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BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS  

DOME 
 

Reģ. Nr. 90000028870 

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

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

Babītes novada Babītes pagastā 

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
 

2021. gada 24. marts    Nr. 7 

 

Sēdi vada pašvaldības  

domes priekšsēdētājs Aivars Osītis 

 

Sēdē piedalās: 

domes priekšsēdētāja  

vietniece  Darja Cvetkova 

 

deputāti:  Andrejs Ence 

 Ilze Bērziņa 

 Juris Ivanovs 

 Gatis Štolcers 

 Nikolajs Antipenko 

 Kristaps Vilciņš 

 Jānis Kazaks  

 Regīna Bērziņa 

 Dzidra Dūšele 

 Evita Vinceviča no plkst.15.12 

 Jānis Bērziņš 

 Jevgēnijs Jemeļjanovs 

  

nepiedalās deputāti: Vilnis Vaivods (attaisnota prombūtne) 

  

izpilddirektore Elfa Sloceniece 

administrācijas vadītājs Ainārs Kravals 

administrācijas darbinieki:  Daina Klauģe, Veldze Liepa, Agnese Kārkliņa,  

 Dāvids Valters, Anastasija Savčuka, Jānis Ozoliņš,  

 Lelde Drozdova-Auzāne, Māra Mičule,  

 Guntis Pedecs 

 

Protokolē sekretāre  Anda Ozoliņa 

  

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

mailto:dome@babite.lv
http://www.babite.lv/
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Sēdi atklāj plkst. 14.00 

 

SĒDE TIEK FIKSĒTA VIDEO UN AUDIO IERAKSTĀ UN NOTIEK ATTĀLINĀTI, 

IZMANTOJOT VIDEOKONFERENCES MS TEAMS PLATFORMU 

 

1. Sabiedrisko attiecību speciāliste Lelde Drozdova-Auzāne ziņo par aktualitātēm un 

notikumiem Babītes novadā (ziņojums pielikumā).  

2. Izpilddirektore Elfa Sloceniece ziņo par veiktajiem un plānotajiem 

saimnieciskajiem darbiem (ziņojums pielikumā).  

3. Domes priekšsēdētājs informē, ka Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības 

daļas ziņojums par sastādītajiem pārkāpumu protokoliem, saņemtajiem iedzīvotāju 

iesniegumiem, veiktajiem izbraukumiem sēdes laikā netiks ziņots, bet deputātiem 

informācijai nosūtīts uz e-pastiem (ziņojums pielikumā). 

 

Domes priekšsēdētājs lūdz papildināt darba kārtību ar lēmumprojekta Nr. 17 “Par 

zemes iegūšanu īpašumā” 5. un 6.punktu. 

 

Atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, A.Ence, I.Bērziņa, 

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

J.Jemeļjanovs), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, N.Antipenko balsojumā nepiedalās, 

Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

  

Apstiprināt darba kārtību. 

 

Darba kārtība: 

1. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām divģimeņu dzīvojamā mājā Kleistu ielā 

13, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā. 

2. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Roznieki” 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480070085, Dzilnuciemā, Babītes 

pagastā, Babītes novadā. 

3. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Kalniņi” zemes 

vienībai “Laimes krasti” ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1103, Mežārēs, 

Babītes pagastā, Babītes novadā. 

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras iela, 

Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā. 

5. Par atļauju atdalīt no nekustamā īpašuma “Bortiņi”, kadastra Nr. 8088 010 

0074 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8088 010 0074, Salas pagastā, 

Babītes novadā. 

6. Par atļauju atdalīt no nekustamā īpašuma “Roznieki” zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 80480140021, Babītes pagastā, Babītes novadā. 

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Ligitas” 

zemes vienības sadalīšanai, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā. 

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Krūkļu 

mežs” un “Krūkļi” zemes vienību sadalīšana, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes 

novadā. 

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu Miera iela, 

Mazā Miera iela, Kleistu iela, zemes vienību sadalei Mežārēs, Babītes pagastā, 

Babītes novadā. 
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10. Par Babītes novada Attīstības programmas 2015.-2020. gadiem Rīcības un 

investīciju plānā aktualizēšanu 2021. - 2023. gadiem. 

11. Par nomas līgumu slēgšanu ģimenes dārzu uzturēšanai. 

12. Par nekustamā īpašuma “Ābeles 2”, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads 

zemes vienības daļas nomu. 

13. Par dzīvoklim Rīgas ielā 2A-1, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 

piekrītošās zemes vienības daļas atsavināšanu. 

14. Par dzīvoklim Rīgas ielā 2A-78, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā 

piekrītošās zemes vienības daļas nodošanu nomā. 

15. Par Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. _"Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Babītes novada administratīvajā teritorijā" 

apstiprināšanu. 

16. Par pabalsta piešķiršanu.  

17. Par zemes iegūšanu īpašumā. 

18. Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības domes 2021. gada 11. februāra 

lēmumā "Par komisijas izveidi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BABĪTES 

SILTUMS" valdes locekļu un kapitāla daļu turētāja pārstāvja darbības 

efektivitātes un tiesiskuma izvērtēšanai, kā arī par Babītes novada pašvaldības 

domes kā kapitāla daļu turētāja likumā "Par pašvaldībām" noteikto 

pienākumu izpildi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS" 

izvērtēšanu" (protokola Nr. 4, 4.§). 

19. Par nodomu protokola parakstīšanu. 

20. Par mācību līdzekļa nomas maksas atcelšanu. 

21. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu projektam “Latvijas skolu jaunatnes foto 

konkurss “Mana zeme skaistā””. 

22. Par Babītes novada pašvaldības ilggadējo darbinieku sveikšanu. 

23. Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības 27.11.2019. noteikumos Nr.14 „Par 

piemaksu, prēmiju un naudas balvu piešķiršanas kārtību Babītes novada 

pašvaldības administrācijā”.  

24. Par dotācijas piešķiršanu Piņķu Sv. Jāņa ev. lut. Draudzei. 

25. Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības domes 22.04.2015. lēmumā „Par 

mobilo tālruņu izmantošanas limitu noteikšanu” (protokols Nr.6, 22.§). 

26. Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības 27.01.2021. noteikumos Nr. 1 „Par 

amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2021.gadā” 

(protokols Nr.2, 45.§).  

27. Par grozījumiem 2021. gada pašvaldības budžetā. 

 

 

1.§ 

Par adrešu piešķiršanu telpu grupām divģimeņu dzīvojamā mājā Kleistu ielā 13, 

Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā 
Ziņo D.Klauģe 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata Valsts zemes dienesta (turpmāk – 

Dienests) sniegto informāciju kas pašvaldībā reģistrēts 2021.gada 9.martā, reģ. Nr. 2-

3.1/21/966-S, kurā norāda, ka atbilstoši kadastrālās uzmērīšanas datiem, Kadastra 

informācijas sistēmā ir konstatēta ēka ar izveidotām telpu grupām, kurām pēc Valsts adrešu 

reģistra informācijas sistēmas datiem nav reģistrētas adreses. Dienests lūdz izvērtēt un 

nepieciešamības gadījumā piešķirt adreses telpu grupām divģimeņu dzīvojamā mājā ar 
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kadastra apzīmējumu 8048 004 1005 001, kura atrodas uz zemes vienības Kleistu ielā 13, 

Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 8048 004 1005.  

 

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

„Adresācijas noteikumi” 2.8., 2.10., 14., 19., 22., 24. punktu, un Attīstības komitejas 

16.03.2021. atzinumu (protokols Nr.3, 1.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Osītis, 

D.Cvetkova, A.Ence, I.Bērziņa, J.Ivanovs, G.Štolcers, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa, 

Dz.Dūšele, J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, N.Antipenko 

balsojumā nepiedalās, Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt adresi divģimeņu dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1005 

001, Kleistu iela 13, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads: 

1) Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1005 001 001 

Kleistu iela 13-1, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads. 

2) Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1005 001 002 

Kleistu iela 13-2, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads. 

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām. 

 

2.§ 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Roznieki” zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480070085, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, 

Babītes novadā 

Ziņo V.Liepa 

Babītes novada pašvaldības domes izskata Z.J. “dzēsts” pilnvarotās personas G.J. 

“dzēsts”, personas kods “dzēsts”, 2021.gada 19. februāra iesniegumu, kas reģistrēts Babītes 

novada pašvaldības administrācijā 2021.gada 26. janvārī Nr.800-S, ar lūgumu pieņemt 

lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma izdošanu un 

apstiprināšanu teritorijai, ko ietver par nekustamā īpašuma “Roznieki”, kadastra Nr. 

80480070085, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480070085, Dzilnuciemā, 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 

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

izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, un Attīstības komitejas 16.03.2021. 

atzinumam (protokols Nr.3, 2.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, 

A.Ence, I.Bērziņa, J.Ivanovs, G.Štolcers, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, 

J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, N.Antipenko balsojumā 

nepiedalās, Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma 

“Roznieki”, kadastra Nr. 80480070085, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

80480070085, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā. 

2. Apstiprināt darba uzdevumu Nr.06-2021 detālplānojuma izstrādei (Pielikumā). 
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3. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības administrācijas Attīstības daļas vadītāju 

Veldzi Liepu 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 uz sešām lapām. 

 

3.§ 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Kalniņi” zemes 

vienībai “Laimes krasti” ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1103, Mežārēs, Babītes 

pagastā, Babītes novadā 

 

Ziņo D.Klauģe 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata A.A. “dzēsts” un A.K. “dzēsts” 2021.gada 

16.februāra iesniegumu, kas reģistrēts Babītes novada pašvaldības administrācijā 

2021.gada 16.februārī Nr. 1-1.1.1/21/632-S,  ar lūgumu pieņemt lēmumu par 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma izdošanu un apstiprināšanu 

teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Kalniņi” ar kadastra Nr.8048 001 0032, zemes 

vienība “Laimes krasti” ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1103, Mežārēs, 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 

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

izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, un Attīstības komitejas 16.03.2021. 

atzinumam (protokols Nr.3, 3.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, 

A.Ence, I.Bērziņa, J.Ivanovs, G.Štolcers, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, 

J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, N.Antipenko balsojumā 

nepiedalās, Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Kalniņi” zemes 

vienībai “Laimes krasti” ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1103, Mežārēs, 

Babītes pagastā, Babītes novadā. 

2. Apstiprināt darba uzdevumu Nr.05-2021  detālplānojuma izstrādei. 

3. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības Attīstības daļas teritorijas plānotāju Dainu 

Klauģi 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 septiņām lapām. 
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      4.§ 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras iela, Piņķos, 

Babītes pagastā, Babītes novadā 

 

Ziņo D.Klauģe 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA Golf Estate Holding reģ. Nr. 

40103609535 2021.gada 22.februāra iesniegumu, kas pašvaldībā reģistrēts 2021.gada 

23.februārī (reģ. Nr. 2-6.2/21/755-S) ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma kadastra Nr. 

8048 003 0829 lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1032, - 

Jūras ielā, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, atbilstoši faktiskajai teritorijas 

izmantošanai. 

 

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, 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 2015.gada 23.septembra lēmumu, 

protokols Nr.13,7.§, “Par nekustamā īpašuma “Jaunzemes” detālplānojuma grozījumu 

apstiprināšanu”, un Attīstības komitejas 16.03.2021. atzinumu (protokols Nr.3, 4.§), atklāti 

balsojot „par” 12 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, A.Ence, I.Bērziņa, J.Ivanovs, G.Štolcers, 

K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs), „pret” nav balsis, 

„atturas” nav balsis, N.Antipenko balsojumā nepiedalās, Babītes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamā īpašuma Jūras ielā, 

kadastra Nr. 8048 003 0829, zemes vienībai 0,2892 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 8048 003 1032 no:  

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu 

teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 

klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (0501) – 0,2244 ha platībā; 

Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0600)- 0.0648 ha platībā. 

uz 

Zeme dzelzceļa infrastruktūrās zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījumu joslā (1101) - 0,2892 ha platībā. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trīs lapām. 
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5.§ 

Par atļauju atdalīt no nekustamā īpašuma “Bortiņi”, kadastra Nr. 8088 010 0074 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8088 010 0074, Salas pagastā, Babītes 

novadā 

 

Ziņo D.Klauģe 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata A.B. “dzēsts” 2021.gada 12.februāra  

iesniegumus, kas pašvaldībā reģistrēti 2021.gada 12.februārī (reģ. Nr. 3-5.1/21/608-S, 3-

5.1/21/607-S, 3-5.1/21/609-S), ar lūgumu atļaut izdalīt no nekustamā īpašuma “Bortiņi”, 

kadastra Nr. 8088 010 0074 zemes vienību  0,0277 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8088 

010 0098, piešķirot tai adresi “Paeglīši”. 

 

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

īpašuma valsts kadastra likuma 53.panta 1. punkta b. apakšpunktu, Ministru kabineta 

2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698  “Adresācijas noteikumi” 2.9., 8., 9., 14. punktu, 

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

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 23.2.2., 23.3., 28.,  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”,  un Attīstības 

komitejas 16.03.2021. atzinumu (protokols Nr.3, 5.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis 

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

R.Bērziņa, Dz.Dūšele, J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, 

N.Antipenko balsojumā nepiedalās, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:: 

 

1. Atļaut no nekustamā īpašuma “Bortiņi”, kadastra Nr. 8088 010 0074, atdalīt un 

reģistrēt kā atsevišķu kadastra objektu zemes vienību 0,0277 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 8088 010 0098, piešķirot adresi zemes vienībai un uz tās 

funkcionāli saistītām ēkām “Paeglīši”, Kaģi, Salas pagasts, Babītes novads. 

2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 010 0098 0,0277 ha platībā 

noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101) uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūve (0601). 

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 010 0074 6,2 ha platībā, saglabāt 

nosaukumu “Bortiņi”, Salas pagasts, Babītes novads un piešķirt adresi “Bortiņi”, 

Salas pagasts, Babītes novads. 

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām. 
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6.§ 

Par atļauju atdalīt no nekustamā īpašuma “Roznieki” zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 80480140021, Babītes pagastā, Babītes novadā 

 

Ziņo V.Liepa 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata Z.J. “dzēsts” pilnvarotās personas G.J. 

“dzēsts”, personas kods “dzēsts”, 2021.gada 19. februāra iesniegumu, kas reģistrēts Babītes 

novada pašvaldības administrācijā 2021.gada 26. janvārī Nr.800-S, ar lūgumu pieņemt 

lēmumu par nekustamā īpašuma “Roznieki”, kadastra Nr. 80480070085, sastāvā esošās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480140021 izdalīšanu atsevišķā īpašumā 

Babītes pagastā, Babītes novadā. 

 

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

īpašuma valsts kadastra likuma 53.panta 1. punkta b. apakšpunktu, Ministru kabineta 

08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 2.9., 8., 9., 14. punktu, Ministru 

kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 24., 

un Attīstības komitejas 16.03.2021. atzinumam (protokols Nr.3, 6.§), atklāti balsojot „par” 

12 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, A.Ence, I.Bērziņa, J.Ivanovs, G.Štolcers, K.Vilciņš, 

J.Kazaks, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs), „pret” nav balsis, „atturas” nav 

balsis, N.Antipenko balsojumā nepiedalās, Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atļaut no nekustamā īpašuma “Roznieki”, kadastra Nr.80480070085, atdalīt un 

reģistrēt kā atsevišķu nekustamo īpašumu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

80480140021 1,4 ha platībā, piešķirot nosaukumu “Roznieki 2”, Babītes pagasts, Babītes 

novadā, saglabāt visā platībā noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām. 

 

7.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Ligitas” zemes 

vienības sadalīšanai, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā 

 

Ziņo V.Liepa 

  

Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA „A2 grupa”, Reģ.Nr.40103007469 

01.03.2021. iesniegumu, kas pašvaldībā reģistrēts 01.03.2021. reģ. Nr.843-S, ar lūgumu 

apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Ligitas”, kadastra 

Nr.80480010261, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480010261 sadalīšanai, 

Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā. 

 

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

likuma 53.panta 1. punkta b. apakšpunktu, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumu 

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

08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 2.9., 8.3., 14. punktu, Ministru 

kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
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klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1., 

23.3., punktu, un Attīstības komitejas 16.03.2021. atzinumu (protokols Nr.3, 7.§), atklāti 

balsojot „par” 12 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, A.Ence, I.Bērziņa, J.Ivanovs, G.Štolcers, 

K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs), „pret” nav balsis, 

„atturas” nav balsis, N.Antipenko balsojumā nepiedalās, Babītes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Andas Gailes (sert. Nr. AA0026) 

izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 2021.02.16. 12:39:58) nekustamā 

īpašuma “Ligitas”, kadastra Nr.80480010261, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 80480010261 sadalīšanai, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā. 

2. Projektētai zemes vienībai Nr.1 ar platību 0,16780 ha, plānotais kadastra 

apzīmējums 80480011134, piešķirt nosaukumu/adresi Strupu ceļš 30, Mežāres, 

Babītes pagasts, Babītes novads, visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601);  

3. Projektētai zemes vienībai Nr.2 ar platību 0,1200 ha, plānotais kadastra apzīmējums 

80480011135, piešķirt nosaukumu/adresi Strupu ceļš 28, Mežāres, Babītes pagasts, 

Babītes novads, visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601);  

4. Projektētai zemes vienībai Nr.3 ar platību 0,1200 ha, plānotais kadastra apzīmējums 

80480011136, piešķirt nosaukumu/adresi Strupu ceļš 26, Mežāres, Babītes pagasts, 

Babītes novads, visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601);  

5. Projektētai zemes vienībai Nr.4 ar platību 0,1200 ha, plānotais kadastra apzīmējums 

80480011137, piešķirt nosaukumu/adresi Strupu ceļš 24, Mežāres, Babītes pagasts, 

Babītes novads, visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601);  

6. Projektētai zemes vienībai Nr.5 ar platību 0,1200 ha, plānotais kadastra apzīmējums 

80480011138, piešķirt nosaukumu/adresi Strupu ceļš 22, Mežāres, Babītes pagasts, 

Babītes novads, visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601);  

7. Projektētai zemes vienībai Nr.6 ar platību 0,0785 ha, plānotais kadastra apzīmējums 

80480011139, piešķirt nosaukumu Strupu ceļš B, visā platībā noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi - Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā 

un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101);  

8. 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. 
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8.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Krūkļu mežs” un 

“Krūkļi” zemes vienību sadalīšana, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā 

 

Ziņo V.Liepa 

  

Babītes novada pašvaldības dome izskata sertificēta zemes ierīkotāja Mārtiņa 

Zgirska (sert. Nr. AA0005) 16.02.2021.iesniegumu, kas pašvaldībā reģistrēts 17.02.2021. 

reģ.Nr.650-S, ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Krūkļu 

mežs”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480080444 un nekustamā īpašumam 

“Krūkļi”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480080577, Vīkuļos, Babītes pagastā, 

Babītes novadā. 

 

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

likuma 53.panta 1. punkta b. apakšpunktu, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumu 

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

08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 2.9., 8.3., 14. punktu, Ministru 

kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

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

23.3., punktu, un Attīstības komitejas 16.03.2021. atzinumu (protokols Nr.3, 8.§), atklāti 

balsojot „par” 12 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, A.Ence, I.Bērziņa, J.Ivanovs, G.Štolcers, 

K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs), „pret” nav balsis, 

„atturas” nav balsis, N.Antipenko balsojumā nepiedalās, Babītes novada pašvaldības 

dome nolemj:: 

 

1. Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Mārtiņa Zgirska (sert. Nr. AA0005), 

izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 2021.02.16. 12:39:58) nekustamā 

īpašuma “Krūkļu mežs”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480080444 un 

nekustamā īpašumam “Krūkļi”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

80480080577, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā, sadalei. 

2. Projektētai zemes vienībai Nr.1 ar platību 0,1200 ha, plānotais kadastra 

apzīmējums 80480080686, piešķirt nosaukumu/adresi Krūkļu iela 19, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Babītes novads, visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601);  

3. Projektētai zemes vienībai Nr.2 ar platību 0,1200 ha, plānotais kadastra 

apzīmējums 80480080687, piešķirt nosaukumu/adresi Krūkļu iela 21, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Babītes novads, visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601);  

4. Projektētai zemes vienībai Nr.3 ar platību 0,1200 ha, plānotais kadastra 

apzīmējums 80480080688, piešķirt nosaukumu/adresi Krūkļu iela 23, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Babītes novads, visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600); 

5. Projektētai zemes vienībai Nr.4 ar platību 0,1200 ha, plānotais kadastra 

apzīmējums 80480080689, piešķirt nosaukumu/adresi Krūkļu iela 25, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Babītes novads, visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600); 

6. Projektētai zemes vienībai Nr.5 ar platību 0,1200 ha, plānotais kadastra 

apzīmējums 80480080690, piešķirt nosaukumu/adresi Krūkļu iela 27, Vīkuļi, 
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Babītes pagasts, Babītes novads, visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600); 

7. Projektētai zemes vienībai Nr.6 ar platību 0,1200 ha, plānotais kadastra 

apzīmējums 80480080691, piešķirt nosaukumu/adresi Krūkļu iela 29, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Babītes novads, visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600); 

8. Projektētai zemes vienībai Nr.7 ar platību 0,1200 ha, plānotais kadastra 

apzīmējums 80480080692, piešķirt nosaukumu/adresi Krūkļu iela 31, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Babītes novads, visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600); 

9. Projektētai zemes vienībai Nr.8 ar platību 0,1200 ha, plānotais kadastra 

apzīmējums 80480080693, piešķirt nosaukumu/adresi Krūkļu iela 33, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Babītes novads, visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600); 

10. Projektētai zemes vienībai Nr.9 ar platību 0,1200 ha, plānotais kadastra 

apzīmējums 80480080694, piešķirt nosaukumu/adresi Krūkļu iela 33A, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Babītes novads, visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600); 

11. Projektētai zemes vienībai Nr.10 ar platību 0,2336 ha, plānotais kadastra 

apzīmējums 80480080698, piešķirt nosaukumu “Krūkļu iela 14A”, visā platībā 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –  dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 

un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā 

darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 

0501);  

12. Projektētai zemes vienībai Nr.11 ar platību 0,1246 ha, plānotais kadastra 

apzīmējums 80480080699, piešķirt nosaukumu/adresi Krūkļu iela 16, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Babītes novads, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –  

dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, 

ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā 

norādīta lietošanas mērķa (kods 0501) – 0,0251ha platībā un neapgūta individuālo 

dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600) – 0,0995 ha platībā. 

13. Projektētai zemes vienībai Nr.12 ar platību 0,1247 ha, plānotais kadastra 

apzīmējums 80480080700, piešķirt nosaukumu/adresi Krūkļu iela 18, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Babītes novads, visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600); 

14. Projektētai zemes vienībai Nr.13 ar platību 0,1248 ha, plānotais kadastra 

apzīmējums 80480080701, piešķirt nosaukumu/adresi Krūkļu iela 20, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Babītes novads, visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600); 

15. Projektētai zemes vienībai Nr.14 ar platību 0,1248 ha, plānotais kadastra 

apzīmējums 80480080702, piešķirt nosaukumu/adresi Krūkļu iela 22, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Babītes novads, visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi –  neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600); 

16. Projektētai zemes vienībai Nr.15 ar platību 0,1249 ha, plānotais kadastra 

apzīmējums 80480080703, piešķirt nosaukumu/adresi Krūkļu iela 24, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Babītes novads, visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600); 

17. Projektētai zemes vienībai Nr.16 ar platību 0,1252 ha, plānotais kadastra 

apzīmējums 80480080704, piešķirt nosaukumu/adresi Krūkļu iela 26, Vīkuļi, 
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Babītes pagasts, Babītes novads, visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600); 

18. Projektētai zemes vienībai Nr.17 ar platību 0,1201 ha, plānotais kadastra 

apzīmējums 80480080697, piešķirt nosaukumu/adresi Ceriņu iela 9, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Babītes novads, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 

dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, 

ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā 

norādīta lietošanas mērķa (kods 0501) – 0,0229 ha platībā un neapgūta individuālo 

dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600) – 0,0972 ha platībā; 

19. Projektētai zemes vienībai Nr.18 ar platību 0,1201 ha, plānotais kadastra 

apzīmējums 80480080696, piešķirt nosaukumu/adresi Ceriņu iela 11, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Babītes novads, visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600); 

20. Projektētai zemes vienībai Nr.19 ar platību 0,1201 ha, plānotais kadastra 

apzīmējums 80480080695, piešķirt nosaukumu/adresi Ceriņu iela 13, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Babītes novads, visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600); 

21. Projektētai zemes vienībai Nr.20 ar platību 0,1201 ha, plānotais kadastra 

apzīmējums 80480080707, piešķirt nosaukumu/adresi Ceriņu iela 15, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Babītes novads, visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi –  neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600); 

22. Projektētai zemes vienībai Nr.21 ar platību 0,1201 ha, plānotais kadastra 

apzīmējums 80480080706, piešķirt nosaukumu/adresi Ceriņu iela 17, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Babītes novads, visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi –  Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600); 

23. Projektētai zemes vienībai Nr.22 ar platību 0,1201 ha, plānotais kadastra 

apzīmējums 80480080705, piešķirt nosaukumu/adresi Ceriņu iela 19, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Babītes novads, visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600); 

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

norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 

25. Zemes ierīcības projekta robežās atcelt ar Babītes novada pašvaldības domes 

26.04.2017. lēmumu Nr.7.,13§ apstiprinātā detālplānojuma nekustamajam 

īpašumam “Krūkļi”, kadastra Nr.8048 008 0225, noteikto, piemērot Babītes 

novada teritorijas plānojuma funkcionālās zonās noteiktos teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumus. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz sešām lapām. 
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9.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu Miera iela, Mazā 

Miera iela, Kleistu iela, zemes vienību sadalei Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes 

novadā 

 

Ziņo D.Klauģe 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA „A2 grupa” reģ. Nr. 40103007469 

2021.gada 1.marta iesniegumu Nr. 17/2021 (pašvaldībā reģistrēts 2021. gada 1.martā ar 

reģ. Nr. 3-4.1/21/825-S) ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu 

Miera ielā, Mazā Miera ielā, Kleistu ielā, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, 

sadalīšanai. 

 

Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmajai daļai, 9.panta otrajai daļai, 

19.pantam, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53.panta 1. punkta b. 

apakšpunktam, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.punktam, 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., 

punktam, 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., punktam, 2015.gada 

8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 2.6., 8.2., 8.3., 

10., 14., 39.4. 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” un Attīstības komitejas 16.03.2021. 

atzinumam (protokols Nr.3, 9.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, 

A.Ence, I.Bērziņa, J.Ivanovs, G.Štolcers, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, 

J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, N.Antipenko balsojumā 

nepiedalās, Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Andas Gailes, sertifikāta Nr. AA0026, 

izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 2021.gada 8.martā 13:35:15) 

nekustamo īpašumu Miera iela kadastra Nr. 8048 001 1059 zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem 8048 001 1023 un 8048 001 1026, Mazā Miera iela 

kadastra Nr. 8048 001 1060 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 001 

1024, Kleistu iela kadastra Nr. 8048 001 1061 zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 001 1025, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, sadalei.  

2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1151, platība 

– 0,0254 ha,  piešķirt nosaukumu Miera iela A, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes 

novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 

(NĪLMK-1101). 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.2, ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1152, platība 

– 0,1058 ha, saglabāt esošo nosaukumu Miera iela, Mežāres, Babītes pagasts, 

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

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 

(NĪLMK-1101). 

4. Projektētajai zemes vienībai Nr.3, ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1153, platība 

– 0,1376 ha, saglabāt esošo nosaukumu Mazā Miera iela, Mežāres, Babītes 
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pagasts, Babītes novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā (NĪLMK-1101).  

5. Projektētajai zemes vienībai Nr.4, ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1154, platība 

– 0,1647 ha, saglabāt esošo nosaukumu Klusā iela, Mežāres, Babītes pagasts, 

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

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 

(NĪLMK-1101). 

6. Projektētajai zemes vienībai Nr.5, ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1155, platība 

– 0,0472 ha, saglabāt esošo nosaukumu Kleistu iela, Mežāres, Babītes pagasts, 

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

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 

(NĪLMK-1101). 

7. Projektētajai zemes vienībai Nr.6, ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1156, platība 

– 0,0329 ha, piešķirt nosaukumu Kleistu iela A, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes 

novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 

(NĪLMK-1101). 

8. Projektētajai zemes vienībai Nr.7, ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1157, platība 

– 0,0359 ha, piešķirt nosaukumu Miera iela C, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes 

novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 

(NĪLMK-1101). 

9. Projektētajai zemes vienībai Nr.8, ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1158, platība 

– 0,0841 ha, piešķirt nosaukumu Miera iela B, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes 

novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 

(NĪLMK-1101).  

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

norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz piecām lapām. 

 

10.§ 

Par Babītes novada Attīstības programmas 2015.-2020. gadiem Rīcības un 

investīciju plānā aktualizēšanu 2021. - 2023. gadiem 

 

Ziņo V.Liepa 

     

Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības 

administrācijas ierosinājumu aktualizēt Babītes novada Attīstības programmas 2015.-2020. 

gadiem, Rīcības un investīciju plānu 2021.- 2023.gadiem, kas izstrādāts saskaņā ar Ministru 

kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumiem Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 16. punktu, kas nosaka, ka rīcības un investīciju plānu 

aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. 
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Izvērtējot apstiprināto Babītes novada pašvaldības budžetu un plānotos stratēģiskos 

mērķus tuvāko trīs gadu periodā ir aktualizēts Attīstības programmai un budžetam 

atbilstošs investīciju un rīcības plāns. 

 Dome iepazinās ar iesniegtajiem dokumentiem un pārliecinājās, ka: 

1. Rīcības un investīciju plānā 2021. –2023. gadiem iekļauti 69 projekti ar kopsummu 20 

844 000 EUR, iekļautie projekti vienlaicīgi palīdz īstenot vairākus stratēģiskos mērķus:   

1.1. Stratēģisko mērķi SM1 „Spēcīga kopiena” palīdz īstenot 6 projekti, kuru 

izmaksas ir 4 349 000  EUR (21 % no projektu kopsummas).  

1.2. Stratēģisko mērķi SM2 „Laikmetīga uzņēmējdarbība” palīdz īstenot 2 projekti, 

kuru kopējās izmaksas ir 20 000 EUR (0,4 % no projektu kopsummas). 

1.3. Stratēģisko mērķi SM3 „Pievilcīga dzīves telpa” palīdz īstenot 55 projekti, kuru 

kopējās izmaksas ir 16 412 000 EUR (78 % no projektu kopsummas). 

1.4. Stratēģisko mērķi SM4 „Efektīva pārvalde” palīdz īstenot 5 projekti, kuru 

kopējās izmaksas ir 63 000 EUR (0,6 % no projektu kopsummas). 

2. Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi 

par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktu Rīcības plānu un 

investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam 

gadam. Aktualizēto rīcības plānu un investīciju plānu apstiprina ar domes lēmumu un 

ievieto sistēmā. Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 61.1 panta 2. daļa nosaka, 

ka publisko apspriešanu nerīko par pašvaldības budžetu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, atbilstoši Latvijas Republikas likuma “Par 

pašvaldībām” 61.1 pantam, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr.628 

“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. pantam un 

Attīstības komitejas 16.03.2021. atzinumam (protokols Nr.3, 10.§), atklāti balsojot „par” 

12 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, A.Ence, I.Bērziņa, J.Ivanovs, G.Štolcers, K.Vilciņš, 

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

1 balss (J.Bērziņš), Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt aktualizēto “Babītes novada Attīstības programmas 2014.-2020. gadam”, 

“Rīcības un investīciju plānu 2021.-2023.gadiem”. 

2. Aktualizēto “Rīcības un investīciju plānu 2021.-2023. gadiem” ievietot Teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un pašvaldības interneta vietnē 

www.babite.lv; 

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz deviņpadsmit lapām. 

 

11.§ 

Par nomas līgumu slēgšanu ģimenes dārzu uzturēšanai 

 

Ziņo A.Kārkliņa 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata fizisku personu iesniegumus ar lūgumu 

iznomāt zemi ģimenes dārzam.  

 

Dome iepazinās ar iesniegtajiem dokumentiem un pārliecinājās, ka: 

 

1. Nekustamā īpašuma „Dārzi”, Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra numurs 8048 

009 0057, īpašuma tiesības Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Babītes 
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pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000019214 nostiprinātas Babītes novada 

pašvaldībai, nodokļu maksātāja kods Nr.90000028870. Nekustamais īpašums sastāv 

no 4 zemes vienībām: no zemes vienības 9,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 

009 0057 (Virsaiši), no zemes vienības 7,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 

003 0167 (Piņķi), no zemes vienības 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 001 

0069 (Mežāres), no zemes vienības 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 

0354 (MRS).  

2. Zemes vienības nav apbūvētas un saskaņā ar likumu „Par zemes reformu lauku 

apvidos” 7.pantu, tiek izmantota personīgo palīgsaimniecību vajadzībām – iznomātas 

ģimenes dārzu ierīkošanai. 

3. Ar Babītes novada pašvaldības domes 26.02.2020. lēmumu „Par pašvaldības 

īpašumā esošu neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu personīgo palīgsaimniecību - 

ģimenes dārzu uzturēšanai” (prot.Nr.3, 26.§), nolemts nekustamā īpašuma „Dārzi” 

zemes vienībā ar pieņemto nosaukumu „Piņķi”, kadastra apzīmējums 8048 003 0167, 

esošajiem ģimenes dārziem - noteikt iznomāšanas termiņu līdz 2024.gada 

29.februārim. 
4. Atbilstoši Babītes novada pašvaldības 27.11.2019. saistošajiem noteikumu Nr.64 

„Par Babītes novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” 3. punktam, kas nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala, kas 

Babītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek izmantots personisko 

palīgsaimniecību vajadzībām – iznomāts sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai un 

uzturēšanu ar nosacījumu, ka nomnieks Neapbūvētajā zemesgabalā neveic 

saimniecisko darbību, nomas maksa tiek noteikta 10 % (desmit procenti) apmērā no 

neapbūvētā zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7,00 

EUR (septiņi euro, 00 centi) gadā par katru neapbūvēto zemesgabalu. 

 

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”, un Attīstības komitejas 16.03.2021. atzinumu (protokols Nr.3, 11.§), atklāti 

balsojot „par” 13 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, A.Ence, I.Bērziņa, J.Ivanovs, G.Štolcers, 

K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko), „pret” 

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

 

1. Noslēgt zemes nomas līgumu, bez apbūves tiesībām, personīgās palīgsaimniecības 

vajadzībām - ģimenes dārza ierīkošanai un uzturēšanai saskaņā ar šī lēmuma 

pielikumu. 

2. Nomas maksa tiek noteikta 10 % apmērā 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. 
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12.§ 

Par nekustamā īpašuma “Ābeles 2”, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads zemes 

vienības daļas nomu 

 

Ziņo A.Kārkliņa 

 

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

12.02.2021. iesniegumu (Reģ.Nr. 595-S), ar lūgumu iznomāt pašvaldības nekustamā 

īpašuma “Ābeles 2”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā zemes vienības daļu 0,022 

ha platībā. 

 

Ņemot vērā augstāk minēto un atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās 

daļas 2. punktam un Attīstības komitejas 16.03.2021. atzinumu (protokols Nr.3, 12.§), 

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

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

N.Antipenko), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Atcelt Babītes novada pašvaldības domes 25.09.2019. lēmumu “Par nekustamā 

īpašuma “Ābeles 2”, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads zemes vienības daļas 

nomas līgumu pārjaunošanu”. 

2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar D.M. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, par pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma „Ābeles 2”, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0162, daļas 0,022 ha platībā 

iznomāšanu bez apbūves tiesībām, teritorijas sakopšanai un uzturēšanai (zemes 

vienības daļas izvietojuma shēma skat. pielikums), ar 2021. gada 12.aprīli. 

3. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības, bet ne 

mazāks kā 28,00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma 

nodokli par iznomāto zemes vienību. 

4. Uzdot Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļai un juriskonsultam veikt 

nepieciešamās darbības līguma sagatavošanai un noslēgšanai. 

5. Lēmumu nosūtīt D.M. “dzēsts”, e-pasta adrese:”dzēsts” 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trīs lapām. 

 

13.§ 

Par dzīvoklim Rīgas iela 2A – 1, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 

piekrītošās zemes vienības daļas atsavināšanu 

 

Ziņo A.Kārkliņa 

 

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

turpmāk tekstā – Iesniedzējs, 15.02.2021. iesniegumu, Reģ.Nr.619-S, kurā Iesniedzējs 

ierosina atsavināt 565/67152 domājamās daļas no apbūvētas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8048 003 0131 Rīgas ielā 2A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 

1.dzīvokļa uzturēšanai.  
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Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta  ceturtās daļas 4.punktu, 5.panta pirmo daļu un 8.panta trešo daļu un 

Attīstības komitejas 16.03.2021. atzinumu (protokols Nr.3, 13.§), atklāti balsojot „par” 13 

balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, A.Ence, I.Bērziņa, J.Ivanovs, G.Štolcers, K.Vilciņš, 

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

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

 

1. Atsavināt G.J. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, dzīvojamās ēkas Rīgas ielā 2A 

1.dzīvokļa, kadastra Nr.8048 900 0060, uzturēšanai piekrītošās apbūvētās zemes 

vienības, 565/67152 domājamās daļas, kas sastāda 94.16 m² no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8048 003 0131, par nosacīto cenu EUR 637.46 apmērā (seši simti 

trīsdesmit septiņi eiro un  četrdesmit seši eirocenti) 

2. Lēmumu nosūtīt G.J. “dzēsts”, e-pasta adrese: “dzēsts” 

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām. 

 

 

14.§ 

Par dzīvoklim Rīgas ielā 2A-78, Piņķos, Babītes pagastā, 

 Babītes novadā piekrītošās zemes vienības daļas nodošanu nomā  

 

Ziņo A.Kārkliņa 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata M.B. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, 

05.03.2021. iesniegumu, Reģ.Nr.914-S, ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu par 

78.dzīvoklim piekrītošām 1414/67152 zemes domājamām daļām no zemes vienības Rīgas 

ielā 2A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā (kadastra apzīmējums 8048 003 0131).  

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un Attīstības komitejas 16.03.2021. atzinumu 

(protokols Nr.3, 14.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, A.Ence, 

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

J.Jemeļjanovs, N.Antipenko), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar M.B. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, par 

78.dzīvoklim piekrītošām apbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 

80480030131, 1414/67152 domājamām daļām, kas sastāda 235,65m² no zemes 

vienības Rīgas ielā 2A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā. 

2. Noteikt, ka zemes nomas termiņš ir no līguma parakstīšanas brīža līdz 31.12.2025. 

3. Noteikt, ka zemes nomas maksa ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

Minimālā nomas maksa ir EUR 28,00 gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā 

likumos noteiktos nodokļus.  

4. Uzdot Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļai un juriskonsultam veikt 

nepieciešamās darbības līguma sagatavošanai un noslēgšanai. 

5. Lēmumu nosūtīt M.B. “dzēsts”, e-pasta adrese: “dzēsts” 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām. 
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15.§ 

Par Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 5 

"Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Babītes novada administratīvajā 

teritorijā" apstiprināšanu 

Ziņo A.Savčuka/J.Ozoliņš 

Atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saņemtām 

norādēm par Babītes novada pašvaldības domes 2011. gada 27. aprīļa saistošajiem 

noteikumiem Nr. 10 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” (apstiprināti ar 

Babītes novada pašvaldības domes 2011. gada 27. aprīļa domes sēdes lēmumu (protokols 

Nr. 6, 44.§)), kuri nenodrošina bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 

pilnvērtīgu ieviešanu Babītes novada administratīvajā teritorijā, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu un saskaņā ar Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu, atklāti balsojot „par” 13 balsis 

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

R.Bērziņa, Dz.Dūšele, J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko), „pret” nav balsis, „atturas” 

nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Babītes novada administratīvajā teritorijā" (skat. pielikumu). 

Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.5 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Babītes novada administratīvajā teritorijā" un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu 

laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai, izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai. 

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atzinuma 

saņemšanas domes sekretārei nosūtīt saistošos noteikumus Nr.5 "Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Babītes novada administratīvajā teritorijā" publicēšanai oficiālajā 

izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 

Pēc saistošo noteikumu Nr.5 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Babītes 

novada administratīvajā teritorijā" spēkā stāšanās Sabiedrisko attiecību speciālistam 

nodrošināt saistošos noteikumus Nr.5 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Babītes 

novada administratīvajā teritorijā" publisko pieejamību, nosakot, ka saistošo noteikumu 

pilns teksts publiskojams Babītes novada pašvaldības tīmekļvietnē – www.babite.lv, kā arī 

tiek izlikts redzamā vietā Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkās Centra ielā 4, 

Piņķos, Babītes pagastā un „Pīlādzīši”, Spuņciemā, Salas pagastā. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrpadsmit lapām. 

 

 

16.§ 

Par pabalsta piešķiršanu  

 

Ziņo R.Bērziņa 

 

Izskatot M.N. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, (turpmāk tekstā – Iesniedzēja) 

iesniegumu, reģistrācijas Nr. 9-1/21/391-IP, ar lūgumu piešķirt pabalstu sociālās 

rehabilitācijas mērķu sasniegšanai M.N. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, un V.N. “dzēsts”, 

personas kods “dzēsts”, Babītes novada pašvaldības dome konstatēja, ka: 
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1. Iesniedzēja lūdz pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, kā iemeslu 

minot lielus izdevumus par ārstnieciskajiem pakalpojumiem un medikamentiem. 

Apmaksājot medikamentus, klientiem trūkst līdzekļu pamatvajadzību 

nodrošināšanai. Iesniegumam pielikumā pievienoti apmaksas čeki par 

medikamentiem un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, par summu EUR 159.03 un 

ģimenes ārsta izziņas par veselības stāvokli.  

2. Atbilstoši Babītes novada pašvaldības 25.10.2017. saistošo noteikumu Nr.16 “Par 

Babītes novada pašvaldības pabalstiem ar materiālā stāvokļa izvērtēšanu” X. 

nodaļas nosacījumiem pabalstu piešķir personai individuālās sociālās rehabilitācijas 

procesā, lai novērstu vai mazinātu invaliditātes, darbnespējas, veselības traucējumu, 

atkarības, vardarbības vai citu faktoru izraisītās negatīvās sekas klienta dzīvē un 

nodrošinātu klienta sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā. 

3. Izvērtējot sniegto informāciju un Iesniedzējas situāciju tika konstatēta 

nepieciešamība piešķirt pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, lai 

mazinātu invaliditātes un veselības traucējumu izraisītās negatīvās sekas klientu 

dzīvē un nodrošinātu klientu sociālā statusa uzlabošanu un funkcionēšanu 

sabiedrībā. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Sociālo lietu komitejas 16.03.2021. atzinumu 

(protokols Nr.3, 1.§) un saskaņā ar Babītes novada pašvaldības 25.10.2017. saistošo 

noteikumu Nr.16 „Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem ar materiālā stāvokļa 

izvērtēšanu” X. nodaļu, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, A.Ence, 

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

J.Jemeļjanovs, N.Antipenko), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt pabalstu 290,00 EUR (divi simti deviņdesmit euro, 00 centi) apmērā M.N. 

“dzēsts”, personas kods “dzēsts”, sociālās rehabilitācijas  mērķu sasniegšanai un piešķirt 

pabalstu 290,00 EUR (divi simti deviņdesmit euro, 00 centi)  apmērā V.N. “dzēsts”, 

personas kods “dzēsts”, sociālās rehabilitācijas  mērķu sasniegšanai. Pabalsts izmaksājams 

laika periodā līdz 31.12.2021., apmaksu veicot pēc izdevumus attaisnojošu dokumentu 

iesniegšanas Babītes novada pašvaldības sociālajā dienestā. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām. 

 

Sēdei pievienojas deputāte E.Vinceviča plkst.15.12. 
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17.§ 

Par zemes iegūšanu īpašumā 

 

Ziņo D.Valters    

1. 

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

turpmāk – Pircējs, saziņai norādītā e-pasta adrese: “dzēsts” 18.02.2021. iesniegumu, 

reģistrēts Babītes novada pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā 22.02.2021. ar 

Nr. 737-S, turpmāk – Iesniegums, kurā lūgts izsniegt izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā 

nekustamo īpašumu Strupu iela 9, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra Nr. 

80480011128, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80480011050, 0,12 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 (0600).  

 Pircējs ir Krievijas Federācijas pilsone, iesniegta pases Nr.”dzēsts” kopija, derīga 

līdz 17.10.2022.  

 Iesniegumam pievienota 30.05.2019. darījuma akta kopija par Zemesgabala iegādi. 

 

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” 14 balsis 

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

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

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

   

1.  Izsniegt izziņu G.C. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, Krievijas Federācijas pilsonei, 

par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu Strupu iela 9, Mežāres, Babītes 

pagasts, Babītes novads, kadastra Nr. 80480011128, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 80480011050, 0,12 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. 

 

2. 

Babītes novada pašvaldības dome izskata H.K. “dzēsts”, dzimis “dzēsts”, turpmāk 

– Pircējs, pilnvarotās personas Dž.K. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, (pilnvarojums 

iekļauts Pirkuma līgumā), 15.03.2021. iesniegumu par zemes iegūšanu īpašumā, reģistrēts 

Babītes novada pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā 17.03.2021. ar Nr. 1107-

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

īpašumu Viesturu iela 7, Dzilnuciems, Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra Nr. 

80480070578, 0,12 ha platībā, turpmāk – Zemesgabals. 
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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: Individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (0601).  

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

līdz 20.02.2030.  

 Iesniegumam pievienota 15.03.2021. 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 un likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, 

A.Ence, I.Bērziņa, J.Ivanovs, G.Štolcers, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, 

J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, E.Vinceviča), „pret” nav balsis, „atturas” nav 

balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

   

1.  Izsniegt izziņu H.K. “dzēsts”, dzimis “dzēsts”, Armēnijas Republikas pilsonim, par 

piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu Viesturu iela 7, Dzilnuciems, Babītes 

pagasts, Babītes novads, kadastra Nr. 80480070578, 0,12 ha platībā.   

2. Izziņu ierakstītā pasta sūtījumā nosūtīt Pircējam uz 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. 

 

3. 

Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “ZARUM”, reģistrācijas Nr. 

40203244891, turpmāk – Pircējs, saziņai norādītā e-pasta adrese: zarum.sia@gmai.com, 

10.03.2021. iesniegumu par zemes iegūšanu īpašumā, reģistrēts Babītes novada 

pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā 11.03.2021. ar Nr. 1030-S, turpmāk – 

Iesniegums, kurā lūgts izsniegt izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu 

Dravnieku iela 29, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra Nr. 80480040858, 

0,1223 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: Individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (0601).  

  

Pircējs ir SIA “ZARUM”, reģistrācijas Nr. 40203244891, kuras valdes locekļi ir 

Andrey Morozov, personas kods “dzēsts”, Krievijas Federācijas pilsonis, un Alexander 

Vinokurov, personas kods “dzēsts”, Krievijas Federācijas pilsonis. 

 Iesniegumam pievienota 08.03.2021. 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 un likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, 

A.Ence, I.Bērziņa, J.Ivanovs, G.Štolcers, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, 

mailto:zarum.sia@gmai.com
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J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, E.Vinceviča), „pret” nav balsis, „atturas” nav 

balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

   

1.  Izsniegt izziņu SIA “ZARUM”, reģistrācijas Nr. 40203244891, par piekrišanu iegūt 

īpašumā nekustamo īpašumu Dravnieku iela 29, Spilve, Babītes pagasts, Babītes 

novads, kadastra Nr. 80480040858, 0,1223 ha platībā.    

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

norādīto e-pasta adresi: zarum.sia@gmail.com. 

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 SIA “ZARUM”, reģistrācijas Nr. 

40203244891, turpmāk – Pircējs, saziņai norādītā e-pasta adrese: zarum.sia@gmai.com, 

10.03.2021. iesniegumu par zemes iegūšanu īpašumā, reģistrēts Babītes novada 

pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā 11.03.2021. ar Nr. 1029-S, turpmāk – 

Iesniegums, kurā lūgts izsniegt izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu 

Dravnieku iela 33, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra Nr. 80480040860, 

0,1234 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: Individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (0601).  

  

Pircējs ir SIA “ZARUM”, reģistrācijas Nr. 40203244891, kuras valdes locekļi ir 

Andrey Morozov, personas kods “dzēsts”, Krievijas Federācijas pilsonis, un Alexander 

Vinokurov, personas kods “dzēsts”, Krievijas Federācijas pilsonis. 

 Iesniegumam pievienota 08.03.2021. 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 un likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, 

A.Ence, I.Bērziņa, J.Ivanovs, G.Štolcers, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, 

J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, E.Vinceviča), „pret” nav balsis, „atturas” nav 

balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

   

1.  Izsniegt izziņu SIA “ZARUM”, reģistrācijas Nr. 40203244891, par piekrišanu iegūt 

īpašumā nekustamo īpašumu Dravnieku iela 33, Spilve, Babītes pagasts, Babītes 

novads, kadastra Nr. 80480040858, 0,1234 ha platībā.    

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

norādīto e-pasta adresi: zarum.sia@gmail.com. 

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

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

mailto:zarum.sia@gmail.com
mailto:zarum.sia@gmai.com
mailto:zarum.sia@gmail.com
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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. 

 

5. 

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

turpmāk – Pircējs, 19.03.2021. iesniegumu, reģistrēts Babītes novada pašvaldības 

Administrācijas lietvedības reģistrā 19.03.2021. ar Nr. 1165-S, turpmāk – Iesniegums, kurā 

lūgts izsniegt izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu Lāču iela 32, Lapsas, 

Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra Nr. 80480070441, 0,12 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: Individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (0601).  

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

18.12.2029.  

 Iesniegumam pievienots 19.03.2021. Pirkuma – pārdevuma līguma oriģināls par 

Zemesgabala iegādi. 

 

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” 14 balsis 

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

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

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

   

1.  Izsniegt izziņu K.P. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, Ukrainas pilsonei, par 

piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu Lāču iela 32, Lapsas, Babītes pagasts, 

Babītes novads, kadastra Nr. 80480070441, 0,12 ha platībā.   

2. Izziņu ierakstītā pasta sūtījumā nosūtīt Pircējam uz 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. 

 

6. 

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

turpmāk – Pircējs, 22.03.2021. iesniegumu, reģistrēts Babītes novada pašvaldības 

Administrācijas lietvedības reģistrā 22.03.2021. ar Nr. 1193-S, turpmāk – Iesniegums, kurā 

lūgts izsniegt izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu Silarāju iela 31, 

Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra Nr. 80480030535, 0,2541 ha platībā, 

turpmāk – Zemesgabals.  

 

Babītes novada pašvaldības domes rīcībā ir šāda informācija: 
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Saskaņā ar Babītes novada teritorijas plānojumu Zemesgabals atrodas savrupmāju 

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

dzīvojamo māju apbūve (0601).  

 Pircējs ir Krievijas Federācijas pilsonis, iesniegta uzturēšanās atļaujas Nr.”dzēsts” 

kopija, derīga līdz 27.12.2025.  

 Iesniegumam pievienots 22.03.2021. Pirkuma līguma oriģināls par Zemesgabala 

iegādi. 

 

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” 14 balsis 

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

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

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

   

1.  Izsniegt izziņu F.O. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, Krievijas Federācijas 

pilsonim, par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu Silarāju iela 31, Piņķi, 

Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra Nr. 80480030535, 0,2541 ha platībā.    

2. Izziņu ierakstītā pasta sūtījumā nosūtīt Pircējam uz 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 administratīvais akts uz piecām lapām. 

 

18.§ 

Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības domes 2021. gada 11. februāra 

lēmumā "Par komisijas izveidi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BABĪTES 

SILTUMS" valdes locekļu un kapitāla daļu turētāja pārstāvja darbības efektivitātes 

un tiesiskuma izvērtēšanai, kā arī par Babītes novada pašvaldības domes kā kapitāla 

daļu turētāja likumā "Par pašvaldībām" noteikto pienākumu izpildi sabiedrībā ar 

ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS" izvērtēšanu" (protokola Nr. 4, 4.§) 

 

Ziņo D.Valters 

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS" valdes locekļu un 

kapitāla daļu turētāja pārstāvja darbības efektivitātes un tiesiskuma izvērtēšanas, kā arī par 

Babītes novada pašvaldības domes kā kapitāla daļu turētāja likumā "Par pašvaldībām" 

noteikto pienākumu izpildes sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS" 

izvērtēšanas komisija, turpmāk – Komisija, pildot tai doto uzdevumu ir nepieciešams 

saņemt laika pagarinājumu ziņojuma sagatavošanai un iesniegšanai Babītes novada 

pašvaldības domei. Laika pagarinājuma nepieciešamība pamatota ar Komisijas pieprasītās 

dokumentācijas saņemšanu un tās apkopošanu. 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti 

balsojot „par” 11 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, I.Bērziņa, J.Ivanovs, G.Štolcers, K.Vilciņš, 
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J.Kazaks, R.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, E.Vinceviča), „pret” nav balsis, 

„atturas” 2 balsis (J.Bērziņš, Dz.Dūšele), A.Ence nebalso, Babītes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

 Izdarīt Babītes novada pašvaldības domes 2021. gada 11. februāra lēmumā "Par 

komisijas izveidi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS" valdes locekļu 

un kapitāla daļu turētāja pārstāvja darbības efektivitātes un tiesiskuma izvērtēšanai, kā arī 

par Babītes novada pašvaldības domes kā kapitāla daļu turētāja likumā "Par pašvaldībām" 

noteikto pienākumu izpildi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS" 

izvērtēšanu" (protokola Nr. 4, 4.§), turpmāk – Lēmums, šādu grozījumu: 

  

 Izteikt Lēmuma 2. punktu šādā redakcijā: 

"2.  Noteikt Komisijai līdz 2021. gada 9. aprīlim izvērtēt un Babītes novada 

pašvaldības domei iesniegt rakstisku ziņojumu par:”. 
 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas. 
 

      19.§ 

Par nodomu protokola parakstīšanu 

Ziņo D.Valters 

 

Babītes novada pašvaldība, turpmāk – Pašvaldība, ir saņēmusi fiziskas personas J.P. 

“dzēsts”, personas kods “dzēsts”, turpmāk – Iesniedzējs, 23.02.2021. iesniegumu, kurā cita 

starpā izteikts aicinājums Pašvaldībai iegādāties iesniedzējam piederošā nekustamā 

īpašuma “Birznieki”, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr. 

80480070027, turpmāk – Zemesgabals, daļu 0,0522 ha platībā, turpmāk – Zemes vienība. 

Zemesgabalam tiek izstrādāts zemes ierīcības projekts, kas paredz atdalīt Zemes vienību, 

kas dabā ir daļa no Božu ceļa zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0201, 

turpmāk – Božu ceļš.  

Lai Pašvaldība spētu sekmīgi izstrādāt un realizēt būvprojektu “A/C C-21, Božu 

ceļa posma pārbūve, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā”, nepieciešams Zemes 

vienību pievienot  Božu ceļam.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktam, 

15.panta pirmās daļas 2.punktam, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktam, kas nosaka, ka publiskas personas 

rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu, 

kā arī ievērojot Attīstības komitejas 16.03.2021. atzinumu (protokols Nr.3, 16.§) un 

Finanšu komitejas 18.03.2021. atzinumu (protokols Nr.3, 3.§),  atklāti balsojot „par” 14 

balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, A.Ence, I.Bērziņa, J.Ivanovs, G.Štolcers, K.Vilciņš, 

J.Kazaks, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, E.Vinceviča), 

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

 

1. Babītes novada pašvaldībai parakstīt nodomu protokolu ar J.P. “dzēsts”, personas 

kods “dzēsts”, par zemes vienības 0,0522 ha platībā no nekustamā īpašuma 

“Birznieki”, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr. 

80480070027, pirkuma līguma slēgšanu. 

2. Apstiprināt nodomu protokola projektu (skat. pielikums). 
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3. Pilnvarot Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Aivaru Osīti parakstīt 

nodomu protokolu. 

4. Lēmuma norakstu nosūtīt Iesniedzējam ierakstītā pasta sūtījumā uz adresi: “dzēsts” 

 
 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trīs lapām. 

 

20.§ 

Par mācību līdzekļa nomas maksas atcelšanu 

Ziņo D.Valters 

 

Babītes novada pašvaldība, turpmāk tekstā – Pašvaldība, 15.03.2021. ir saņēmusi 

B.P. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, turpmāk tekstā – Iesniedzēja, iesniegumu (reģistrēts 

Babītes novada pašvaldības administrācijā 15.03.2021. ar Nr. 1070-S), turpmāk tekstā – 

Iesniegums, kurā Iesniedzēja lūdz Pašvaldību atcelt 04.09.2019. Mācību līdzekļa nomas 

līgumā Nr. 1-64/19/47-LI noteikto nomas maksu. Iesniegumā izteiktais lūgums skaidrots 

ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī un tās ekonomisko iespaidu. 

  

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

balsojot „par” 14 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, 

D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, 

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

nolemj: 
 

 Atcelt Babītes novada pašvaldības un B.P. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, 

04.09.2019. noslēgtajā Mācību līdzekļa nomas līgumā Nr.1-64/19/47-LI noteikto nomas 

maksu, laikā no 2021.gada 1.marta līdz valstī noteiktās ārkārtējās situācijas izbeigšanās 

dienai. 
 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas. 

 

      

21.§ 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu projektam “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss 

“Mana zeme skaistā”” 

Ziņo I.Bērziņa 

 

Izskatot nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” valdes priekšsēdētāja J.Letinska 

22.02.2021. vēstuli, reģistrēta pašvaldības Administrācijas Kancelejā 22.02.2021. reģ. Nr. 

736-S, ar lūgumu piešķirt finansējumu projektam “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss 

“Mana zeme skaistā”” un izvērtējot iepriekš minēto, un saskaņā ar likumu „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un Izglītības, kultūras un sporta lietu 

komitejas 16.03.2021. atzinumu (protokols Nr.3, 1.§) un  Finanšu komitejas 18.03.2021. 

atzinumu  (protokols Nr.3, 2.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, 

A.Ence, I.Bērziņa, J.Ivanovs, G.Štolcers, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, 

J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, E.Vinceviča), „pret” nav balsis, „atturas” nav 

balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 
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1. Piešķirt 283,00 EUR (divi simti astoņdesmit trīs euro, 00 centi) apmērā projekta 

“Latvijas skolu jaunatnes foto konkursa “Mana zeme skaistā”” īstenošanai no 

budžeta programmas “Dotācija kultūrai”. 

 

2. Minēto summu 283,00 EUR (divi simti astoņdesmit trīs euro, 00 centi) apmērā 

pārskaitīt nodibinājumam “Zinātnes un inovāciju parks” reģistrācijas numurs: 

40008191808, banka: A/S Swedbank, kods:   HABALV 22, konts: 

LV19HABA0551032996262. 

 

3. Mēneša laikā pēc finansējuma izlietošanas iesniegt pašvaldības administrācijā 

atskaiti par dotācijas izlietojumu, pievienojot attaisnojuma dokumentu kopijas: 

rēķins vai pavadzīmi, apmaksu apstiprinātu maksājuma uzdevumu, kases čeku 

vai stingrās uzskaites kvītis, kur maksājuma mērķis atbilst lēmumā piešķirtajam 

finansējuma mērķim un maksājuma veicējs ir “Zinātnes un inovāciju parks” 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas. 

 

22.§ 

Par Babītes novada pašvaldības ilggadējo darbinieku sveikšanu 

 

Ziņo A.Osītis 

 

Lai Babītes novada pašvaldības darbiniekiem izteiktu pateicību par godprātīgu un 

profesionālu darbu Babītes novada pašvaldībā un motivētu jauniem izaicinājumiem, un 

sasniegumiem novada attīstībā, saskaņā ar 17.03.2021. Izglītības, kultūras un sporta lietu 

komitejas atzinumu (prot. Nr.3, 2.§) un 18.03.2021. Finanšu komitejas atzinumu (prot. 

Nr.3, 1.§), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu, atklāti balsojot 

„par” 14 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, A.Ence, I.Bērziņa, J.Ivanovs, G.Štolcers, K.Vilciņš, 

J.Kazaks, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, E.Vinceviča), 

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

1. Izteikt pateicību, ilggadējiem Babītes novada pašvaldības darbiniekiem par ieguldīto 

darbu Babītes novada attīstībā.  

 

2. Piešķirt suvenīru ar Babītes novada ģerboni un pateicības rakstu darbiniekiem: 

2.1. ar darba stāžu Babītes novada pašvaldībā - 10 gadi līdz 25 gadi; 

2.2. ar darba stāžu Babītes novada pašvaldībā - 25 gadi un vairāk. 

 

3. Noteikt Babītes novada pašvaldības Administrācijas Sabiedrisko attiecību speciālistēm 

organizēt suvenīru un pateicības rakstu izgatavošanu. 

 

4. Noteikt paredzamo laiku ilggadējo darbinieku sveikšanai - 2021. gada jūnijs. 

 

5. Izdevumus par suvenīru iegādi un pateicības rakstu izgatavošanu apmaksāt no 

2021. gada Babītes novada pašvaldības budžeta programmas “Sabiedriskās attiecības”. 

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas. 
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23.§ 

Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības 27.11.2019. noteikumos Nr.14 

„Par piemaksu, prēmiju un naudas balvu piešķiršanas kārtību Babītes novada 

pašvaldības administrācijā”  

Ziņo A.Kravals 

  

Lai administrācijas darbiniekus materiāli stimulētu un objektīvi piešķirtu piemaksu 

par personīgā darba ieguldījumu un darba kvalitāti, nepieciešams veikt izmaiņas Babītes 

novada pašvaldības 27.11.2019. noteikumu Nr.14 „Par piemaksu, prēmiju un naudas balvu 

piešķiršanas kārtību Babītes novada pašvaldības administrācijā” 8.punktā. 

Ievērojot iepriekš minēto un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 5.panta sesto 

daļu un 21.panta pirmās daļas 13.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 18.03.2021. 

atzinumu (protokols Nr.3, 4.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, 

A.Ence, I.Bērziņa, J.Ivanovs, G.Štolcers, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, 

J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, E.Vinceviča), „pret” nav balsis, „atturas” nav 

balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Veikt grozījumus Babītes novada pašvaldības 27.11.2019. noteikumu Nr.14 „Par 

piemaksu, prēmiju un naudas balvu piešķiršanas kārtību Babītes novada pašvaldības 

administrācijā” 8.punktā un apakšpunktus izteikt sekojošā redakcijā: 

„8.1. atbilstoši Iestādē izstrādātiem personīgā darba ieguldījuma un darba kvalitātes 

novērtēšanas kritērijiem, bet ne vairāk kā 20% no Darbinieka mēnešalgas (skatīt 

pielikumu Nr.1); 

 8.2. piemaksu par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti nosaka Iestādes 

vadītājs, ņemot vērā Darbinieka pašvērtējumu un struktūrvienības vadītāja 

Darbinieka vērtējumu (vērtēšanas veidlapu skatīt pielikumā Nr.3); 

 8.3. Iestādes vadītājs reizi ceturksnī atkārtoti pārskata un izvērtē piemaksas 

nepieciešamību un pamatojumu.”  

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz astoņām lapām. 

 

24.§ 

Par dotācijas piešķiršanu Piņķu Sv. Jāņa ev. lut. Draudzei 

 

Ziņo E.Sloceniece 

 

 Izskata Piņķu Sv. Jāņa ev. lut. draudzes (turpmāk tekstā – Draudze) priekšnieka 

Ritvara Heniņa 01.03.2021. iesniegumu Nr.3 un precizēto 18.03.2021. iesniegumu – 

pieteikumu  (skat. pielikumu Nr.1 un Nr.2) ar lūgumu piešķirt dotāciju Draudzes 2020.gadā 

realizētam projektam “Baznīcas fasādes izgaismošanas izmaksas” (turpmāk tekstā – 

Projekts), piešķirot dotāciju 687,22 EUR apmērā elektroenerģijas izdevumu apmaksai. 

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 – 
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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, Finanšu komitejas 16.03.2021. atzinumam (protokols 

Nr.3, 9.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, A.Ence, I.Bērziņa, 

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

J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, E.Vinceviča), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski-luteriskai draudzei, reģistrācijas Nr.90000660517, 

juridiskā adrese Skolas iela 17, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV–2107, 

Dotāciju 2020.gadā realizētā Projekta – “Baznīcas fasādes izgaismošanas izmaksas” 

izdevumu apmaksai 687,22 EUR (seši simti astoņdesmit septiņi euro, 22 centi) apmērā.  

2. 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. 

3. Draudzei 2.punktā minētā atskaite par Dotācijas izlietojumu jāsagatavo atbilstoši 

Likuma 4.panta piektajā daļā noteiktajām prasībām. 

4. 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. 

 

25.§ 

Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības domes 22.04.2015. lēmumā  

„Par mobilo tālruņu izmantošanas limitu noteikšanu”  

(protokols Nr.6, 22.§)  

Ziņo E.Sloceniece 

 

 Izskatot Babītes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas K.Kalotes 

18.03.2021. iesniegumu (skat. Pielikumu Nr.1) ar lūgumu papildināt to amatu sarakstu, kuri 

amata pienākumu izpildei izmanto pašvaldības mobilo tālruni, un noteikt pašvaldības 

apmaksāto mobilā tālruņa izmantošanas limitu mēnesī, atklāti balsojot „par” 14 balsis 

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

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

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

 

Ar 01.04.2021. Babītes novada pašvaldības domes 22.04.2015. lēmuma „Par 

mobilo tālruņu izmantošanas limitu noteikšanu” (protokols Nr.6, 22.§) tabulu papildināt ar 

pozīciju Nr. 1.51., 1.52., 1.53. sekojošā redakcijā. 

 

 

Nr. 

 

Amata nosaukums 

Mobilā tālruņa 

izmantošanas 

limits, EUR 

1.51. Psihologs 10.00 

1.52. Fizioterapeits 10.00 

1.53. Ergoterapeits 10.00 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas. 
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26.§ 

Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības 27.01.2021. noteikumos Nr. 1 

„Par amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2021.gadā” 

(protokols Nr.2, 45.§)  

Ziņo E.Sloceniece 

 

Izskatot Babītes novada pašvaldības Administrācijas vadītāja A.Kravaļa 15.03.2021. 

iesniegumu (iesniegums – pielikumā Nr.1) ar lūgumu veikt izmaiņas iestādes darbinieku 

sarakstā, un saskaņā ar Finanšu komitejas 18.03.2021. atzinumu (protokols Nr.3, 5.§), 

atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, A.Ence, I.Bērziņa, J.Ivanovs, 

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

N.Antipenko, E.Vinceviča), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada 

pašvaldības dome nolemj: 
 

Veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības 27.01.2021. noteikumos Nr.1 „Par 

amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2021.gadā” (protokols Nr.2, 

45.§), izsakot pielikumu Nr.1 jaunā redakcijā (skat. pielikumu Nr.2). 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām. 

 

27.§ 

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 18.03.2021. atzinumu (protokols Nr.3, 6.§), atklāti balsojot 

„par” 13 balsis (A.Osītis, D.Cvetkova, I.Bērziņa, J.Ivanovs, G.Štolcers, K.Vilciņš, 

J.Kazaks, R.Bērziņa, Dz.Dūšele, J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, E.Vinceviča), 

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

 

 Apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6 „Par 

grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2021.gada budžetā”.  

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.6 „Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 

2021.gada budžetā”. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divdesmit lapām. 

 
 

 

Domes sēdes darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti izskatīti. 
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Kārtējā domes sēde 2021. gada 28. aprīlī, plkst. 14:00. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.55 

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs     Aivars Osītis 

 

 

Protokolētājs        Anda Ozoliņa 


