC). Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis noteikts: Individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 

 Pircējs ir nepilsonis, personas kods “dzēsts”.   

 Iesniegumam pievienots 11.06.2021. Zemesgabala Pirkuma līguma kopija. 

 

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

konstatēti šķēršļi, kas liegtu Apdāvinātajam iegūt īpašumā Zemesgabalu un saskaņā ar 

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

13 balsis (A.Osītis, A.Ence, D.Cvetkova, K.Vilciņš, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, 

G.Štolcers, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” 

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

   

1.  Izsniegt izziņu T.G. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā 

nekustamo īpašumu Vidus iela 5, Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra 

Nr. 80880060226, 0,2661 ha platībā.  

2. Izziņu nosūtīt uz Pircēja norādīto adresi: “dzēsts”. 

3. Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo 

daļu, stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.    

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79. panta pirmajai daļai, Administratīvais 

akts apstrīdams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās 

rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 1007. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz piecām lapām. 
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31.§ 

Par grozījumu veikšanu Babītes novada pašvaldības domes 2021. gada 26. maija 

lēmumā “Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1544 un uz tās 

esošās būves Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu nomas lietošanā” 

(protokols Nr. 12, 14.§) 

Ziņo D.Valters 

 

 Babītes novada pašvaldības dome 2021. gada 26. maijā pieņēma lēmumu “Par 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1544 un uz tās esošās būves Babītē, 

Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu nomas lietošanā” (protokols Nr. 12, 14.§), 

turpmāk – Lēmums.  

Ņemot vērā Zemkopības ministrijas, turpmāk – Ministrija, un Babītes novada 

pašvaldības 2021. gada 9. jūnija sanāksmē pausto Ministrijas ieteikumu papildināt Lēmuma 

aprakstošās daļas 1. punktu ar atsauksmi uz nekustamā īpašuma “Mežsaimniecība 3”, 

Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 004 1063, izmantošanas 

mērķi, kas noteikts 2017. gada 10. maija Ministru kabineta rīkojuma Nr.234 “Par valsts 

nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā” anotācijas pirmās daļas 2. punktā. 

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktam, 41. panta pirmās 

daļas 4. punktam, saskaņā ar Attīstības komitejas 15.06.2021. atzinumu (prot.Nr.7, 26.§), 

atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, K.Vilciņš, E.Vinceviča, 

J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, J.Kazaks, J.Ivanovs, 

I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” 1 balss (A.Ence), Babītes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Veikt grozījumus Babītes novada pašvaldības domes 2021. gada 26. maija lēmuma 

“Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1544 un uz tās esošās būves 

Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu nomas lietošanā” (protokols Nr. 

12, 14.§) aprakstošās daļas 1. punktā, izsakot to šādā redakcijā: 

“1. Zemes vienība ietilpst nekustamā īpašuma “Mežsaimniecība 3”, Babītē, Babītes 

pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 004 1063, turpmāk tekstā – 

Nekustamais īpašums, sastāvā. Nekustamā īpašums reģistrēts Rīgas rajona tiesas 

Babītes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000532524 un īpašuma tiesības 

nostiprinātas par labu Babītes novada pašvaldībai, reģistrācijas numurs 

90000028870. Saskaņā ar 2017.gada 10.maija Ministru kabineta rīkojuma Nr.234 

“Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā” 2.1. punktu un 

anotācijas pirmās daļas 2. punktu noteikts, ka Babītes novada pašvaldībai nekustamo 

īpašumu “Mežsaimniecība 3” jāizmanto pašvaldības autonomās funkcijas 

īstenošanai – dzīvojamās mājas “Jaunmētras”, Babītē, Babītes pagastā, Babītes 

novadā, iedzīvotājiem nepieciešamo komunālo pakalpojumu nodrošināšanai, 

neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.”. 

2. Lēmumu nosūtīt biedrībai "Jaunmētras", reģistrācijas Nr. 40008298385, uz elektroniskās 

saziņas e-pasta adresi: “dzēsts” un biedrībai "Jaunmētras", reģistrācijas Nr. 

40008298385, pilnvarotajam pārstāvim zvērinātam advokātam uz elektroniskās saziņas 

e-pasta adresi: “dzēsts”.  

3. Lēmumu nosūtīt zināšanai Administratīvajai apgabaltiesai administratīvajā lietā 

Nr.A420234718 uz elektroniskās saziņas e-pasta adresi: 

administrativa.apgabals@tiesas.lv.  

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām. 

mailto:administrativa.apgabals@tiesas.lv
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32.§ 

Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Vēja Zirgi”, Piņķos, 

Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 003 1781, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējums 8048 003 1676, 9718 m2 platībā, izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo H.Slava 

 

Izskatīts izsoles komisijas iesniegtais 21.06.2021. protokols Nr. 1-1.14/19/1 un tam 

pievienotais izsoles noteikumu „Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma 

“Vēja Zirgi”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 003 1781, 

zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu 8048 003 1676, 9718 m2 platībā, izsoles 

noteikumi” projekts, kas izstrādāts saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 

21.06.2021. lēmuma „Par nekustamā īpašuma “Vēja Zirgi”, Piņķos, Babītes pagastā, 

Babītes novadā, atsavināšanu” (protokols Nr.14, 24.§), lemjošās daļas 3.punktā noteikto, 

un ievērojot Babītes novada pašvaldības domes 21.06.2021. lēmumu „Par nekustamā 

īpašuma “Vēja Zirgi”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 29.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Osītis, A.Ence, 

D.Cvetkova, K.Vilciņš, E.Vinceviča, G.Štolcers, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, 

J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” 1 balss (J.Jemeļjanovs), 

Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt izsoles noteikumus „Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā 

īpašuma “Vēja Zirgi”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 003 

1781, zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu 8048 003 1676, 9718 m2 platībā, izsoles 

noteikumi” (Noteikumu projekts ar pielikumiem uz 12 lpp. un Izsoles komisijas 

21.06.2021. protokols Nr.1.-1.14/19/1 uz 1 lp. (kopija) – Pielikumā). 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrpadsmit lapām. 

 

 

 

Sēdes vadītājs plkst. 15.55 izsludina sēdes pārtraukumu līdz plkst.16.10.  

 

 

33.§ 

Par dienesta dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu   

 

Ziņo D.Valters 

 

Tiek izskatīts Babītes novada pašvaldības, turpmāk – Pašvaldība, Sociālā dienesta 

darbinieces Judītes Širinas-Šalmas, turpmāk – Darbinieks, 03.06.2021. iesniegumu 

(reģistrēts Pašvaldības Administrācijas lietvedībā 03.06.2021. ar Nr. 340-IE), kurā izteikts 

lūgums pagarināt 30.08.2013. dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu Spuņciema ielā 45, 

Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, jo Darbinieka darba tiesiskās attiecības ar 

Pašvaldības Sociālo dienestu tiek turpinātas.  
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Atbilstoši likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta pirmās 

daļas 2. punktam, 21.3 pantam, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktam, 41. panta pirmās daļas 4. punktam, Babītes novada pašvaldības domes 

27.02.2019. lēmumam „Par dienesta dzīvokļa statusa noteikšanu” (protokols Nr.3, 32.§) un 

ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 15.06.2021. atzinumu (prot.Nr.6, 1.§), atklāti balsojot 

„par” 12 balsis (A.Osītis, A.Ence, D.Cvetkova, K.Vilciņš, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, 

R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, 

„atturas” nav balsis, tehnisku iemeslu dēļ G.Štolcers nepiedalās balsojumā, Babītes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Babītes novada pašvaldībai pagarināt 2013. gada 30. augusta noslēgto dienesta 

dzīvojamo telpu īres līgumu ar Babītes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieci 

Judīti Širinu-Šalmu, personas kods “dzēsts”, par Babītes novada pašvaldības īpašumā 

esoša dienesta dzīvokļa Spuņciema ielā 45, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā 

(telpu grupas kadastra apzīmējums 80880050397001002, t.i. telpas Nr. 1 līdz Nr. 9 

saskaņā ar VZD ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu, ar kopējo platību 95.80 m²), 

izīrēšanu, uz laiku līdz 2024. gada 31. augustam, nosakot, ka pārējie Līguma nosacījumi 

netiek mainīti. 

2. Uzdot Babītes novada pašvaldības juriskonsultam sagatavot vienošanos par Babītes 

novada pašvaldības 2013. gada 30. augusta dienesta dzīvojamo telpu īres līguma 

termiņa pagarināšanu līdz 2024. gada 31. augustam. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas. 

     

 

      34.§ 

Par nekustamā īpašuma Rožu iela 22, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, 

nosacītās cenas apstiprināšanu 

Ziņo D.Valters 

 

Tiek izskatīts SIA “Babītes projekts”, reģistrācijas Nr. 40203068192, turpmāk – 

Iesniedzējs, 31.03.2021. iesniegums (reģistrēts Babītes novada pašvaldības 

Administrācijas lietvedībā 31.03.2021. ar Nr. 1335-S), kurā tiek ierosināts Babītes novada 

pašvaldībai, turpmāk – Pašvaldība, izsolē atsavināt tai piederošu neapbūvētu nekustamo 

īpašumu Rožu iela 22, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8048 004 0353, 

sastāvošu no zemes vienības 1,62 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0353, 

turpmāk – Nekustamais īpašums, un veikt tā atkārtotu novērtējumu. 

Babītes novada pašvaldības Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisija, turpmāk – 

Komisija, ar 2019. gada 10. aprīļa lēmumu noteica Nekustamā īpašuma nosacīto cenu 

270’000,00 EUR (divi simti septiņdesmit tūkstoši euro, 00 centi) apmērā. Komisija 

18.06.2021. ir aktualizējusi Nekustamā īpašuma nosacīto cenu, kas noteikta 270’000,00 

EUR (divi simti septiņdesmit tūkstoši euro, 00 centi) apmērā. 

Ņemot vērā augstāk minēto un atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 8. panta trešās daļas nosacījumiem un Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas likuma 3. panta 2. punktam, kas nosaka, ka manta atsavināma un 

nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktam un 41. panta pirmās daļas 4. punktam, 

atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Osītis, A.Ence, D.Cvetkova, K.Vilciņš, E.Vinceviča, 
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J.Jemeļjanovs, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” 

nav balsis, „atturas” nav balsis, tehnisku iemeslu dēļ G.Štolcers nepiedalās balsojumā,  

Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piederoša neapbūvētā nekustamā īpašuma 

Rožu iela 22, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr. 8048 004 0353, 

sastāvošu no zemes vienības 1,62 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0353, 

nosacīto cenu 270’000,00 EUR (divi simti septiņdesmit tūkstoši euro, 00 centi) 

apmērā. 

2. Lēmumu nosūtīt Iesniedzējam uz iesniegumā norādīto elektroniskās saziņas e-pasta 

adresi: “dzēsts”. 

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām. 

 

Deputāts Jānis Bērziņš pieslēdzas sēdei un piedalās turpmākajos balsojumos. 

 

 

35.§ 

Par pašvaldības nozīmes ielas statusu piešķiršanu Mežaparka ielai, Piņķos, Babītes 

pagastā, Babītes novadā 

 

Ziņo D.Valters 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja ierosinājumu par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu Mežaparka 

ielai, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr. 8048 003 0543, turpmāk – 

Nekustamais īpašums. 

 

Iepazīstoties ar sniegto informāciju, Babītes novada pašvaldības dome konstatē, ka: 

 

1. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0.8521 ha platībā, ar kadastra 

apzīmējumu 8048 003 0543. Nekustamā īpašuma, īpašuma tiesības Rīgas rajona 

tiesas Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000130204 nostiprinātas 

SIA “Jurmala Golf Estate”, reģistrācijas Nr. 40103208165, turpmāk – Īpašnieks; 

2. Nekustamais īpašums, atbilstoši Babītes novada pašvaldības 22.01.2020. 

saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” un funkcionālā zonējuma 

kartei, atrodas Transporta infrastruktūras teritorija (TR). Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķis ir zeme  dzelzceļa  infrastruktūras  zemes  nodalījuma  joslā  un  

ceļu  zemes  nodalījuma  joslā (NĪLM kods 1101); 

3. Nekustamais īpašums atrodas Piņķu ciema teritorijā spēkā  esoša  detālplānojuma, 

kas apstiprināts ar Babītes novada pašvaldības 2009. gada 23. septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 31 “Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem 

„Veldres”, kad. Nr.80480030171, „Silarāji”, kad. Nr.80480030110, „Depo 

projekts”, kad. Nr.80480030367 apstiprināšanu”  teritorijā  un  saskaņā  ar  
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detālplānojuma  risinājumiem paredzēts ielas izveidošanai, nodrošinot piekļuvi 

detālplānojumā izveidotajām zemes vienībām; 

4. atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 8.1 panta otrajai daļai, kas cita starpā nosaka, 

ka […] pašvaldības nozīmes ielas statusu pašvaldība var piešķirt ar atsevišķu 

administratīvo aktu, kam pievienots grafiskais pielikums. Babītes novada 

pašvaldība ir veikusi Nekustamā īpašuma Īpašnieka viedokļa noskaidrošana, uz ko 

saņemta rakstiska atbilde (reģistrēta Babītes novada pašvaldības Administrācijas 

lietvedības reģistrā 15.06.2021. ar Nr. 2484-S), kurā norādīts, ka Īpašnieks 

konceptuāli neiebilst pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanai Nekustamajam 

īpašumam. 

 

Ņemot vērā augstāk minēto un atbilstoši Administratīvā procesa likuma 55. panta 

2. punktam, Zemes pārvaldības likuma 8.1 pantam, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 

pirmās daļas 2. punktam, atklāti balsojot „par” 10 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, K.Vilciņš, 

E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), 

„pret” nav balsis, „atturas” 4 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, R.Bērziņa, Dz.Dūšele), Babītes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 

1. Noteikt Mežaparka ielai, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra  

numurs 8048 003 0543, pašvaldības nozīmes ielas statusu (ielas novietni skat. 

grafiskais pielikums). 

2. Uzdot Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļai 

un juriskonsultei līdz 2021. gada 2. augustam izstrādāt un iesniegt domei 

apstiprināšanai saistošos noteikumus “Mežaparka ielas, Piņķos, Babītes pagastā, 

Babītes novadā, uzturēšanas kārtība”. 

3. Publicēt lēmumu pašvaldības interneta vietnē “www.babite.lv” kopā ar grafisko 

pielikumu. 

4. Lēmumu nosūtīt SIA “Jurmala Golf Estate”, reģistrācijas Nr. 40103208165, uz 

elektroniskās saziņas e-pasta adresi: pm@jge.lv. 

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trīs lapām. 

 

36.§ 

Par pašvaldības nozīmes ielas statusu piešķiršanu Putnu ielai, Babītes pagastā, 

Babītes novadā 

 

Ziņo D.Valters 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja ierosinājumu par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu Putnu ielai, 

Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr. 8048 003 0367, turpmāk – Nekustamais 

īpašums. 

 

Iepazīstoties ar sniegto informāciju, Babītes novada pašvaldības dome konstatē, ka: 

 

mailto:pm@jge.lv
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1. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0.6387 ha platībā, ar kadastra 

apzīmējumu 8048 003 0367. Nekustamā īpašuma, īpašuma tiesības Rīgas rajona 

tiesas Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000064904 nostiprinātas 

SIA “Jurmala Golf Estate”, reģistrācijas Nr. 40103208165, turpmāk – Īpašnieks; 

2. Nekustamais īpašums, atbilstoši Babītes novada pašvaldības 22.01.2020. 

saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” un funkcionālā zonējuma 

kartei, atrodas Transporta infrastruktūras teritorija (TR). Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķis ir zeme  dzelzceļa  infrastruktūras  zemes  nodalījuma  joslā  un  

ceļu  zemes  nodalījuma  joslā (NĪLM kods 1101); 

3. Nekustamais īpašums atrodas Piņķu ciema teritorijā spēkā  esoša  detālplānojuma, 

kas apstiprināts ar Babītes novada pašvaldības 2009. gada 23. septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 31 “Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem 

„Veldres”, kad. Nr.80480030171, „Silarāji”, kad. Nr.80480030110, „Depo 

projekts”, kad. Nr.80480030367 apstiprināšanu”  teritorijā  un  saskaņā  ar  

detālplānojuma  risinājumiem paredzēts ielas izveidošanai, nodrošinot piekļuvi 

detālplānojumā izveidotajām zemes vienībām; 

4. atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 8.1 panta otrajai daļai, kas cita starpā nosaka, 

ka […] pašvaldības nozīmes ielas statusu pašvaldība var piešķirt ar atsevišķu 

administratīvo aktu, kam pievienots grafiskais pielikums. Babītes novada 

pašvaldība ir veikusi Nekustamā īpašuma Īpašnieka viedokļa noskaidrošana, uz ko 

saņemta rakstiska atbilde (reģistrēta Babītes novada pašvaldības Administrācijas 

lietvedības reģistrā 15.06.2021. ar Nr. 2484-S), kurā norādīts, ka Īpašnieks iebilst 

pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanai Nekustamajam īpašumam. 

5. Latvijas Republikas Satversmes 105. pantā noteikts, ka ikvienam ir tiesības uz 

īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma 

tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. [..] Satversmes 105.pants paredz 

gan īpašuma tiesību netraucētu īstenošanu, gan arī valsts tiesības sabiedrības  

interesēs jeb objektīvo tiesību aizstāvēšanas nolūkā tās ierobežot. Līdz ar to tiesības 

uz īpašumu var ierobežot, ja vien ierobežojumi ir noteikti ar likumu leģitīma mērķa 

labad un ir samērīgi ar šo mērķi (skat. Satversmes tiesas 2007. gada 26.aprīļa 

sprieduma lietā Nr.2006-38-03 12.p.). Lai novērstu ekonomiski neizdevīgu un 

netaisnīgu situāciju attiecībā uz Nekustamā īpašuma īpašnieku un Nekustamajam 

īpašumam pieguļošo zemes gabalu īpašniekiem, sabiedrības interesēs 

nepieciešams noteikt Nekustamajam īpašumam pašvaldības nozīmes ielas statusu. 

 

Ņemot vērā augstāk minēto un atbilstoši Administratīvā procesa likuma 55. panta 

2. punktam, Zemes pārvaldības likuma 8.1 pantam, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 

pirmās daļas 2. punktam, atklāti balsojot „par” 6 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, 

J.Jemeļjanovs, J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” 3 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, 

N.Antipenko,, „atturas” nav balsis K.Vilciņš, E.Vinceviča, G.Štolcers, R.Bērziņa, 

Dz.Dūšele,, Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Lēmuma projekts ir noraidīts. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām. 
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37.§ 

Par grozījumiem 2019. gada 4. septembra mācību līdzekļa nomas līgumā 

 

Ziņo D.Valters 

 

Babītes novada pašvaldība, turpmāk – Pašvaldība, 17.06.2021. ir saņēmusi B.P. 

“dzēsts”, personas kods “dzēsts”, turpmāk tekstā – Iesniedzēja, iesniegumu (reģistrēts 

Babītes novada pašvaldības Administrācijas lietvedībā 17.06.2021. ar Nr. 2541-S), 

turpmāk – Iesniegums, kurā Iesniedzēja lūdz Pašvaldību samazināt 04.09.2019. mācību 

līdzekļa nomas līgumā Nr.1-64/19/47-LI, turpmāk – Līgums, noteikto nomas maksu, 

nosakot to mācību līdzekļa FOCUS 40 BLUE 5th Generation, turpmāk – Mācību līdzeklis, 

nolietojuma apmērā, kas ir 10 % vienā gadā no tā iegādes vērtības.  

Mācību līdzekli Babītes novada pašvaldība 17.10.2017. iegādājās par cenu 3000,00 

EUR (trīs tūkstoši euro, 00 centi) ar PVN 21% apmērā, kurš 04.09.2019. tika nodots 

Iesniedzējai nomā ar noteikto nomas maksu 104,42 EUR (viens simts četri euro, 42 centi) 

bez PVN 21% apmērā vienā mēnesī. 

Ņemot vērā augstāk minēto un atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu, 6.1 panta pirmo daļu,  likuma 

“Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšdaļai, 41. panta pirmās daļas 

4. punktam, atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, D.Cvetkova, K.Vilciņš, 

E.Vinceviča, J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, 

J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Babītes novada pašvaldībai veikt grozījumus 2019. gada 4. septembra mācību līdzekļa 

nomas līgumā Nr.1-64/19/47-LI, nosakot, ka: 

1.1. no 2021.gada 1.jūnija mācību līdzekļa FOCUS 40 BLUE 5th Generation nomas 

maksa vienā mēnesī ir 25,00 EUR (divdesmit pieci euro, 00 centi) bez PVN 21% 

apmērā; 

1.2. līguma darbības laiks ir līdz 2024. gada 4. septembrim. 

2. Uzdot Babītes novada pašvaldības juriskonsultam sagatavot vienošanos par 2019. gada 

4. septembra mācību līdzekļa nomas līguma Nr.1-64/19/47-LI noteikumu 

grozījumiem. 

3. Lēmumu nosūtīt Iesniedzējam uz e-pasta adresi: “dzēsts”. 

  
 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas. 

 

38.§ 

Par Babītes novada pašvaldības apbalvojuma atsaukšanu 

 

Ziņo D.Valters 

 

Tiek izskatīts Babītes novada iedzīvotāja Mārtiņa Mitenberga, personas kods 

“dzēsts”, turpmāk – Iesniedzējs, 29.05.2021. iesniegums (reģistrēts Babītes novada 

pašvaldības Administrācijas lietvedībā 01.06.2021. ar Nr. 2278-S), kurā tiek lūgts atsaukt 

ar Babītes novada pašvaldības domes 26.08.2020. lēmumu “Par Babītes novada 
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pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu” (protokols Nr.15, 43.§) piešķirtais Babītes novada 

pašvaldības II pakāpes apbalvojums. 

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

pirmās daļas 27. punktam, 41. panta pirmās daļas 4. punktam, kā arī saskaņā 16.06.2021. 

Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas atzinumu (protokols Nr.6, 1.§), atklāti balsojot 

„par” 10 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, K.Vilciņš, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, 

N.Antipenko, J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” 1 balss (J.Bērziņš), „atturas” 3 balsis, 

(R.Bērziņa, Dz.Dūšele, A.Ence), Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Atsaukt Mārtiņam Mitenbergam, personas kods “dzēsts”, ar Babītes novada 

pašvaldības domes 26.08.2020. lēmumu “Par Babītes novada pašvaldības 

apbalvojumu piešķiršanu” (protokols Nr.15, 43.§) piešķirto Babītes novada 

pašvaldības II pakāpes apbalvojumu. 

2. Lēmumu nosūtīt Mārtiņam Mitenbergam uz elektroniskās saziņas e-pasta adresi: 

“dzēsts”. 
 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas. 

 

Deputāts Jevgēnijs Jemeļjanovs plkst. 17.10 atslēdzas no sēdes un turpmākajos balsojumos 

nepiedalās. 

 

 

39.§ 

Par bezmaksas mācību vietu piešķiršanu Latvijas Starptautiskajā skolā 

 

Ziņo A.Osītis 

 

Atbilstoši 24.02.2021. domes lēmumam “Par Babītes novada pašvaldības konkursa 

nolikuma “Par bezmaksas mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā” apstiprināšanu” 

(protokols Nr.5, 37.§) un pamatojoties uz Latvijas Starptautiskās skolas Stipendiju atlases 

komitejas 09.06.2021. vēstuli Nr. ISL N - 20/21 – 223 “Par stipendiju programmas 

rezultātiem Latvijas Starptautiskajā skolā”, atzīt B.M.S. “dzēsts” par uzvarētāju konkursā 

un piešķirt bezmaksas mācību vietas Latvijas Starptautiskajā skolā, un saskaņā ar 

16.06.2021. Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas atzinumu (protokols Nr.6, 2.§) un 

17.06.2021. un ņemot vērā Finanšu komitejas 17.06.2021. atzinumu (prot.Nr.6, 4.§), atklāti 

balsojot „par” 13 balsis (A.Osītis, A.Ence, D.Cvetkova, K.Vilciņš, E.Vinceviča, J.Bērziņš, 

G.Štolcers, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” 

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

 

Apstiprināt B.M.S. “dzēsts” piešķirto bezmaksas mācību vietu Latvijas 

Starptautiskajā skolā. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas. 
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40.§ 

Par mācību maksas parādu norakstīšanu Babītes Mūzikas skolā 

 

Ziņo A.Osītis 

 

Saskaņā ar Babītes Mūzikas skolas 2021.gada 24.maija iesniegumu “Par mācību 

maksas parādu norakstīšanu” , ņemot vērā veiktos pasākumus parādu atgūšanā un 

izvērtējot, ka izmaksas šo parādus atgūšanai tiesiskā ceļa būtu lielākas par parādu apjomu, 

atzīt pielikumā norādīto summu EUR 174,00 apmērā par norakstāmu izdevumos. Ņemot 

vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Finanšu komitejas 17.06.2021. atzinumu (prot.Nr.6, 3.§), 

atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Osītis, A.Ence, D.Cvetkova, K.Vilciņš, E.Vinceviča, 

J.Bērziņš, G.Štolcers, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), 

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

 

Atzīt Babītes Mūzikas skolas mācības maksu parādu EUR 174,00 apmērā kā 

neizdevīgi atgūstamu un norakstīt zaudējumos. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas. 

 

41.§ 

Par Babītes novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

 

Ziņo E.Sloceniece 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu 

un Ministru kabineta 05.05.2010. noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem 

pārskatiem”, un ņemot vērā Finanšu komitejas 17.06.2021. atzinumu (prot.Nr.6, 5.§), 

atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Osītis, A.Ence, D.Cvetkova, K.Vilciņš, E.Vinceviča, 

J.Bērziņš, G.Štolcers, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), 

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

 

1. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības 2020.gada publisko pārskatu (pārskats – 

 pielikumā). 

2. Uzdot Pašvaldības administrācijas domes sekretārei līdz 01.07.2021. elektroniski 

nosūtīt Babītes novada pašvaldības 2020.gada publisko pārskatu: 

2.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai; 

2.2. pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību speciālistēm publicēšanai 

pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.babite.lv . 

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.babite.lv/
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42.§ 

Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības domes 22.02.2012. lēmumā 

 „Par Babītes novada pašvaldības īpašumā vai lietojumā esošo automašīnu degvielas 

limitiem” (protokols Nr.4, 23.§)  

Ziņo E.Sloceniece 

 

Izskatot Babītes sporta kompleksa vadītāja G.Reikas 03.06.2021. iesniegumu Nr.16 

„Par degvielas limita noteikšanu” (iesniegums reģistrēts Administrācijas kancelejā 

03.06.2021. ar Nr.343-IE, skat. pielikumu) ar lūgumu piešķirt 95 markas benzīna limitu 20 

(l) apjomā lapu pūtējam SBP 375 STIGA un trimmerim OM SPARTA 381T katru mēnesi, 

jo lapu pūtējs un trimmeris tiks pamatā izmantots Babītes sporta kompleksa āra futbola 

laukuma apsaimniekošanas vajadzībām, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

2.daļas 3.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai ir pienākums racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot pašvaldības kustamo mantu, kā arī ievērojot Babītes novada pašvaldības 

22.04.2015. noteikumu Nr.5 „Par transportlīdzekļu izmantošanu Babītes novada 

pašvaldībā” 8.punktu, un ņemot vērā Finanšu komitejas 17.06.2021. atzinumu (prot.Nr.6, 

6.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Osītis, A.Ence, D.Cvetkova, K.Vilciņš, 

E.Vinceviča, J.Bērziņš, G.Štolcers, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, J.Kazaks, 

J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

Precizēt Babītes novada pašvaldības domes 22.02.2012. lēmuma „Par Babītes novada 

pašvaldības īpašumā vai lietojumā esošo automašīnu degvielas limitiem” (protokols Nr.4, 

23.§) 1.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

„1. Babītes novada pašvaldības īpašumā un lietojumā esošām automašīnām un citiem 

transportlīdzekļiem noteikt sekojošus degvielas patēriņa limitus mēnesī:  
 

 

Marka 

 

Valsts  

reģistrācijas 

 numurs  

 

Atbildīgās personas 

amats,  

vārds, uzvārds 

 

Degvielas  

tips 

Degvielas 

patēriņa limits 

mēnesī,  

litri 

Subaru Forester JA 2946 Nekustamā īpašuma 

apsaimniekošanas daļas 

vadītājs Jānis Ozoliņš 

Benzīns 200 

Subaru Forester 

 

KA 914 Automobiļa vadītājs 

 Valdis Dancis 

Benzīns 300 

VW Caddy KV 310 Sabiedriskās kārtības sargs 

Aigars Redzobs 

Dīzeļdegviela 400  

 

VW Caddy KL 9627 Babītes sporta kompleksa 

vadītājs 

Guntars Reika 

Dīzeļdegviela 300  

 

 

YAMAHA YFM 700 OW 972 Babītes sporta kompleksa 

vadītājs 

Guntars Reika 

Benzīns 50 

Lapu pūtējs 

SBP 375 STIGA 

- Babītes sporta kompleksa 

vadītājs 

Guntars Reika 

Benzīns 10 

Trimmeris 

OM SPARTA 381T 

- Babītes sporta kompleksa 

vadītājs 

Guntars Reika 

Benzīns 10 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām. 



42 

 

43.§ 

Par aizņēmumu investīciju projektam 

 “Gājēju – veloceliņa un apgaismojuma izbūve Gravu ielas posmā no valsts vietējā 

autoceļa V10 Babītes stacija – Vārnukrogs līdz Žubīšu ielai, Spilvē, Babītes pagastā, 

Babītes novadā” Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai   

 

Ziņo E.Sloceniece 

 

Babītes novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība): 

1. saskaņā ar Pašvaldības Iepirkumu komisijas 30.03.2021. lēmumu “Par atklāta 

konkursa „Gājēju – veloceliņa un apgaismojuma izbūve Gravu ielas posmā no 

valsts vietējā autoceļa V10 Babītes stacija – Vārnukrogs līdz Žubīšu ielai, Spilvē, 

Babītes pagastā, Babītes novadā” (iepirkuma identifikācijas Nr. BNP 2021/04) 

rezultātiem” ir sagatavojusi līgumu parakstīšanai ar SIA ”Reck”, reģistrācijas 

Nr.400035500721, (turpmāk tekstā – Līgums Nr.1) par gājēju – veloceliņa un 

apgaismojuma izbūvi Gravu ielas posmā no valsts vietējā autoceļa V10 Babītes 

stacija – Vārnukrogs līdz Žubīšu ielai, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā, 

turpmāk tekstā – Projekts, realizāciju atbilstoši būvprojektam par līgumcenu EUR 

202485,85 bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN 21% sastāda EUR 42522,03). 

Darbiem tiek piemērots Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteiktais 

īpašais nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem.  

2. sagatavojusi līgumu parakstīšanai ar SIA „Projekts EAE”, reģistrācijas Nr. 

44103073494, (turpmāk tekstā – Līgums Nr.2) par Projekta realizācijas 

autoruzraudzību par līgumcenu EUR 484.00, t.sk. PVN 21%.  

3. sagatavojusi līgumu parakstīšanai ar SIA „Ceļu un Tiltu Būvuzraugs”, reģistrācijas 

Nr. 40003963082, (turpmāk tekstā – Līgums Nr.3) par Projekta realizācijas 

būvuzraudzību par līgumcenu EUR 4099,48, t.sk. PVN 21%.  

 

Atbilstoši Līgumiem Nr.1 – 3, kopējā Projekta realizācijas tāme sastāda EUR 

249591,36,  t.sk. PVN 21%. Projekta “Gājēju – veloceliņa un apgaismojuma izbūve Gravu 

ielas posmā no valsts vietējā autoceļa V10 Babītes stacija – Vārnukrogs līdz Žubīšu ielai, 

Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā” būvdarbu izpildes laiks 12 nedēļas no Līguma 

Nr.1 noslēgšanas, bet dokumentācijas sagatavošanas laiks objekta nodošanai ekspluatācijā 

6 nedēļas, jo Līguma Nr.1 kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt 18 nedēļas no Līguma Nr.1 

noslēgšanas.  

 

Projektu realizāciju plānots finansēt: 

1. Līgumu Nr.1 - no Valsts kases aizdevuma 85% apmērā no Līguma Nr.1 kopējās 

tāmes (t.i., EUR 208256,00)  un attiecīgi Pašvaldības līdzfinansējuma 15% apmērā 

(t.i., EUR 36751,88); 

2. Līgumu Nr.2 un Nr.3 – 100% no Pašvaldības budžeta, t.i. EUR 4583,48.  

 

Projekta mērķis ir, veicot Babītes ielas posma pārbūves un gājēju ietves izbūves 

darbus, ar racionāliem pasākumiem nodrošināt tā lietotājiem drošu un komfortablu 

pārvietošanos, sakārtot pieguļošo teritoriju un nodrošināt satiksmes dalībnieku komfortu, 

drošu un kvalitatīvu vidi, kas atbilst Babītes novada Attīstības programmai 2015.-

2020.gadam un “Rīcības un investīciju plāna 2021.-2023.gadiem”  sadaļai “SM3   

“Pievilcīga dzīves telpa “ - sakārtota infrastruktūra kā ilgtermiņa ieguldījums 

cilvēkkapitālā” 19. aktivitātei “ Gājēju-veloceļa un apgaismojuma izbūve Gravu ielā, 
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Spilvē, Babītes pagastā”, kā arī Ministru kabineta 11.02.2021. noteikumu Nr.104 

“Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi 

pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” 3.1.2. 

apakšpunkta “pašvaldības transporta infrastruktūras  (ielas, ceļi, veloceliņi, gājēju ietves, 

viedie risinājumi satiksmes drošībai un organizēšanai, kā arī inženierkomunikācijas un 

stāvlaukumi, ja tie saistīti ar attiecīgajā investīciju projektā iekļauto ielu vai ceļu, u.c. 

transporta infrastruktūra) attīstībai, ja investīciju projektā plānoto būvdarbu valsts 

aizdevuma izmaksas par transporta infrastruktūras 1km nepārsniedz 1 000 000 euro ” 

nosacījumiem. 

Ievērojot iepriekš minēto un Ministru kabineta 31.05.2021. rīkojumu Nr.357 Par 

atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 

izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” un saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 

2021.gadam” 12.panta trešās daļas 4.punktu, un ņemot vērā Finanšu komitejas 17.06.2021. 

atzinumu (prot.Nr.6, 7.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Osītis, A.Ence, D.Cvetkova, 

K.Vilciņš, E.Vinceviča, J.Bērziņš, G.Štolcers, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, 

J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Lūgt no Valsts kases aizņēmumu EUR 208256,00 (divi simt astoņi tūkstoši divi simti 

piecdesmit seši euro, 00 centi) apmērā investīciju projekta “Gājēju – veloceliņa un 

apgaismojuma izbūve Gravu ielas posmā no valsts vietējā autoceļa V10 Babītes stacija 

– Vārnukrogs līdz Žubīšu ielai, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā” realizācijai. 

2. Noteikt aizņēmuma izņemšanas laika grafiku no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 

30.decembrim ieskaitot. 

3. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņu pieci gadi ar fiksēto likmi, līdz 2027.gada 

31.decembrim. 

4. Pamatsummas atmaksu noteikt no 2023.gada janvāra. 

5. Aizņēmuma atmaksas garants Babītes novada pašvaldības budžets. 

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām. 

 

44.§ 

Par aizņēmumu investīciju projektam  “Babītes ielas posma pārbūve un gājēju 

ietves izbūve Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā” Covid-19 izraisītās krīzes 

seku mazināšanai un novēršanai   

 

Ziņo E.Sloceniece 

 

Babītes novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība): 

1. saskaņā ar Pašvaldības Iepirkumu komisijas 12.03.2021. lēmumu “Par atklāta 

konkursa „Babītes ielas posma pārbūve un gājēju ietves izbūve Babītē, Babītes 

pagastā, Babītes novadā” (iepirkuma identifikācijas Nr. BNP 2021/03) rezultātiem” 

ir sagatavojusi līgumu parakstīšanai ar AS „Ceļu pārvalde”, reģistrācijas 

Nr.40003034263, (turpmāk tekstā – Līgums Nr.1) par Babītes ielas posma pārbūves 

un gājēju ietves izbūves Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, turpmāk tekstā – 

Projekts, realizāciju atbilstoši būvprojektam par līgumcenu EUR 269861,67 bez 

pievienotās vērtības nodokļa (PVN 21% sastāda EUR 56670,95). Darbiem tiek 
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piemērots Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteiktais īpašais nodokļa 

piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem.  

2. sagatavojusi līgumu parakstīšanai ar SIA „Global Project”, reģistrācijas Nr. 

40103524162, (turpmāk tekstā – Līgums Nr.2) par Projekta realizācijas 

autoruzraudzību par līgumcenu EUR 363.00, t.sk. PVN 21%.  

3. sagatavojusi līgumu parakstīšanai ar SIA „Raucut”, reģistrācijas Nr. 40103341300, 

(turpmāk tekstā – Līgums Nr.3) par Projekta realizācijas būvuzraudzību par 

līgumcenu EUR 7247,90, t.sk. PVN 21%.  

 

Atbilstoši Līgumiem Nr.1 – 3, kopējā Projekta realizācijas tāme sastāda EUR 

344143,52,  t.sk. PVN 21%. Projekta “Babītes ielas posma pārbūve un gājēju ietves izbūve 

Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā” būvdarbu izpildes laiks 11 nedēļas no Līguma 

Nr.1 noslēgšanas, bet dokumentācijas sagatavošanas laiks objekta nodošanai ekspluatācijā 

6 nedēļas, jo Līguma Nr.1 kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt 17 nedēļas no Līguma Nr.1 

noslēgšanas.  

 

Projektu realizāciju plānots finansēt: 

1. Līgumu Nr.1 - no Valsts kases aizdevuma 85% apmērā no Līguma Nr.1 kopējās 

tāmes (t.i., EUR 277552,00)  un attiecīgi Pašvaldības līdzfinansējuma 15% apmērā 

(t.i., EUR 48980,62); 

2. Līgumu Nr.2 un Nr.3 – 100% no Pašvaldības budžeta ( t.i., EUR 7610,90).  

 

Projekta mērķis ir, veicot Babītes ielas posma pārbūves un gājēju ietves izbūves 

darbus, ar racionāliem pasākumiem nodrošināt tā lietotājiem drošu un komfortablu 

pārvietošanos, sakārtot pieguļošo teritoriju un nodrošināt satiksmes dalībnieku komfortu, 

drošu un kvalitatīvu vidi, kas atbilst Babītes novada Attīstības programmai 2015.-

2020.gadiem un “Rīcības un investīciju plāna 2021.-2023.gadiem”  sadaļai “SM3   

“Pievilcīga dzīves telpa “ - sakārtota infrastruktūra kā ilgtermiņa ieguldījums 

cilvēkkapitālā” 20. aktivitātei “Babītes ielas posma pārbūve, Babītē, Babītes pagastā”, kā 

arī Ministru kabineta 11.02.2021. noteikumu Nr.104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, 

kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes 

seku mazināšanai un novēršanai” 3.1.2. apakšpunkta “pašvaldības transporta 

infrastruktūras  (ielas, ceļi, veloceliņi, gājēju ietves, viedie risinājumi satiksmes drošībai un 

organizēšanai, kā arī inženierkomunikācijas un stāvlaukumi, ja tie saistīti ar attiecīgajā 

investīciju projektā iekļauto ielu vai ceļu, u.c. transporta infrastruktūra) attīstībai, ja 

investīciju projektā plānoto būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas par transporta 

infrastruktūras 1km nepārsniedz 1 000 000 euro ” nosacījumiem. 

Ievērojot iepriekš minēto un Ministru kabineta 31.05.2021. rīkojumu Nr.357 Par 

atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 

izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” un saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 

2021.gadam” 12.panta trešās daļas 4.punktu, un ņemot vērā Finanšu komitejas 17.06.2021. 

atzinumu (prot.Nr.6, 8.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Osītis, A.Ence, D.Cvetkova, 

K.Vilciņš, E.Vinceviča, J.Bērziņš, G.Štolcers, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, 

J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

Lūgt no Valsts kases aizņēmumu EUR 277552,00 (divi simti septiņdesmit septiņi 

tūkstoši pieci simti piecdesmit divi euro, 00 centi) apmērā investīciju projekta “Babītes 
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ielas posma pārbūve un gājēju ietves izbūve Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā” 

realizācijai. 

1. Noteikt aizņēmuma izņemšanas laika grafiku no 2021.gada 1.septembra līdz 

2021.gada 30.decembrim ieskaitot. 

2. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņu pieci gadi ar fiksēto likmi, līdz 2027.gada 

31.decembrim. 

3. Pamatsummas atmaksu noteikt no 2023.gada janvāra. 

4. Aizņēmuma atmaksas garants Babītes novada pašvaldības budžets. 

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām. 

 

 

45.§ 

Par aizņēmumu investīciju projektam 

 “Gājēju ietves un apgaismojuma izbūve Kleistu ielas posmā no Stropu ielas līdz 

Alstu ielai, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā”  

Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai   

 

Ziņo E.Sloceniece 

 

Babītes novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība): 

1. saskaņā ar Pašvaldības Iepirkumu komisijas 24.03.2021. lēmumu “Par iepirkuma 

„Gājēju ietves un apgaismojuma izbūve Kleistu ielas posmā no Stropu ielas līdz 

Alstu ielai, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā” (iepirkuma identifikācijas Nr. 

BNP 2021/05) rezultātiem” ir sagatavojusi līgumu parakstīšanai ar SIA „Gludi 

LM”, reģistrācijas Nr.40003901044, (turpmāk tekstā – Līgums Nr.1) par gājēju 

ietves un apgaismojuma izbūvi Kleistu ielas posmā no Stropu ielas līdz Alstu ielai, 

Spilvē Babītes pagastā, Babītes novadā, turpmāk tekstā – Projekts, realizāciju 

atbilstoši būvprojektam par līgumcenu EUR 138441,64 bez pievienotās vērtības 

nodokļa (PVN 21% sastāda EUR 29072,74). Darbiem tiek piemērots Pievienotās 

vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteiktais īpašais nodokļa piemērošanas režīms 

būvniecības pakalpojumiem.  

2. sagatavojusi līgumu parakstīšanai ar SIA „Projekts 3”, reģistrācijas Nr. 

40003578510, (turpmāk tekstā – Līgums Nr.2) par Projekta realizācijas 

autoruzraudzību par līgumcenu EUR 726.00, t.sk. PVN 21%.  

3. sagatavojusi līgumu parakstīšanai ar SIA „Ceļu un Tiltu Būvuzraugs”, reģistrācijas 

Nr. 40003963082, (turpmāk tekstā – Līgums Nr.3) par Projekta realizācijas 

būvuzraudzību par līgumcenu EUR 3542,88, t.sk. PVN 21%.  

 

Atbilstoši Līgumiem Nr.1 – 3, kopējā Projekta realizācijas tāme sastāda EUR 

171783,26,  t.sk. PVN 21%. Projekta “Gājēju ietves un apgaismojuma izbūve Kleistu ielas 

posmā no Stropu ielas līdz Alstu ielai, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā” būvdarbu 

izpildes laiks 10 nedēļas no Līguma Nr.1 noslēgšanas, bet dokumentācijas sagatavošanas 

laiks objekta nodošanai ekspluatācijā 6 nedēļas, jo Līguma Nr.1 kopējais termiņš nedrīkst 

pārsniegt 16 nedēļas no Līguma Nr.1 noslēgšanas.  
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Projektu realizāciju plānots finansēt: 

1. Līgumu Nr.1 - no Valsts kases aizdevuma 85% apmērā no Līguma Nr.1 kopējās 

tāmes (t.i., EUR 142387,00)  un attiecīgi Pašvaldības līdzfinansējuma 15% apmērā 

(t.i., EUR 25127,38); 

2. Līgumu Nr.2 un Nr.3 – 100% no Pašvaldības budžeta, t.i. EUR 4268,88.  

 

Projekta mērķis ir, veicot Gājēju ietves un apgaismojuma izbūves darbus Kleistu 

ielas posmā no Stropu ielas līdz Alstu ielai, Spilvē, ar racionāliem pasākumiem nodrošināt 

tā lietotājiem drošu un komfortablu pārvietošanos, sakārtot pieguļošo teritoriju un 

nodrošināt satiksmes dalībnieku komfortu, drošu un kvalitatīvu vidi, kas atbilst Babītes 

novada Attīstības programmai 2015.-2020.gadam un “Rīcības un investīciju plāna 2021.-

2023.gadiem”  sadaļai “SM3   “Pievilcīga dzīves telpa “ - sakārtota infrastruktūra kā 

ilgtermiņa ieguldījums cilvēkkapitālā” 11. aktivitātei “ Gājēju ietves un apgaismojuma 

izbūve Kleistu ielas posmā no Stropu ielas līdz Alstu ielai, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes 

novadā”, kā arī Ministru kabineta 11.02.2021. noteikumu Nr.104 “Noteikumi par 

kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-

19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” 3.1.2. apakšpunkta “pašvaldības 

transporta infrastruktūras  (ielas, ceļi, veloceliņi, gājēju ietves, viedie risinājumi satiksmes 

drošībai un organizēšanai, kā arī inženierkomunikācijas un stāvlaukumi, ja tie saistīti ar 

attiecīgajā investīciju projektā iekļauto ielu vai ceļu, u.c. transporta infrastruktūra) 

attīstībai, ja investīciju projektā plānoto būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas par transporta 

infrastruktūras 1km nepārsniedz 1 000 000 euro ” nosacījumiem. 

 

Ievērojot iepriekš minēto un Ministru kabineta 31.05.2021. rīkojumu Nr.357 Par 

atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 

izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” un saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 

2021.gadam” 12.panta trešās daļas 4.punktu, un ņemot vērā Finanšu komitejas 17.06.2021. 

atzinumu (prot.Nr.6, 9.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Osītis, A.Ence, D.Cvetkova, 

K.Vilciņš, E.Vinceviča, J.Bērziņš, G.Štolcers, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, 

J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

Lūgt no Valsts kases aizņēmumu EUR 142387,00 (viens simts četrdesmit divi 

tūkstoši trīs  simti astoņdesmit septiņi euro, 00 centi) apmērā investīciju projekta “Gājēju 

ietves un apgaismojuma izbūve Kleistu ielas posmā no Stropu ielas līdz Alstu ielai, Spilvē, 

Babītes pagastā, Babītes novadā” realizācijai. 

1. Noteikt aizņēmuma izņemšanas laika grafiku no 2021.gada 1.septembra līdz 

2021.gada 30.decembrim ieskaitot. 

2. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņu pieci gadi ar fiksēto likmi, līdz 2027.gada 

31.decembrim. 

3. Pamatsummas atmaksu noteikt no 2023.gada janvāra. 

4. Aizņēmuma atmaksas garants Babītes novada pašvaldības budžets. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām. 
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46.§ 

Par finansējuma piešķiršanu Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski-luteriskai draudzei 

Piņķu sv. Jāņa baznīcas pieguļošās teritorijas uzturēšanai 

 

Ziņo E.Sloceniece 

Babītes novada pašvaldības dome izskata Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski-luteriskās 

draudzes, turpmāk tekstā – Draudze, priekšnieka R.Heniņa 09.06.2021. pieteikumu (skat. 

pielikumu Nr.1) ar lūgumu Babītes novada pašvaldībai, turpmāk tekstā – Pašvaldība, 

piešķirt budžeta līdzekļus 8302.25 EUR, t.sk. PVN 21%, apmērā projekta “Teritorijas 

uzturēšana ap baznīcu” (turpmāk tekstā – Projekts) īstenošanai, t.i., Piņķu sv. Jāņa baznīcas 

pieguļošās teritorijas uzturēšanai laika periodā no 2021.gada līdz 2024.gadam, paredzot 

sekojošu finansējuma sadalījumu pa gadiem: 2021.gadā – 2590.25 EUR, 2022.gadā – 

2715.24 EUR, 2023.gadā – 2971.76 EUR (ņemot vērā SIA “Hagberg” iesniegto 

uzturēšanas darbu piedāvājuma tāmi).    

Piņķu sv. Jāņa baznīca, Piņķos, Babītes novadā ir valsts nozīmes arhitektūras 

piemineklis un sakrālais mantojums (kā Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar Nr. 

8485 un veco nosaukumu - Piņķu Sv. Nikolaja evaņģēliski luteriskā baznīca). 

Saskaņā ar Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likuma, turpmāk tekstā – 

Likums, 2.panta otro daļu pašvaldības var piedalīties sakrālā mantojuma uzturēšanā un tām 

ir tiesības no pašvaldību budžetu līdzekļiem piešķirt finansējumu, turpmāk tekstā – 

Dotāciju, sakrālā mantojuma izpētei, konservācijai, restaurācijai, atjaunošanai, pārbūvei, 

remontu darbu veikšanai un labiekārtošanai.   

Ievērojot iepriekš minēto un to, ka iesniegtais Dotācijas pieprasījums sagatavots, 

ievērojot Likuma 3.panta prasības, un ņemot vērā Finanšu komitejas 17.06.2021. atzinumu 

(prot.Nr.6, 10.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Osītis, A.Ence, D.Cvetkova, K.Vilciņš, 

E.Vinceviča, J.Bērziņš, G.Štolcers, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, J.Kazaks, 

J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

Piešķirt Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski-luteriskai draudzei, reģistrācijas 

Nr.90000660517, juridiskā adrese Skolas iela 17, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, 

LV–2107, Dotāciju 2590.25 EUR (divi tūkstoši pieci simti deviņdesmit euro, 25 centi), 

t.sk. PVN 21%, apmērā Projekta – “Teritorijas uzturēšana ap baznīcu” realizācijai 

2021.gadā.  

1. Noteikt, ka Dotāciju no Pašvaldības budžeta sadaļas „Dotācijas kultūrai” pārskaitīt uz 

Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski-luteriskās draudzes norādīto kontu pēc Draudzes atskaites 

par Projekta realizāciju atbilstoši Likuma prasībām iesniegšanas Pašvaldībā. 

2. Draudzei 2.punktā minētā atskaite par Dotācijas izlietojumu jāsagatavo atbilstoši 

Likuma 4.panta piektajā daļā noteiktajām prasībām. 

3. Draudze ir atbildīga par Dotācijas tiesisku un ekonomisku izlietojumu atbilstoši 

prasītajam mērķim, pretējā gadījumā tā jāatmaksā Pašvaldībai atpakaļ.  

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām. 
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47.§ 

Par finansējuma piešķiršanu Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski-luteriskai draudzei 

Babītes sv. Annas baznīcas elektrifikācijai 

  

Ziņo E.Sloceniece 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski-luteriskās 

draudzes, turpmāk tekstā – Draudze, priekšnieka R.Heniņa 10.06.2021. pieteikumu (skat. 

pielikumu Nr.1) ar lūgumu Babītes novada pašvaldībai, turpmāk tekstā – Pašvaldība, 

piešķirt budžeta līdzekļus 5064.40 EUR, t.sk. PVN 21%, apmērā projekta “Sv.Annas 

baznīcas elektrifikācija” (turpmāk tekstā – Projekts) īstenošanai, t.i., 1.posma īstenošanai - 

Babītes sv. Annas baznīcas, Klīves, Babītes pagasts, Babītes novads elektroapgādes 

projekta izstrādei 2021.gadā (886.20 EUR apmērā saskaņā ar SIA “S.O.S.projekti” 

iesniegto cenu piedāvājuma tāmi) un 2.posma īstenošanai - elektropieslēguma izveidei 

2022.gadā (3399.20 EUR apmērā saskaņā ar aptuveniem aprēķiniem).    

Babītes sv. Jāņa baznīca, Klīves, Babītes pagasts, Babītes novads ir valsts nozīmes 

arhitektūras piemineklis un sakrālais mantojums (kā Valsts nozīmes arhitektūras 

piemineklis ar Nr. 8484). 

Saskaņā ar Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likuma, turpmāk tekstā – 

Likums, 2.panta otro daļu pašvaldības var piedalīties sakrālā mantojuma uzturēšanā un tām 

ir tiesības no pašvaldību budžetu līdzekļiem piešķirt finansējumu, turpmāk tekstā – 

Dotāciju, sakrālā mantojuma izpētei, konservācijai, restaurācijai, atjaunošanai, pārbūvei, 

remontu darbu veikšanai un labiekārtošanai.   

Ievērojot iepriekš minēto un to, ka iesniegtais Dotācijas pieprasījums sagatavots, 

ievērojot Likuma 3.panta prasības, un ņemot vērā Finanšu komitejas 17.06.2021. atzinumu 

(prot.Nr.6, 11.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Osītis, A.Ence, D.Cvetkova, K.Vilciņš, 

E.Vinceviča, J.Bērziņš, G.Štolcers, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, J.Kazaks, 

J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

Piešķirt Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski-luteriskai draudzei, reģistrācijas 

Nr.90000660517, juridiskā adrese Skolas iela 17, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, 

LV–2107, Dotāciju 2021.gadā 886.20 EUR (astoņi simti astoņdesmit seši euro, 20 centi), 

t.sk. PVN 21%, apmērā Projekta – “Sv. Annas baznīcas elektrifikācija” 1.posma 

realizācijai.   

1. Noteikt, ka Dotāciju no Pašvaldības budžeta sadaļas „Dotācijas kultūrai” pārskaitīt 

uz Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski-luteriskās draudzes norādīto kontu pēc Draudzes 

atskaites par Projekta realizāciju atbilstoši Likuma prasībām iesniegšanas 

Pašvaldībā. 

2. Draudzei 2.punktā minētā atskaite par Dotācijas izlietojumu jāsagatavo atbilstoši 

Likuma 4.panta piektajā daļā noteiktajām prasībām. 

3. Draudze ir atbildīga par Dotācijas tiesisku un ekonomisku izlietojumu atbilstoši 

prasītajam mērķim, pretējā gadījumā tā jāatmaksā Pašvaldībai atpakaļ.  

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām. 
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48.§ 

Par pamatlīdzekļu norakstīšanu 

Ziņo E.Sloceniece 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata materiālo vērtību ekspluatācijā 

pieņemšanas (nodošanas), novērtēšanas, lietderīgās lietošanas laika noteikšanas, 

norakstīšanas un vērtības maiņas komisijas priekšsēdētāja Aināra Kravaļa iesniegto 

Pamatlīdzekļu norakstīšanas sarakstu (pielikumā). 

Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 2015. gada 16. decembra  “Materiālo 

vērtību ekspluatācijā pieņemšanas (nodošanas), novērtēšanas, lietderīgās lietošanas laika 

noteikšanas, norakstīšanas un vērtības maiņas komisijas nolikuma” 6.4.2. punktu un ņemot 

vērā Finanšu komitejas 17.06.2021. atzinumu (prot.Nr.6, 12.§), atklāti balsojot „par” 13 

balsis (A.Osītis, A.Ence, D.Cvetkova, K.Vilciņš, E.Vinceviča, J.Bērziņš, G.Štolcers, 

R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, 

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

 

1. apstiprināt Pamatlīdzekļu norakstīšanas sarakstu; 

2. Finanšu un grāmatvedības daļai izslēgt no pašvaldības bilances uzskaites minēto 

pamatlīdzekļu vērtības. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām. 

49.§ 

Par grozījumiem 2021. gada pašvaldības budžetā 

 

Ziņo E.Sloceniece 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un likumu „Par pašvaldību 

budžetiem”, izskatot Babītes novada pašvaldības budžeta izpildītāju iesniegtos 

priekšlikumus par grozījumiem attiecīgajās iestāžu vai programmu budžeta tāmēs, un 

ņemot vērā Finanšu komitejas 17.06.2021. atzinumu (prot.Nr.6, 13.§), atklāti balsojot „par” 

13 balsis (A.Osītis, A.Ence, D.Cvetkova, K.Vilciņš, E.Vinceviča, J.Bērziņš, G.Štolcers, 

R.Bērziņa, Dz.Dūšele, N.Antipenko, J.Kazaks, J.Ivanovs, I.Bērziņa), „pret” nav balsis, 

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

 

Apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.13 „Par 

grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2021.gada budžetā”.  

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.13 „Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 

2021.gada budžetā”. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divdesmit vienas lapas. 

 

Domes sēdes darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti izskatīti. 

 

Sēdi slēdz plkst. 17.40 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs     Aivars Osītis 

Protokolētājs        Anda Ozoliņa 


