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DOMES SĒDES PROTOKOLS 
 

2021. gada 27. janvāris    Nr. 2 

 

Sēdi vada pašvaldības  

domes priekšsēdētājs Aivars Osītis 

 

Sēdē piedalās: 

domes priekšsēdētāja  

vietniece  Darja Cvetkova 

 

deputāti:  Andrejs Ence 

 Ilze Bērziņa 

 Juris Ivanovs 

 Jevgēnijs Jemeļjanovs 

 Gatis Štolcers 

 Nikolajs Antipenko 

 Kristaps Vilciņš 

 Jānis Kazaks  

 Regīna Bērziņa 

 Dzidra Dūšele 

 Evita Vinceviča 

 Jānis Bērziņš 

 

Nepiedalās deputāts Vilnis Vaivods (slimības dēļ) 

  

izpilddirektore Elfa Sloceniece 

administrācijas darbinieki:  Inga Griezne, Daina Klauģe, Helēna Slava, Dāvids Valters, 

Anastasija Savčuka, Lelde Drozdova-Auzāne, Dana 

Lomakina, Aleksandra Iklāva 

 

AS “Ceļuprojekts” pārstāvji:  Armands Auseklis, Viktors Rautmanis, Māris Broks, Pēteris 

Bahurs 

 

Protokolē sekretāre  Anda Ozoliņa 
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Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.00 

 

1. AS “Ceļuprojekts”prezentācija “Satiksmes infrastruktūras izpēte Piņķu ciemā”. 

2. Domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieces ziņojumi par novada 

attīstību, paveikto 2020.gadā un plānoto 2021.gadā. 

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

notikumiem Babītes novadā (ziņojums pielikumā).  

4. Izpilddirektore Elfa Sloceniece ziņo par veiktajiem un plānotajiem 

saimnieciskajiem darbiem (ziņojums pielikumā).  

5. Ziņojumi par sabiedrisko kārtību novadā: 

5.1.Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļas sargs Dana 

Lomakina informē par sastādītajiem pārkāpumu protokoliem, 

saņemtajiem iedzīvotāju iesniegumiem, veiktajiem izbraukumiem 

(ziņojums pielikumā).  

5.2.Babītes novada pašvaldības Administrācijas Administratīvās 

inspekcijas vadītājas Aleksandras Iklāvas ziņojums. 

 

Domes priekšsēdētājs lūdz papildināt darba kārtību:  

1. ar lēmumprojekta Nr. 27 “Par zemes iegūšanu īpašumā” 2., 3., 4., 5., 6. un 

7.punktu; 

2. ar lēmumprojektu Nr. 26 “Par pabalstu krīzes situācijā”; 

3. ar lēmumprojektu Nr. 34 “Par Babītes novada pašvaldības domes saistošo 

noteikumu Nr. 3 “Grozījumi 2011. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 

10 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” apstiprināšanu”. 

 

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

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

Dz.Dūšele, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

  

Apstiprināt darba kārtību. 

 

Darba kārtība: 

1. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām divu dzīvokļu mājā ar adresi Aveņu iela 

2B, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads 

2. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām divu dzīvokļu dzīvojamā māja ar adresi 

Miera iela 6, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads 

3. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām divu dzīvokļu dzīvojamā māja ar adresi 

Miera iela 7, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads 

4. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām divu dzīvokļu dzīvojamā māja ar adresi 

Miera iela 9, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads 

5. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām divu dzīvokļu dzīvojamā māja ar adresi 

Miera iela 11, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads 

6. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām divu dzīvokļu dzīvojamā māja ar adresi 

Miera iela 13, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads 

7. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām divu dzīvokļu dzīvojamā māja ar adresi 

Zaru iela 6, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads 
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8. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām divu dzīvokļu dzīvojamā māja ar adresi 

Zaru iela 8, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads 

9. Par adrešu piešķiršanu mazstāvu daudzdzīvokļu ēkām un telpu grupām 

Saulkrastu ielā 2 un Saulkrastu ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 

novadā. 

10. Par atļauju atdalīt no nekustamā īpašuma “Amatnieki”, kadastra Nr. 8088 003 

0079 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0079, Gātciemā, Salas 

pagastā, Babītes novadā. 

11. Par atļauju apvienot blakus esošās zemes vienības Laipu iela 6 un Sēņu iela 3, 

Kūdrā, Salas pagastā, Babītes novadā. 

12. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā 

īpašuma “Ceļāres 1” zemes vienība un valsts vietējā autoceļa V10 Babītes 

stacija – Vārnukrogs posms, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā. 

13. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Ābeļziedi” 

zemes vienībai Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā 

14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu “Meža 

zvani”, “Meža vēji”, Parka aleja 2, Parka aleja 10, Parka aleja 12 zemes 

vienībām, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā. 

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

zemes vienības sadalīšanai, Sīpolciemā, Salas pagastā, Babītes novadā. 

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Sebru 

Veisi” zemes vienības sadalīšanai, Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes 

novadā. 

17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Čimalas” 

zemes vienības sadalīšanai, Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā. 

18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Upesloki”, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0062, Piņķos, Babītes 

pagastā, Babītes novadā. 

19. Par izmaiņām realizācijas kārtībā slēdzot Administratīvo līgumu par 

detālplānojuma īstenošanu nekustamā īpašuma “Lapsiņas” detālplānojuma 

grozījumiem. 

20. Par izmaiņām administratīvajā līgumā par nekustamā īpašuma “Jaunušas”, 

kadastra Nr. 8048 004 0218, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 001 

0218 detālplānojuma īstenošanas kārtībā.  

21. Par pakalpojuma piešķiršanu. 

22. Par uzņemšanu sociālā dzīvokļa rindā. 

23. Par dzīvokļa statusa maiņu. 

24. Par sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu. 

25. Par pabalsta piešķiršanu.  

26. Par pabalstu krīzes situācijā.  

27. Par zemes iegūšanu īpašumā. 

28. Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Brīvkalnos, 

Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8048 003 0435, neapbūvētas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.8048 010 0275, 239 m2 platībā, 

atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu.  

29. Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības domes 25.04.2018. apstiprinātajā 

”Olaines sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā”. 

30. Par atbildīgo personu “Trauksmes cēlēja ziņojumu” izvērtēšanai 

apstiprināšanu. 
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31. Par telpu nomas maksas atbrīvošanu sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību. 

32. Par profesionālās ievirzes izglītības mācību maksas un mūzikas instrumenta 

nomas maksas atlikšanu. 

33. Par Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 2 “Grozījumi 

Babītes novada pašvaldības domes 2013. gada 23. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 3 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 

kārtība". 

34. Par Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 3 “Grozījumi 

2011. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 10 “Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas noteikumi”” apstiprināšanu. 

35. Par Lakstīgalu ielas, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, ielas 

apgaismojuma līnijas iegādi. 

36. Par Alstu un Lielās Zaru ielas, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, ielas 

apgaismojuma tīkla iegādi. 

37. Par Babītes vidusskolas izglītojamo 1. – 4. klašu grupā nodrošināšanu ar 

pārtikas pakām attālinātā mācību procesa laikā. 

38. Par pabalsta piešķiršanu. 

39. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu. 

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

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

41. Par vidējām izmaksām pirmskolas izglītības programmā Babītes novada 

pašvaldības izglītības iestādēs 2021.gadā. 

42. Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēra 2021.gadā apstiprināšanu bērnu 

uzraudzības pakalpojumam. 

43. Par pašvaldības izglītības iestāžu 2021.gada  izdevumu tāmes apstiprināšanu. 

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

liepu vainagošanai pie Piņķu sv. Jāņa baznīcas. 

45. Par pašvaldības noteikumu Nr. 1 „Par amatiem, to klasificēšanu un 

mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2021.gadā” apstiprināšanu. 

46. Par Babītes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam. 

 

 

1.§ 

Par adrešu piešķiršanu telpu grupām divu dzīvokļu mājā ar adresi Aveņu iela 2B, 

Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads 
Ziņo I.Griezne 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata no Valsts zemes dienesta 08.12.2020. 

saņemto informāciju (reģ. Nr.4545-S), kurā norāda, ka atbilstoši kadastrālās uzmērīšanas 

datiem, Kadastra informācijas sistēmā ir konstatētas ēkas ar izveidotām telpu grupām, 

kurām pēc Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem nav reģistrētas telpu grupu 

adreses. Līdz ar to dienests lūdz izvērtēt un nepieciešamības gadījumā piešķirt adreses telpu 

grupām ēkā ar adresi Aveņu iela 2B, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra 

apzīmējums 80480031665001. 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi” 2.10., 9., 22., 24. punktu, Attīstības komitejas 19.01.2021. atzinumu (prot. Nr.1, 

2.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, 

J.Ivanovs, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, K.Vilciņš, Dz.Dūšele, 
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J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

Atbilstoši 24.08.2020. akceptētajam būvprojektam BIS-BV-7.2-2020-30058 un 

grafiskajam Pielikumam Nr.1, divu dzīvokļu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 8048 

003 1665 001 un adresi Aveņu iela 2B, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads: 

1) telpu grupai Nr. 01 ar platību 115.68 m2, piešķirt adresi Aveņu iela 2B-2, Piņķi, 

Babītes pagasts, Babītes novads. 

2) telpu grupai Nr. 02 ar platību 134.64 m2, piešķirt adresi Aveņu iela 2B-1, Piņķi, 

Babītes pagasts, Babītes novads. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trīs lapām. 

 

2.§ 

Par adrešu piešķiršanu telpu grupām divu dzīvokļu dzīvojamā māja ar adresi Miera 

iela 6, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads 

 

Ziņo I.Griezne 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības 

administrācijas ierosinājumu, piešķirt adreses telpu grupām ēkā ar adresi Miera iela 6, 

Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra apzīmējums 8048 001 1072 001. 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi” 2.10., 9., 22., 24. punktu, Attīstības komitejas 19.01.2021. atzinumu (prot. Nr.1, 

3.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, 

J.Ivanovs, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, K.Vilciņš, Dz.Dūšele, 

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

dome nolemj: 

 

Atbilstoši 26.09.2019. akceptētajam būvprojektam, akcepta Nr.326, un grafiskajam 

Pielikumam Nr.1, divu dzīvokļu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1072 

001 un adresi Mieru iela 6, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads: 

1) telpu grupai Nr.1 ar platību 119.34 m2, piešķirt adresi Miera iela 6-2, Mežāres, 

Babītes pagasts, Babītes novads. 

2) telpu grupai Nr.2 ar platību 120.97 m2, piešķirt adresi Miera iela 6-1, Mežāres, 

Babītes pagasts, Babītes novads. 

 

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

Par adrešu piešķiršanu telpu grupām divu dzīvokļu dzīvojamā māja ar adresi Miera 

iela 7, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads 

 

Ziņo I.Griezne 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības 

administrācijas ierosinājumu, piešķirt adreses telpu grupām ēkā ar adresi Miera iela 7, 

Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra apzīmējums 8048 001 1078 001. 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi” 2.10., 9., 22., 24. punktu, Attīstības komitejas 19.01.2021. atzinumu (prot. Nr.1, 

4.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, 

J.Ivanovs, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, K.Vilciņš, Dz.Dūšele, 

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

dome nolemj: 

 

Atbilstoši 07.10.2019. akceptētajam būvprojektam, akcepta Nr.338, un grafiskajam 

Pielikumam Nr.1, divu dzīvokļu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1078 

001 un adresi Mieru iela 7, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads: 

1) telpu grupai Nr.1 ar platību 119.34 m2, piešķirt adresi Miera iela 7-1, Mežāres, 

Babītes pagasts, Babītes novads. 

2) telpu grupai Nr.2 ar platību 120.97 m2, piešķirt adresi Miera iela 7-2, Mežāres, 

Babītes pagasts, Babītes novads. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trīs lapām. 

 

4.§ 

Par adrešu piešķiršanu telpu grupām divu dzīvokļu dzīvojamā māja ar adresi Miera 

iela 9, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads 

 

Ziņo I.Griezne 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata D.R. “dzēsts” 08.01.2021. iesniegumu, 

kas pašvaldībā reģistrēts 11.01.2021. Nr. 104-S, ar lūgumu piešķirt adreses telpu grupām 

ēkā ar adresi Miera iela 9, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra apzīmējums 

8048 001 1077 001. 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi” 2.10., 22., 24. punktu un Attīstības komitejas 19.01.2021. atzinumu (prot. Nr.1, 

5.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, 

J.Ivanovs, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, K.Vilciņš, Dz.Dūšele, 

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

dome nolemj: 

 

Atbilstoši 07.10.2019. akceptētajam būvprojektam, akcepta Nr.337, un grafiskajam 

Pielikumam Nr.1, divu dzīvokļu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1077 

001 un adresi Mieru iela 9, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads: 
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1) telpu grupai Nr.1 ar platību 119.34 m2, piešķirt adresi Miera iela 9-1, Mežāres, 

Babītes pagasts, Babītes novads. 

2) telpu grupai Nr.2 ar platību 120.97 m2, piešķirt adresi Miera iela 9-2, Mežāres, 

Babītes pagasts, Babītes novads. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trīs lapām. 

 

5.§ 

Par adrešu piešķiršanu telpu grupām divu dzīvokļu dzīvojamā māja ar adresi Miera 

iela 11, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads 

 

Ziņo I.Griezne 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības 

administrācijas ierosinājumu, piešķirt adreses telpu grupām ēkā ar adresi Miera iela 11, 

Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra apzīmējums 8048 001 1076 001. 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi” 2.10., 9., 22., 24. punktu, Attīstības komitejas 19.01.2021. atzinumu (prot. Nr.1, 

6.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Osītis, A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, 

J.Ivanovs, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, K.Vilciņš, Dz.Dūšele, J.Kazaks, 

R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, tehnisku iemeslu dēļ balsojumā 

nepiedalās D.Cvetkova, Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atbilstoši 19.10.2019. akceptētajam būvprojektam, akcepta Nr.311, un grafiskajam 

Pielikumam Nr.1, divu dzīvokļu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1076 

001 un adresi Mieru iela 11, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads: 

1) telpu grupai Nr.1 ar platību 119.34 m2, piešķirt adresi Miera iela 11-1, Mežāres, 

Babītes pagasts, Babītes novads. 

2) telpu grupai Nr.2 ar platību 120.97 m2, piešķirt adresi Miera iela 11-2, Mežāres, 

Babītes pagasts, Babītes novads. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trīs lapām. 

 

6.§ 

Par adrešu piešķiršanu telpu grupām divu dzīvokļu dzīvojamā māja ar adresi Miera 

iela 13, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads 

 

Ziņo I.Griezne 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata Babītes novada pašvaldības 

administrācijas ierosinājumu, piešķirt adreses telpu grupām ēkā ar adresi Miera iela 13, 

Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra apzīmējums 8048 001 1075 001. 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi” 9., 2.10., 22., 24. punktu, Attīstības komitejas 19.01.2021. atzinumu (prot. Nr.1, 

7.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, 
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J.Ivanovs, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, K.Vilciņš, Dz.Dūšele, 

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

dome nolemj: 

 

Atbilstoši 09.10.2019. akceptētajam būvprojektam, akcepta Nr.343, un grafiskajam 

Pielikumam Nr.1, divu dzīvokļu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1075 

001 un adresi Mieru iela 13, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads: 

1) telpu grupai Nr.1 ar platību 119.34 m2, piešķirt adresi Miera iela 13-1, Mežāres, 

Babītes pagasts, Babītes novads. 

2) telpu grupai Nr.2 ar platību 120.97 m2, piešķirt adresi Miera iela 13-2, Mežāres, 

Babītes pagasts, Babītes novads. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trīs lapām. 

 

7.§ 

Par adrešu piešķiršanu telpu grupām divu dzīvokļu dzīvojamā māja ar adresi Zaru 

iela 6, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads 

 

Ziņo I.Griezne 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata no Valsts zemes dienesta 22.12.2020. 

saņemto informāciju (reģ. Nr.4743-S), kurā norāda, ka atbilstoši kadastrālās uzmērīšanas 

datiem, Kadastra informācijas sistēmā ir konstatētas ēkas ar izveidotām telpu grupām, 

kurām pēc Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem nav reģistrētas telpu grupu 

adreses. Līdz ar to dienests lūdz izvērtēt un nepieciešamības gadījumā piešķirt adreses telpu 

grupām ēkā ar adresi Zaru iela 6, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra 

apzīmējums 8048 004 0913 001. 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi” 2.10., 9., 22., 24. punktu, Attīstības komitejas 19.01.2021. atzinumu (prot. Nr.1, 

8.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, 

J.Ivanovs, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, K.Vilciņš, Dz.Dūšele, 

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

dome nolemj: 

 

Atbilstoši 21.10.2020. akceptētajam būvprojektam BIS-BV-7.2-2020-32489 un 

grafiskajam Pielikumam Nr.1, divu dzīvokļu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 8048 

004 0913 001 un adresi Zaru iela 6, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads: 

1) telpu grupai Nr. 1 ar platību 153 m2, piešķirt adresi Zaru iela 6-2, Spilve, Babītes 

pagasts, Babītes novads. 

2) telpu grupai Nr. 2 ar platību 153 m2, piešķirt adresi Zaru iela 6-1, Spilve, Babītes 

pagasts, Babītes novads. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trīs lapām. 
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8.§ 

Par adrešu piešķiršanu telpu grupām divu dzīvokļu dzīvojamā māja ar adresi Zaru 

iela 8, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads 

 

Ziņo I.Griezne 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata no Valsts zemes dienesta 08.12.2020. 

saņemto informāciju (reģ. Nr.4545-S), kurā norāda, ka atbilstoši kadastrālās uzmērīšanas 

datiem, Kadastra informācijas sistēmā ir konstatētas ēkas ar izveidotām telpu grupām, 

kurām pēc Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem nav reģistrētas telpu grupu 

adreses. Līdz ar to dienests lūdz izvērtēt un nepieciešamības gadījumā piešķirt adreses telpu 

grupām ēkā ar adresi Zaru iela 8, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra 

apzīmējums 8048 004 0912 001. 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi” 2.10., 9., 22., 24. punktu, Attīstības komitejas 19.01.2021. atzinumu (prot. Nr.1, 

9.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, 

J.Ivanovs, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, K.Vilciņš, Dz.Dūšele, 

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

dome nolemj: 

 

Atbilstoši 10.08.2020. akceptētajam būvprojektam BIS-BV-7.2-2020-21419 un 

grafiskajam Pielikumam Nr.1, divu dzīvokļu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 8048 

004 0912 001 un adresi Zaru iela 8, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads: 

1) telpu grupai Nr. 1 ar kopējo platību 153 m2, piešķirt adresi Zaru iela 8-2, Spilve, 

Babītes pagasts, Babītes novads. 

2) telpu grupai Nr. 2 ar kopējo platību 153m2, piešķirt adresi Zaru iela 8-1, Spilve, 

Babītes pagasts, Babītes novads. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trīs lapām. 

 

9.§ 

Par adrešu piešķiršanu mazstāvu daudzdzīvokļu ēkām un telpu grupām Saulkrastu 

ielā 2 un Saulkrastu ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā 

 

Ziņo D.Klauģe 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata Park Apartments SIA, reģ. Nr. 

40203209985, 2021.gada 7.janvāra iesniegumu, kas pašvaldībā reģistrēts 2021.gada 

11.janvārī Nr.115-S, ar lūgumu piešķirt adreses dzīvokļu īpašumiem mazstāvu 

daudzdzīvokļu ēkās, kuras atrodas uz zemes vienībām ar adresi Saulkrastu iela 2, Piņķi, 

Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra apzīmējums 8048 003 1660 un Saulkrastu iela 4, 

Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra apzīmējums 8048 003 1661. 

 

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

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

19.01.2021. atzinumu (prot. Nr.1, 10.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, 

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

balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt adresi mazstāvu daudzdzīvokļu ēkai zemes vienībā Saulkrastu ielā 2, ar 

kadastra apzīmējumu 8048 003 1660, Saulkrastu iela 2, Piņķi, Babītes pagasts, 

Babītes novads.  

2. Piešķirt sekojošas adreses mazstāvu daudzdzīvokļu ēkā Saulkrastu ielā 2 

esošajām telpu grupām: 

 

N.p.k. 

Telpu grupas 

numurs atbilstoši  

būvprojektam 

Platība  

(m2) 
Adrese 

1. Dzīvoklis Nr.1 57,4 Saulkrastu iela 2-1, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

2. Dzīvoklis Nr.2 70,8 Saulkrastu iela 2-2, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

3. Dzīvoklis Nr.3 76,3 Saulkrastu iela 2-3, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

4. Dzīvoklis Nr.4 104,7 Saulkrastu iela 2-4, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

5. Dzīvoklis Nr.5 70,7 Saulkrastu iela 2-13, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

6. Dzīvoklis Nr.6 58,0 Saulkrastu iela 2-14, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

7. Dzīvoklis Nr.7 76,3 Saulkrastu iela 2-15, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

8. Dzīvoklis Nr.8 49,1 Saulkrastu iela 2-5, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

9. Dzīvoklis Nr.9 62,5 Saulkrastu iela 2-6, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

10. Dzīvoklis Nr.10 68,0 Saulkrastu iela 2-7, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

11. Dzīvoklis Nr.11 48,4 Saulkrastu iela 2-8, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

12. Dzīvoklis Nr.12 41,9 Saulkrastu iela 2-16, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

13. Dzīvoklis Nr.13 62,5 Saulkrastu iela 2-17, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

14. Dzīvoklis Nr.14 49,0 Saulkrastu iela 2-18, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

15. Dzīvoklis Nr.15 68,0 Saulkrastu iela 2-19, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

16. Dzīvoklis Nr.16 49,0 Saulkrastu iela 2-9, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

17. Dzīvoklis Nr.17 62,5 Saulkrastu iela 2-10, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

18. Dzīvoklis Nr.18 68,0 Saulkrastu iela 2-11, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

19. Dzīvoklis Nr.19 90,0 Saulkrastu iela 2-12, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

20. Dzīvoklis Nr.20 62,5 Saulkrastu iela 2-20, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

21. Dzīvoklis Nr.21 49,0 Saulkrastu iela 2-21, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

22. Dzīvoklis Nr.22 68,0 Saulkrastu iela 2-22, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

 

 

3. Piešķirt adresi mazstāvu daudzdzīvokļu ēkai zemes vienībā Saulkrastu ielā 4, ar 

kadastra apzīmējumu  8048 003 1661, Saulkrastu iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, 

Babītes novads.  

4. Piešķirt sekojošas adreses mazstāvu daudzdzīvokļu ēkā Saulkrastu ielā 4 

esošajām telpu grupām: 

 

N.p.k. 

Telpu grupas 

numurs atbilstoši  

būvprojektam 

Platība  

(m2) 
Adrese 

1. Dzīvoklis Nr.1 57,4 Saulkrastu iela 4-1, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

2. Dzīvoklis Nr.2 70,8 Saulkrastu iela 4-2, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

3. Dzīvoklis Nr.3 76,3 Saulkrastu iela 4-3, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

4. Dzīvoklis Nr.4 104,7 Saulkrastu iela 4-4, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

5. Dzīvoklis Nr.5 70,7 Saulkrastu iela 4-13, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

6. Dzīvoklis Nr.6 58,0 Saulkrastu iela 4-14, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

7. Dzīvoklis Nr.7 76,3 Saulkrastu iela 4-15, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

8. Dzīvoklis Nr.8 49,1 Saulkrastu iela 4-5, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

9. Dzīvoklis Nr.9 62,5 Saulkrastu iela 4-6, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 
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10. Dzīvoklis Nr.10 68,0 Saulkrastu iela 4-7, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

11. Dzīvoklis Nr.11 48,4 Saulkrastu iela 4-8, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

12. Dzīvoklis Nr.12 41,9 Saulkrastu iela 4-16, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

13. Dzīvoklis Nr.13 62,5 Saulkrastu iela 4-17, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

14. Dzīvoklis Nr.14 49,0 Saulkrastu iela 4-18, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

15. Dzīvoklis Nr.15 68,0 Saulkrastu iela 4-19, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

16. Dzīvoklis Nr.16 49,0 Saulkrastu iela 4-9, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

17. Dzīvoklis Nr.17 62,5 Saulkrastu iela 4-10, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

18. Dzīvoklis Nr.18 68,0 Saulkrastu iela 4-11, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

19. Dzīvoklis Nr.19 90,0 Saulkrastu iela 4-12, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

20. Dzīvoklis Nr.20 62,5 Saulkrastu iela 4-20, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

21. Dzīvoklis Nr.21 49,0 Saulkrastu iela 4-21, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

22. Dzīvoklis Nr.22 68,0 Saulkrastu iela 4-22, Piņķi, Babītes pagasts, Babīte novads 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz trīs lapām. 

     

10.§ 

Par atļauju atdalīt no nekustamā īpašuma “Amatnieki”, kadastra Nr. 8088 003 

0079 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0079, Gātciemā, Salas 

pagastā, Babītes novadā 

 

Ziņo I.Griezne 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata Ģ.P. “dzēsts” 10.12.2020. iesniegumu 

(reģ. Nr. 4573-S), ar lūgumu atļaut izdalīt no nekustamā īpašuma “Amatnieki”, kadastra 

Nr. 8088 003 0079 zemes vienību 0.32 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0079, 

piešķirot tai nosaukumu “Strazdi”. 

 

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” 

23.2.2., 23.3., 28.,  punktam, Attīstības komitejas 19.01.2021. lēmumam (prot. Nr.1, 11.§), 

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

J.Ivanovs, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, K.Vilciņš, Dz.Dūšele, 

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

dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma “Amatnieki”, kadastra Nr. 8088 003 0079 zemes vienībai 

0.3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0080 noteikto nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(0101) uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (0601)- 0.25 ha platībā un neapgūtu 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0600) – 0.05 ha platībā. 

2. Atļaut no nekustamā īpašuma “Amatnieki”, kadastra Nr. 8088 003 0079, atdalīt un 

reģistrēt kā atsevišķu kadastra objektu zemes vienību 0.32 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 8088 003 0079, piešķirot adresi “Strazdi”, Gātciems, Salas pagasts, Babītes 

novads.  

3. Mainīt zemes vienībai 0.32 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0079 visā 

platībā noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā 
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saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101) uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (0600). 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām. 

      

11.§ 

Par atļauju apvienot blakus esošās zemes vienības Laipu iela 6 un Sēņu iela 3, 

Kūdrā, Salas pagastā, Babītes novadā 

Ziņo D.Klauģe 

 

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

2021.gada 4.janvāra iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 2021.gada 4.janvārī ar reģ.Nr. 1-

1.1.1/21/8-S) ar lūgumu atļaut apvienot blakus esošās zemes vienības Laipu ielā 6, kadastra 

apzīmējums 8088 001 0176 un Sēņu iela 3, kadastra apzīmējums 8088 001 0184, Kūdrā, 

Salas pagastā, Babītes novadā. 

 

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

īpašuma valsts kadastra likuma 33.panta 5.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, Attīstības komitejas 19.01.2021. lēmumam (prot. Nr.1, 

22.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, 

J.Ivanovs, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, K.Vilciņš, Dz.Dūšele, 

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

dome nolemj: 

 

1. Atļaut apvienot blakus esošās zemes vienības Laipu ielā 6, kadastra apzīmējums 

8088 001 0176 un Sēņu ielā 3, kadastra apzīmējums 8088 001 0184, Kūdrā, 

Salas pagastā, Babītes novadā. 

2. Apvienotajai zemes vienībai piešķirt adresi Sēņu iela 3, Kūdra, Salas pagasts, 

Babītes novads un likvidēt adresi Laipu iela 6, Kūdra, Salas pagasts, Babītes 

novads. 

3. Apvienotajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLMK-0601).  

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz divām lapām. 

 

12.§ 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma 

“Ceļāres 1” zemes vienība un valsts vietējā autoceļa V10 Babītes stacija – 

Vārnukrogs posms, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā 

 

Ziņo I.Griezne 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “LNTK”, reģ. Nr. 40103917766,  

09.12.2020. iesniegumu, kas pašvaldībā reģistrēts 14.12.2020. Nr.4609-S, ar lūgumu 

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma izdošanu un 
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apstiprināšanu. Atbilstoši iesniegumam, detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot 

nobrauktuves izveidi no valsts vietējā autoceļa V10 Babītes stacija- Vārnukrogs uz 

nekustamā īpašuma “Ceļāres 1”, kadastra Nr. 8048 004 0985, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 8048 004 0985. 

 

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

ceturtajai daļai, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.4.1.apakšpunktam, 96., 98., 

99., 102. punktam, kā arī saskaņā ar Babītes novada pašvaldības 22.01.2020. saistošajiem 

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

apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, Attīstības komitejas 19.01.2021. atzinumam 

(protokols Nr.1, 12.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, J.Bērziņš, 

I.Bērziņa, E.Vinceviča, J.Ivanovs, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, 

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

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

“Ceļāres 1”, kadastra Nr. 8048 004 0985 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

8048 004 0985 un nekustamā īpašuma “V10”, kadastra Nr. 8048 004 0713, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0713 daļa, Spilvē, Babītes pagastā, 

Babītes novadā 

2. Apstiprināt darba uzdevumu Nr.01-2021 detālplānojuma izstrādei (Pielikumā). 

3. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības administrācijas 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 uz septiņām lapām. 

 

13.§ 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Ābeļziedi” zemes 

vienībai Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā 

 

Ziņo D.Klauģe 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “KORS N”, reģ. Nr. 40003510611, 

2021.gada 5.janvāra iesniegumu, kas reģistrēts Babītes novada pašvaldības administrācijā 

2021.gada 12.janvārī Nr. 3-5.1/21/141-S, ar lūgumu pieņemt lēmumu par detālplānojuma 

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

nekustamā īpašuma “Ābeļziedi”, kadastra Nr. 8048 008 0572 zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0552, Vīkuļos, 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 
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izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, Attīstības komitejas 19.01.2021. 

atzinumam (protokols Nr.1, 13.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, 

J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, J.Ivanovs, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, 

G.Štolcers, K.Vilciņš, Dz.Dūšele, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav 

balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

“Ābeļziedi”, kadastra Nr. 8048 008 0572 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

8048 008 0552  Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā. 

2. Apstiprināt darba uzdevumu Nr.02-2021 detālplānojuma izstrādei (Pielikumā). 

3. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības administrācijas 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 uz sešām lapām. 

 

14.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu “Meža zvani”, 

“Meža vēji”, Parka aleja 2, Parka aleja 10, Parka aleja 12 zemes vienībām, 

Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā 

 

Ziņo I.Griezne 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata sertificētas zemes ierīkotājas Saivas 

Sokolovas (sert. Nr. AA0018) 07.12.2020. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 08.12.2020. 

ar reģ.Nr.4520-S) ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu 

“Meža zvani”, “Meža vēji”, Parka aleja 2, Parka aleja 10, Parka aleja 12 zemes vienībām, 

Dzilnuciemā, 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 

20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1., 17.2., 17.6., 

23.2.1., 23.2.2. punktu,  Ministru kabineta 10.01.2012. noteikumu Nr. 50 “Vietvārdu 

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

kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 2.9., 8.2., 8.3., 14. 

punktu un Attīstības komitejas 19.01.2021. atzinumu (protokols Nr.1,14.§), atklāti balsojot 

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

D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, K.Vilciņš, Dz.Dūšele, J.Kazaks, 

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

nolemj: 

 

1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Saivas Sokolovas, sertifikāta Nr.AA0018, 

izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 2020.12.15. 14:38:34) nekustamo 

īpašumu “Meža zvani”, “Meža vēji”, Parka aleja 2, Parka aleja 10, Parka aleja 12 

zemes vienībām, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā. 
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2.  Projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1175, platība – 

21.45 ha, saglabāt esošo nosaukumu precizējot tā pieraksta formu no „Meža vēji” uz 

“Meža Vēji”, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- Fizisko un juridisko 

personu īpašuma vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (0302) 21 ha platībā un 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)- 1.45 ha platībā. 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.2, ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1169, platība – 

12.2 ha, saglabāt esošo nosaukumu precizējot tā pieraksta formu no „Meža zvani” uz 

“Meža Zvani”, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- Fizisko un juridisko 

personu īpašuma vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (0302) 3 ha platībā un 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)- 9.2 ha platībā. 

4. Projektētajai zemes vienībai Nr.3, ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1174, platība – 

0.1665 ha, piešķirt adresi Strautmaļu iela 1, Dzilnuciems, Babītes pagasts, Babītes 

novads un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (NĪLMK 0601). 

5. Projektētajai zemes vienībai Nr.4, ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1171, platība – 

0.4284 ha, un ar to funkcionāli saistītam būvēm saglabāt adresi Parka aleja 10, 

Dzilnuciems, Babītes pagasts, Babītes novads un visā platībā noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLMK 0601). 

6. Projektētajai zemes vienībai Nr.5, ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1170, platība – 

0.1955 ha, saglabāt adresi Parka aleja 12, Dzilnuciems, Babītes pagasts, Babītes novads 

un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo 

māju apbūve (NĪLMK 0601). 

7. Projektētajai zemes vienībai Nr.6, ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1172, platība – 

0.2908 ha, un ar to funkcionāli saistītam būvēm saglabāt adresi Parka aleja 2, 

Dzilnuciems, Babītes pagasts, Babītes novads un visā platībā noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLMK 0601). 

8. Projektētajai zemes vienībai Nr.7, ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1173, platība – 

0.0885 ha, piešķirt, adresi Strautmaļu iela, Dzilnuciems, Babītes pagasts, Babītes 

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

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101). 

9. 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. 

      

15.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Mežābeles” zemes 

vienības sadalīšanai, Sīpolciemā, Salas pagastā, Babītes novadā 

 

Ziņo I.Griezne 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata sertificētas zemes ierīkotājas Tatjanas 

Romanovas (sert. Nr. CA0019) iesniegumu, kas pašvaldībā reģistrēts 13.01.2021. 
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reģ.Nr.149-S, ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

“Mežābeles” zemes vienības sadalīšanai Sīpolciemā, Salas 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” 2.8., 2.9., 8.2., 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 19.01.2021. atzinumu (protokols Nr.1, 15.§), atklāti 

balsojot „par” 13 balsis (A.Osītis, A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, J.Ivanovs, 

D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, Dz.Dūšele, J.Kazaks, R.Bērziņa), 

„pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, tehnisku iemeslu dēļ balsojumā nepiedalās 

K.Vilciņš, Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Tatjanas Romanovas, sert. Nr. CA0019, 

izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 2021.01.12. 18:05:39) nekustamā 

īpašuma “Mežābeles”, kadastra Nr. 8088 006 0015, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8088 006 0139, Sīpolciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, sadalei.  

2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar kadastra apzīmējumu 8088 006 0232, platība 

– 0.83 ha, piešķirt adresi „Ābeles”, Sīpolciems, Salas pagasts, Babītes novads un 

visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

3. Mainīt būvei ar kadastra apzīmējumu 8088 006 0012 008 adresi, no “Mežābeles”, 

Sīpolciems, Salas pagasts, Babītes novads uz “Ābeles”, Sīpolciems, Salas pagasts, 

Babītes novads. 

4. Projektētajai zemes vienībai Nr.2, ar kadastra apzīmējumu 8088 006 0233, platība 

– 2.21 ha, saglabāt adresi „Mežābeles”, Sīpolciems, Salas pagasts, Babītes novads 

un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

5. 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 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Sebru Veisi” 

zemes vienības sadalīšanai, Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā 

 

Ziņo I.Griezne 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata sertificēta zemes ierīkotāja Jāņa Dombura 

(sert. Nr. AA0102) iesniegumu, kas pašvaldībā reģistrēts 22.12.2020. reģ.Nr.4737-S, ar 

lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Sebru Veisi” zemes 

vienības sadalīšanai Sēbruciemā, 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 
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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., 

23.2.2., 23.3., punktu, un Attīstības komitejas 19.01.2021. atzinumu (protokols Nr.1, 16.§), 

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

J.Ivanovs, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, K.Vilciņš, Dz.Dūšele, 

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

dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Jāņa Dombura, sertifikāta Nr.AA0102, 

izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 2020.12.22. 12:16:16) nekustamā 

īpašuma “Sebru Veisi”, kadastra Nr. 8048 009 0044, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8048 009 0044, Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, sadalei.  

2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar kadastra apzīmējumu 8048 009 0364, platība – 

8.5365 ha, saglabāt esošo nosaukumu „Sebru Veisi” un noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(0101)- 5.2865 ha platībā un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (0201)- 3,25 ha platībā. 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.2, ar kadastra apzīmējumu 8048 009 0365, platība – 

0.25 ha, piešķirt adresi „Ozoliņi”, Sēbruciems, Babītes pagasts, Babītes novads un 

visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- neapgūta individuālo 

dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLMK 0600). 

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. 

 

17.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Čimalas” zemes 

vienības sadalīšanai, Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā 

 

Ziņo I.Griezne 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata sertificētas zemes ierīkotājas Solvitas 

Gredzenas (sert. Nr. AA0070) iesniegumu, kas pašvaldībā reģistrēts 03.12.2020. 

reģ.Nr.1175-S, ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

“Čimalas” zemes vienības sadalīšanai Gātciemā, Salas 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 19.01.2021. atzinumu (protokols Nr.1, 17.§), atklāti 

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

D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, K.Vilciņš, Dz.Dūšele, J.Kazaks, 
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R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Solvitas Gredzenas, sert. Nr. AA0070, 

izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 2020.12.02. 14:06:32) nekustamā 

īpašuma “Čimalas”, kadastra Nr. 8088 003 0110, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8088 003 0111, Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, sadalei.  

2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0398, platība – 1 

ha, piešķirt adresi „Jaungrīvas”, Gātciems, Salas pagasts, Babītes novads un visā 

platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.2, ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0399, platība – 1 

ha, piešķirt adresi „Vālodzes”, Gātciems, Salas pagasts, Babītes novads un visā platībā 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (0101). 

4. Projektētajai zemes vienībai Nr.3, ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0400, platība – 1 

ha, piešķirt adresi „Grīvas”, Gātciems, Salas pagasts, Babītes novads un visā platībā 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (0101). 

5. Projektētajai zemes vienībai Nr.4, ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0401, platība – 

3.2 ha, piešķirt adresi „Stabules”, Gātciems, Salas pagasts, Babītes novads un visā 

platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

6. 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. 

 

18.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Upesloki”, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0062, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 

novadā 

Ziņo D.Klauģe 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata sertificētas zemes ierīkotājas Gijas 

Guļānes (sert. Nr. AA0116) 2021.gada 7.janvāra iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 2021. 

gada 7.janvārī ar reģ.Nr. 3-4.1/21/80-S) ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu 

nekustamā īpašuma “Upesloki” zemes vienības sadalīšanai Piņķos, Babītes pagastā, 

Babītes novadā.  

 

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 un Attīstības komitejas 19.01.2021. atzinumu (protokols Nr.1, 18.§), 

atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Osītis, A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, 

J.Ivanovs, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, Dz.Dūšele, J.Kazaks, 

R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, tehnisku iemeslu dēļ balsojumā 

nepiedalās K.Vilciņš, Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Gijas Guļānes, sertifikāta Nr.AA0116, 

izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 2020.gada 7.janvārī 15:13:01) 

nekustamā īpašuma “Upesloki”, kadastra Nr. 8048 008 0062, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8048 008 0062, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 

sadalei.  

2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0685, platība – 

33.2785 ha, saglabāt esošo nosaukumu „Upesloki” un noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(0101). 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.2, ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0684, platība – 

2.0876 ha, piešķirt adresi Rūpnieku iela 9, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads un 

visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (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. 

 

19.§ 

Par izmaiņām realizācijas kārtībā slēdzot Administratīvo līgumu par 

detālplānojuma īstenošanu nekustamā īpašuma “Lapsiņas” detālplānojuma 

grozījumiem 
Ziņo I.Griezne 

 

Babītes novada pašvaldības domes izskata SIA “B98” 19.10.2020. iesniegumu 

(reģ. Nr.3909-S) ar lūgumu atļaut mainīt realizācijas kārtību slēdzot Administratīvo līgumu 

par detālplānojuma īstenošanu nekustamā īpašuma “Lapsiņas” detālplānojuma 

grozījumiem, kas apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības domes 23.09.2009. izdotajiem 

saistošajiem noteikumiem Nr. 77 un ietver nekustamā īpašuma Briežu iela 98 zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0709 un nekustamā īpašuma Briežu iela 98A 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0529. 

  

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 Attīstības komitejas 19.01.2021. atzinumu (protokols Nr.1, 19.§), atklāti 

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

J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, K.Vilciņš, Dz.Dūšele, J.Kazaks, R.Bērziņa), 

„pret” nav balsis, „atturas” 1 balss (E.Vinceviča), Babītes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Piekrist, ka detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Briežu iela 98, kad. Nr. 8048 

007 0709 un Briežu iela 98A, kad. Nr. 8048 007 0529, kas apstiprināts ar Babītes 
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novada pašvaldības domes 2009.gada 23. septembra lēmumu izdotajiem 

saistošajiem noteikumiem Nr. 77, detālplānojuma realizācijas kārtība var tikt 

precizēta noslēdzot administratīvo līgumu pēc tam, kad Babītes novada pašvaldības 

administrācijā ir iesniegts dokuments, kas apliecina, ka ugunsdzēsības ūdens 

ņemšanas vieta, kas izvietota zemes vienībā ar adresi Briežu iela 84A, Lapsas, 

Babītes pag., Babītes nov., ir tehniski izmantojamā stāvoklī vai rasts cits risinājums 

ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošinājumam detālplānojuma teritorijai. 

2. Noteikt, ka atbilstoši detālplānojuma risinājumiem ir projektējams, izbūvējams 

centralizētā ūdensapgādes tīkls ar ievadiem katrā apbūvei plānotajā zemes vienībā, 

kas pēc SIA “Meldres” ūdensapgādes tīklu uzlabošanas pieslēdzams šiem tīkliem. 

Apliecinājumam par tīklu izbūvi pašvaldībā iesniedzams izbūvēto ūdensapgādes 

tīklu izpildmērījums. Tīkli ekspluatācijā nododami pēc pieslēguma īstenošanas 

centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem. Līdz reāla pieslēguma centralizētajiem 

tīkliem īstenošanas, izbūvētie ūdensapgādes tīkli ir hermētiski noslēdzami. Izpildot 

nosacījumu, līdz pieslēguma īstenošanai centralizētajam ūdensapgādes tīklam, 

ūdensapgāde vari tikt risināma katrā zemes vienībā atsevišķi. 

3. Piekrist, ka ielas apgaismojuma izbūve var tikt veikta kopā ar ielas ar cieto segumu 

izbūvi, pirms tam atbilstoši normatīvo aktu prasībām, veicot projektēšanu un 

projekta saskaņošanu, saņemot būvatļauju/-as, vai veicot atzīmi/ -es par būvniecības 

ieceres akceptu paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, atbilstoši 

projektētajai būvju grupai. 

4. Noteikt, ka nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei, robežu pārkārtošanai 

starp plānotajām zemes vienībām, samazinot detālplānojumā paredzēto zemes 

vienību skaitu, drīkst izsniegt pēc administratīvā līguma noslēgšanas par 

detālplānojuma īstenošanu, ievērojot šī lēmuma 1. punkta nosacījumus. Ņemot 

vērā, ka nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei ir derīgi 2 gadus, zemes 

ierīcības projekts apstiprināms ne ātrāk kā tiks izbūvēti detālplānojuma paredzētie 

centralizētie ūdensapgādes tīkli un pašvaldībā iesniegts izbūvi apliecinoši 

izpildmērījums. 

5. Noteikt par pienākumu pirms ūdensapgādes tīklu projektēšanas, detālplānojuma 

attīstītājam, iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijā plānoto zemes 

vienību sadales plānu, atbilstoši kuram tiek veikta detālplānojuma īstenošana. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz sešām lapām. 

 

20.§ 

Par izmaiņām administratīvajā līgumā par nekustamā īpašuma “Jaunušas”, 

kadastra Nr. 8048 004 0218, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0218 

detālplānojuma īstenošanas kārtībā  

 

Ziņo I.Griezne 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata SIA “M1”, reģistrācijas 

Nr.40203222521, 17.12.2020. iesniegumu, kas pašvaldībā reģistrēts 18.12.2020. (reģ. 

Nr.4690-S) ar lūgumu, veikt izmaiņas administratīvajā līgumā par detālplānojuma 

realizācijas kārtību, dzēšot punktus, kas paredzēja izbūvēt sadzīves notekūdeņu kolektorus, 

kas vienoti novadītu notekūdeņus uz zemes vienības malā esošo novadgrāvi. 
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Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31.pantu un Attīstības komitejas 

19.01.2021. atzinumu (prot. Nr.1, 1.§), atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Osītis, A.Ence, 

J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, J.Ivanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, K.Vilciņš, 

Dz.Dūšele, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” 2 balsis (D.Cvetkova, 

J.Jemeļjanovs), Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Administratīvā līguma par zemes vienības “Jaunušas”, ar kadastra 

apzīmējumu 8048 004 0218, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā 

detālplānojuma īstenošanas kārtību redakciju, Pielikums Nr.1.  

2. Nekustamā īpašuma “Jaunušas” īpašniekiem noslēgt administratīvo līgumu par 

detālplānojuma īstenošanu ar Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju, trīs 

nedēļu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums administratīvais akts uz sešām lapām. 

 

21.§ 

Par pakalpojuma piešķiršanu 

 

Ziņo R.Bērziņa 

 

Izskatot A.K. “dzēsts”, personas kods “dzēsts” (turpmāk tekstā – Iesniedzēja) 

iesniegumu, reģistrācijas Nr. 9-1/20/1325-IP ar lūgumu piešķirt B.E.B. “dzēsts”, personas 

kods “dzēsts” pakalpojuma apmaksu dienas aprūpes centrā “Cerību ligzda”, Babītes novada 

pašvaldības komiteja konstatēja, ka: 

 

1. Iesniedzēja iesniegumā lūdz apmaksāt Biedrības „Rīgas pilsētas ”Rūpju 

bērns””reģ.Nr.40008008765 dienas aprūpes centra „Cerību ligzda” pakalpojumu 

dēlam B.E.B. “dzēsts”, kuram ir funkcionālie traucējumi.  

 

2. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma II nodaļas, 9. panta 1. punktā 

noteikts, ka pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā ir deklarētā personas 

dzīvesvieta, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām 

atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, un 9.  panta 4. punktā 

noteikts, ka pašvaldības, kuras nav izveidojušas nepieciešamos sociālo 

pakalpojumu sniedzējus, slēdz līgumus ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem 

savā teritorijā vai ar citām pašvaldībām par minēto sociālo pakalpojumu sniegšanu 

un samaksu. Šie sociālie pakalpojumi pilnībā vai daļēji tiek finansēti no pašvaldības 

budžeta.   

 

3. Izvērtējot Iesniedzējas sniegto informāciju un pārrunājot šo situāciju, tika 

konstatēta nepieciešamība sniegt finansiālu atbalstu A.K. “dzēsts” dēlam, B.E.B. 

“dzēsts”, pakalpojuma saņemšanai dienas aprūpes centrā „Cerību ligzda”. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15. pants 4. 

punkta nosacījumiem, un Sociālo lietu komitejas 19.01.2021. atzinumu (prot. Nr.1, 1.§), 

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

J.Ivanovs, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, K.Vilciņš, Dz.Dūšele, 
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J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības 

dome nolemj: 
 

1. Piešķirt B.E.B. “dzēsts”, personas kods “dzēsts” pakalpojuma apmaksu dienas 

aprūpes centrā „Cerību ligzda” no 01.01.2021.-31.12.2021. 

2. Noteikt apmaksu EUR 19,80 (deviņpadsmit euro 80 centi) par pakalpojumu dienā, 

apmeklējumam piecas reizes nedēļā, iesniedzot Sociālā dienestā pakalpojuma 

saņemšanas apliecinošus dokumentus. 

3. Apmaksu nodrošināt no pašvaldības Sociālā dienesta budžetā paredzētajiem finanšu 

līdzekļiem. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām. 

 

 

22.§ 

Par uzņemšanu sociālā dzīvokļa rindā 

 

Ziņo R.Bērziņa 

 

Izskatot S.A. “dzēsts”, personas kods “dzēsts” (turpmāk tekstā – Iesniedzējs) 

16.12.2020. iesniegumu, reģistrācijas Nr.14658-S par dzīvojamās platības nodrošināšanu, 

Babītes novada pašvaldības dome konstatēja, ka: 

 

1. Iesniedzējs ir izteicis lūgumu īrēt sociālo dzīvokli; 

2. Sociālo dzīvokļu īres tiesību, izīrēšanas kārtību regulē likums „Par palīdzību 

dzīvokļu jautājumu risināšanā” 22. pants, likums „Par sociālajiem dzīvokļiem un 

sociālajām mājām” 5. pants un likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā”; 

3. Izvērtējot iesniedzēja un Sociālā dienesta sniegto informāciju un pārrunājot 

situāciju, tika konstatēta nepieciešamība uzņemt Iesniedzēju sociālo dzīvokļu rindā. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un saskaņā ar likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem un 

sociālajām mājām” un Sociālo lietu komitejas 19.01.2021. atzinumu (prot. Nr.1, 3.§), 

atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Osītis, A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, 

J.Ivanovs, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, Dz.Dūšele, J.Kazaks, 

R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, tehnisku iemeslu dēļ balsojumā 

nepiedalās K.Vilciņš, Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Uzņemt S.A. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, sociālā dzīvokļa rindā. 

2. Uzdot SIA „Babītes siltums” noslēgt vienošanos ar S.A. “dzēsts”, personas kods 

“dzēsts”, par dzīvojamās telpas izīrēšanu. 

3. Uzlikt par pienākumu S.A. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, viena mēneša laikā 

no lēmuma pieņemšanas brīža parakstīt vienošanos. 

 

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

Par dzīvokļa statusa maiņu 

 

Ziņo R.Bērziņa 

 

Saskaņā ar Sociālo lietas komitejas 19.01.2021. atzinumu, Babītes novada 

pašvaldības dome konstatēja, ka: 

1. Nepieciešama pašvaldības dzīvokļa “Mildas” Nr. 5 statusa maiņa; 

2. Sociālo dzīvokļu īres tiesību, statusu piešķiršanu, nosaka likums „ Par sociālajiem 

dzīvokļiem un sociālajām mājām”; 

3. Izvērtējot Sociālo lietas komitejas sniegto informāciju un pārrunājot situāciju, tika 

konstatēta nepieciešamība lemt par pašvaldības dzīvokļa statusa maiņu. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem 

un sociālajām mājām” un Sociālo lietu komitejas 19.01.2021. atzinumu (prot. Nr.1, 4.§), 

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

J.Ivanovs, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, K.Vilciņš, Dz.Dūšele, 

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

dome nolemj: 

 

1. Piešķirt pašvaldības dzīvoklim “Mildas” Nr. 5 Babīte, Babītes pagasts, Babītes 

novads, sociālā dzīvokļa statusu; 

2. Uzdot SIA „Babītes siltums” noslēgt īres līgumu ar dzīvokļa “Mildas” Nr. 5 

Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads, īrnieku. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas. 

 

 

24.§ 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu  
 

Ziņo R.Bērziņa  

 

Izskatot V.V. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, (turpmāk tekstā – Iesniedzējs) 

18.01.2021. iesniegumu, reģistrācijas Nr.222-S par īres līguma pagarināšanu, Babītes 

novada pašvaldības dome konstatēja, ka: 

1. Iesniedzējs lūdz pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu; 

2. Babītes novadā sociālo dzīvokļu īres tiesību, statusu piešķiršanu, un līguma termiņa 

pagarināšanu regulē likums „Par pašvaldībām” 15. pants 9. punkts, likums „Par 

palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 22. pants, likums „Par sociālajiem 

dzīvokļiem un sociālajām mājām” un Babītes novada pašvaldības domes 2018. 

gada 28. marta saistošie noteikumi Nr. 3„Par sociālo dzīvokļu un sociālo māju 

izīrēšanas kārtība Babītes novadā” ; 

3. Izvērtējot iesniedzēja un Sociālā dienesta sniegto informāciju un pārrunājot 

situāciju, tika konstatēta nepieciešamība pagarināt sociālā dzīvokļa īres līguma. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 2018. 

gada 28. marta saistošiem noteikumiem Nr. 3„Par sociālo dzīvokļu un sociālo māju 

izīrēšanas kārtība Babītes novadā”, un Sociālo lietu komitejas 19.01.2021. atzinumu (prot. 
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Nr.1, 5.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, 

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

Dz.Dūšele, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Pagarināt sociālās dzīvokļa īres līguma no 01.02.2021. ar V.V. “dzēsts”, personas 

kods “dzēsts” dzīvojošs “dzēsts”, Babītes pagastā, Babītes novadā. 

2. Uzdot SIA „Babītes siltums” noslēgt vienošanos par sociālā dzīvokļa īres līguma 

termiņa pagarināšanu ar V.V. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”. 

3. Uzlikt par pienākumu V.V. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, viena mēneša laikā 

no lēmuma pieņemšanas brīža parakstīt vienošanos. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas. 

 

25.§ 

Par pabalsta piešķiršanu  

 

Ziņo R.Bērziņa 

 

Izskatot G.D. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, dzīvojošas “dzēsts” Babītes pag., 

Babītes novads (turpmāk tekstā – Iesniedzēja), iesniegumu Nr.9-1/21/74-IP, 12.01.2021. ar 

lūgumu piešķirt vienreizēju pabalstu mājokļa remontam, Babītes novada pašvaldības dome 

konstatēja, ka: 

1. Iesniedzēja lūdz vienreizēju pabalstu mājokļa remontam, jo ģimenes vienīgais 

mājoklis ir cietis jumta konstrukcijas bojājumu dēļ.  Iesniedzējas ģimenei ir 

piešķirts trūcīgas ģimenes statuss. Iesniegumam pievienots sertificētu būvinženieru 

tehniskās apsekošanas akts. 

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

novada pašvaldības pabalstiem ar materiālā stāvokļa izvērtēšanu” VI. nodaļas 

nosacījumiem, vienreizēju pabalstu mājokļa remontam piešķir mājokļa īpašniekam 

vai īrniekam, uzrādot īres līgumu par dzīvojamās telpas un ar to funkcionāli saistīto 

telpu remonta nepieciešamību, kad sertificēta būvinženiera sastādītā telpu 

apsekošanas aktā noteikts, ka telpās ir bojājumi, kas rada draudus personas veselībai 

un dzīvībai.  

3. Izvērtējot sniegto informāciju un Iesniedzējas situāciju, tika konstatēta 

nepieciešamība piešķirt vienreizēju pabalstu mājokļa remontam, jo mājas jumta 

konstrukcijas zaudējušas noturību un rada situāciju grieztu daļējai iebrukšanai 

dzīvojamās telpās, kā arī mitruma rezultātā ir izveidojies pelējums, kas apdraud 

iedzīvotāju veselību un dzīvību. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15. pantu, un 

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

pabalstiem ar materiālā stāvokļa izvērtēšanu” VI. nodaļas nosacījumiem, un Sociālo lietu 

komitejas 19.01.2021. atzinumu (prot. Nr.1, 6.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, 

A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, J.Ivanovs, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, 

N.Antipenko, G.Štolcers, K.Vilciņš, Dz.Dūšele, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, 

„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 
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1. Piešķirt G.D. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, vienreizēju pabalstu mājokļa 

remontam 2135.00 EUR (divi tūkstoši viens simts trīsdesmit pieci euro, 00 centi) 

apmērā.  

2. Pabalstu izmaksāt divos maksājumos – 50% apmērā pirms remontdarbu uzsākšanas, 

atlikušo maksājumu 50% apmērā pēc izlietojuma attaisnojošu dokumentu 

iesniegšanas, bet ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc pirmā maksājuma saņemšanas. 

3. Apmaksu nodrošināt no pašvaldības Sociālā dienesta budžetā paredzētajiem finanšu 

līdzekļiem, pabalstu pārskaitot pakalpojuma sniedzējam. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām. 

 

26.§ 

Par pabalstu krīzes situācijā  

 

Ziņo R.Bērziņa 

 

Izskatot A.T. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, dzīvojoša “dzēsts” Babītes pag., 

Babītes nov. (turpmāk tekstā – Iesniedzējs) iesniegumu, reģistrācijas Nr. 9-1/21/124-IP, ar 

lūgumu piešķirt pabalstu krīzes situācijā, Babītes novada pašvaldības dome konstatēja, ka: 

 

1.Iesniedzējs lūdz finansiālu palīdzību krīzes situācijā, kā iemeslu minot ugunsgrēka 

izraisītos postījumus Iesniedzēja vienīgajā mājoklī. Ugunsgrēkā bojāts mājas jumts, 

appludinātas, istabas visos stāvos, kā rezultātā tika radīti griestu, sienu un grīdas bojājumi. 

Iesniedzējs ir nonācis krīzes situācijā, jo trūkst līdzekļu mājokļa remontam. Iesniegumam 

pievienoti- akts par ugunsgrēku, Valsts policijas lēmums un tāme bojājumu novēršanai. 

 

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

Babītes novada pašvaldības pabalstiem ar materiālā stāvokļa izvērtēšanu” IV. nodaļas 

nosacījumiem, pabalstu piešķir personai krīzes situācijas radīto seku pilnīgai vai daļējai 

novēršanai. 

 

3.Izvērtējot sniegto informāciju un Iesniedzēja situāciju tika konstatēta nepieciešamība 

piešķirt pabalstu krīzes situācijā. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un saskaņā ar Babītes novada pašvaldības 25.10.2017. 

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

stāvokļa izvērtēšanu” IV. nodaļu, atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, 

J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, J.Ivanovs, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, 

G.Štolcers, K.Vilciņš, Dz.Dūšele, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav 

balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt pabalstu 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro, 00 centi) apmērā A.T. “dzēsts”, 

personas kods “dzēsts”, krīzes situācijas radīto seku pilnīgai vai daļējai novēršanai. Pabalsts 

izmaksājams laika periodā līdz 31.12.2021. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas. 
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27.§ 

Par zemes iegūšanu īpašumā 

 

Ziņo D.Valters/A.Pankrats 

1. 

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

(turpmāk – Iesniedzējs), saziņai norādītā e-pasta adrese: info@zmf.lv, iesniegumu 

(turpmāk – Iesniegums), 15.01.2021. reģistrētu Babītes novada pašvaldības 

Administrācijas lietvedības reģistrā ar Nr. 197-S, kurā lūgts izsniegt izziņu par piekrišanu 

iegūt īpašumā nekustamā īpašuma “Dreimaņi”, Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra 

Nr.8048 001 0011, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1050, 0,12 ha platībā, 

adrese Strupu iela 9, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads (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).  

 Iesniedzējs ir Krievijas Federācijas pilsone, iesniegta pases Nr. “dzēsts” kopija, 

derīga līdz 17.10.2022.  

 Iesniegumam pievienota 30.05.2019. Cerību pirkuma līguma kopija par 

Zemesgabala iegādi. 

 

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

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

„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 14 balsis 

(A.Osītis, A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, J.Ivanovs, D.Cvetkova, 

J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, K.Vilciņš, Dz.Dūšele, J.Kazaks, R.Bērziņa), 

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

   

Atlikt lēmuma pieņemšanu.  

 

2. 

Babītes novada pašvaldības dome izskata I.M. “dzēsts”, dzimšanas laiks un vieta: 

“dzēsts”. Maskava, Krievija (turpmāk – Iesniedzējs), kuru uz 13.02.2020. notariālā kārtībā 

izdotas pilnvaras Nr. 976 pamata pārstāv J.O. “dzēsts”, personas kods: “dzēsts”, saziņai 

norādītā e-pasta adrese: “dzēsts” un “dzēsts”, iesniegumu (turpmāk – Iesniegums), 

22.01.2021. reģistrētu Babītes novada pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā ar 

Nr. 289-S, kurā lūgts izsniegt izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamā īpašuma 

kadastra Nr. 8048 003 1472, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1309, 0,0783 

ha platībā, adrese: Smilšu iela 1, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads (turpmāk – 

Zemesgabals).  

 

Babītes novada pašvaldības domes rīcībā ir šāda informācija: 

Saskaņā ar Babītes novada teritorijas plānojumu Zemesgabals atrodas mazstāvu 

dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM). Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis noteikts: 

Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0600).  

 Iesniedzējs ir Krievijas Federācijas pilsonis, iesniegumam pievienota 13.02.2020. 

notariālā kārtībā izdotas pilnvaras Nr. 976 kopija, kurā notārs fiksējis Iesniedzēja 

dzimšanas laiku un vietu: “dzēsts” Maskava, Krievija. 

mailto:info@zmf.lv
mailto:“dzēsts”
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 Iesniegumam pievienota 21.01.2021. nekustamā īpašuma pirkuma līguma kopija 

par Zemesgabala iegādi un zemes robežu plāns. 

 

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

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

„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30.pantu, atklāti balsojot „par” 14 balsis 

(A.Osītis, A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, J.Ivanovs, D.Cvetkova, 

J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, K.Vilciņš, Dz.Dūšele, J.Kazaks, R.Bērziņa), 

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

   

1.  Izsniegt izziņu I.M. “dzēsts”, dzimšanas laiks un vieta: “dzēsts” Maskava, Krievija, 

par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8048 003 1472, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1309, 0,0783 ha platībā, adrese: Smilšu 

iela 1, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.  

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

3. Izziņu, noformētu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt Iesniedzējam uz Iesniegumā 

norādīto e-pasta adresi: “dzēsts” un “dzēsts”. 

 

3. 

Babītes novada pašvaldības dome izskata I.M. “dzēsts”, dzimšanas laiks un vieta: 

“dzēsts” Maskava, Krievija (turpmāk – Iesniedzējs), kuru uz 13.02.2020. notariālā kārtībā 

izdotas pilnvaras Nr. 976 pamata pārstāv J.O. “dzēsts”, personas kods: “dzēsts”, saziņai 

norādītā e-pasta adrese: “dzēsts” un “dzēsts”, iesniegumu (turpmāk – Iesniegums), 

22.01.2021. reģistrētu Babītes novada pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā ar 

Nr. 289-S, kurā lūgts izsniegt izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamā īpašuma 

kadastra Nr. 8048 003 1475, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1310, 0,0764 

ha platībā, adrese: Smilšu iela 3, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads (turpmāk – 

Zemesgabals).  

 

Babītes novada pašvaldības domes rīcībā ir šāda informācija: 

Saskaņā ar Babītes novada teritorijas plānojumu Zemesgabals atrodas mazstāvu 

dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM). Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis noteikts: 

Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0600).  

 Iesniedzējs ir Krievijas Federācijas pilsonis, iesniegumam pievienota 13.02.2020. 

notariālā kārtībā izdotas pilnvaras Nr. 976 kopija, kurā notārs fiksējis Iesniedzēja 

dzimšanas laiku un vietu: “dzēsts” Maskava, Krievija. 

 Iesniegumam pievienota 21.01.2021. nekustamā īpašuma pirkuma līguma kopija 

par Zemesgabala iegādi un zemes robežu plāns. 

 

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

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

„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30. pantu, atklāti balsojot „par” 14 

balsis (A.Osītis, A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, J.Ivanovs, D.Cvetkova, 

J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, K.Vilciņš, Dz.Dūšele, J.Kazaks, R.Bērziņa), 

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

   

1.  Izsniegt izziņu I.M. “dzēsts”, dzimšanas laiks un vieta: “dzēsts” Maskava, Krievija, 

par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8048 003 1475, zemes 
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vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1310, 0,0764 ha platībā, adrese: Smilšu 

iela 3, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.  

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

3. Izziņu, noformētu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt Iesniedzējam uz Iesniegumā 

norādīto e-pasta adresi: “dzēsts” un “dzēsts”. 

 

4. 

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

(turpmāk – Iesniedzējs), kuru uz 19.01.2021. notariālā kārtībā izdotas pilnvaras Nr. 246 

pamata pārstāv J.O. “dzēsts”, personas kods: “dzēsts”, saziņai norādītā e-pasta adrese: 

“dzēsts” un “dzēsts”, iesniegumu (turpmāk – Iesniegums), 22.01.2021. reģistrētu Babītes 

novada pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā ar Nr. 288-S, kurā lūgts izsniegt 

izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8048 003 1465, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1301, 0,0855 ha platībā, adrese: Smilšu iela 2, 

Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads (turpmāk – Zemesgabals).  

 

Babītes novada pašvaldības domes rīcībā ir šāda informācija: 

Saskaņā ar Babītes novada teritorijas plānojumu Zemesgabals atrodas mazstāvu 

dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM). Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis noteikts: 

Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0600).  

 Iesniegumam pievienota 19.01.2021. notariālā kārtībā izdotas pilnvaras Nr. 246 

kopija, kurā notārs fiksējis Iesniedzēja dzimšanas laiku un vietu: “dzēsts” Ukraina. 

 Iesniegumam pievienota 21.01.2021. nekustamā īpašuma pirkuma līguma kopija 

par Zemesgabala iegādi un zemes robežu plāns. 

 

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

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

„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30. pantu, atklāti balsojot „par” 14 

balsis (A.Osītis, A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, J.Ivanovs, D.Cvetkova, 

J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, K.Vilciņš, Dz.Dūšele, J.Kazaks, R.Bērziņa), 

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

   

1.  Izsniegt izziņu E.M. “dzēsts”, personas kods: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā 

nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8048 003 1465, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 8048 003 1301, 0,0855 ha platībā, adrese: Smilšu iela 2, Piņķi, Babītes 

pagasts, Babītes novads.  

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

3. Izziņu, noformētu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt Iesniedzējam uz Iesniegumā 

norādīto e-pasta adresi: “dzēsts” un “dzēsts”. 

 

5. 

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

(turpmāk – Iesniedzējs), kuru uz 19.01.2021. notariālā kārtībā izdotas pilnvaras Nr. 246 

pamata pārstāv J.O. “dzēsts”, personas kods: “dzēsts”, saziņai norādītā e-pasta adrese: 

“dzēsts” un “dzēsts”, iesniegumu (turpmāk – Iesniegums), 22.01.2021. reģistrētu Babītes 

novada pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā ar Nr. 288-S, kurā lūgts izsniegt 

izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8048 003 1477, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1319, 0,0982 ha platībā, adrese: Smilšu iela 5, 

Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads (turpmāk – Zemesgabals).  
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Babītes novada pašvaldības domes rīcībā ir šāda informācija: 

Saskaņā ar Babītes novada teritorijas plānojumu Zemesgabals atrodas mazstāvu 

dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM). Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis noteikts: 

Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0600).  

 Iesniegumam pievienota 19.01.2021. notariālā kārtībā izdotas pilnvaras Nr. 246 

kopija, kurā notārs fiksējis Iesniedzēja dzimšanas laiku un vietu: “dzēsts”, Ukraina. 

 Iesniegumam pievienota 21.01.2021. nekustamā īpašuma pirkuma līguma kopija 

par Zemesgabala iegādi un zemes robežu plāns. 

 

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

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

„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30. pantu, atklāti balsojot „par” 14 

balsis (A.Osītis, A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, J.Ivanovs, D.Cvetkova, 

J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, K.Vilciņš, Dz.Dūšele, J.Kazaks, R.Bērziņa), 

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

   

1.  Izsniegt izziņu E.M. “dzēsts”, personas kods: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā 

nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8048 003 1477, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 8048 003 1319, 0,0982 ha platībā, adrese: Smilšu iela 5, Piņķi, Babītes 

pagasts, Babītes novads.  

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

3. Izziņu, noformētu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt Iesniedzējam uz Iesniegumā 

norādīto e-pasta adresi: “dzēsts” un “dzēsts”. 

 

6. 

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

(turpmāk – Iesniedzējs), kuru uz 09.05.2018. notariālā kārtībā izdotas pilnvaras Nr. 2090 

pamata pārstāv J.O. “dzēsts”, personas kods: “dzēsts”, saziņai norādītā e-pasta adrese: 

“dzēsts” un “dzēsts”, iesniegumu (turpmāk – Iesniegums), 22.01.2021. reģistrētu Babītes 

novada pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā ar Nr. 290-S, kurā lūgts izsniegt 

izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8048 003 1474, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1312, 0,0940 ha platībā, adrese: Smilšu iela 4, 

Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads (turpmāk – Zemesgabals).  

 

Babītes novada pašvaldības domes rīcībā ir šāda informācija: 

Saskaņā ar Babītes novada teritorijas plānojumu Zemesgabals atrodas mazstāvu 

dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM). Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis noteikts: 

Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0600).  

 Iesniegumam pievienota 09.05.2018. notariālā kārtībā izdotas pilnvaras Nr. 2090 

kopija, kurā notārs fiksējis Iesniedzēja dzimšanas laiku un vietu: “dzēsts” Maskava, 

Krievija. 

 Iesniegumam pievienota 21.01.2021. nekustamā īpašuma pirkuma līguma kopija 

par Zemesgabala iegādi un zemes robežu plāns. 

 

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

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

„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30. pantu, atklāti balsojot „par” 14 

balsis (A.Osītis, A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, J.Ivanovs, D.Cvetkova, 
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J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, K.Vilciņš, Dz.Dūšele, J.Kazaks, R.Bērziņa), 

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

   

1.  Izsniegt izziņu M.M. “dzēsts”, personas kods: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt 

īpašumā nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8048 003 1474, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 8048 003 1312, 0,0940 ha platībā, adrese: Smilšu iela 4, Piņķi, Babītes 

pagasts, Babītes novads.  

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

3. Izziņu, noformētu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt Iesniedzējam uz Iesniegumā 

norādīto e-pasta adresi: “dzēsts” un “dzēsts”. 

 

7. 

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

(turpmāk – Iesniedzējs), kuru uz 09.05.2018. notariālā kārtībā izdotas pilnvaras Nr. 2090 

pamata pārstāv J.O. “dzēsts”, personas kods: “dzēsts”, saziņai norādītā e-pasta adrese: 

“dzēsts” un “dzēsts”, iesniegumu (turpmāk – Iesniegums), 22.01.2021. reģistrētu Babītes 

novada pašvaldības Administrācijas lietvedības reģistrā ar Nr. 290-S, kurā lūgts izsniegt 

izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8048 003 0843, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1318, 0,1015 ha platībā, adrese: Smilšu iela 6, 

Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads (turpmāk – Zemesgabals).  

 

Babītes novada pašvaldības domes rīcībā ir šāda informācija: 

Saskaņā ar Babītes novada teritorijas plānojumu Zemesgabals atrodas mazstāvu 

dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM). Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis noteikts: 

Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0600).  

 Iesniegumam pievienota 09.05.2018. notariālā kārtībā izdotas pilnvaras Nr. 2090 

kopija, kurā notārs fiksējis Iesniedzēja dzimšanas laiku un vietu: “dzēsts” Maskava, 

Krievija. 

 Iesniegumam pievienota 21.01.2021. nekustamā īpašuma pirkuma līguma kopija 

par Zemesgabala iegādi un zemes robežu plāns. 

 

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

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

„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29. un 30. pantu, atklāti balsojot „par” 14 

balsis (A.Osītis, A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, J.Ivanovs, D.Cvetkova, 

J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, K.Vilciņš, Dz.Dūšele, J.Kazaks, R.Bērziņa), 

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

   

1.  Izsniegt izziņu M.M. “dzēsts”, personas kods: “dzēsts”, par piekrišanu iegūt īpašumā 

nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8048 003 0843, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 8048 003 1318, 0,1015 ha platībā, adrese: Smilšu iela 6, Piņķi, Babītes 

pagasts, Babītes novads.  

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

3. Izziņu, noformētu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt Iesniedzējam uz Iesniegumā 

norādīto e-pasta adresi: “dzēsts” un “dzēsts”. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz sešām lapām. 
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28.§ 

Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Brīvkalnos, Babītes 

pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8048 003 0435, neapbūvētas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu Nr.8048 010 0275, 239 m2 platībā, atsavināšanas izsoles 

rezultātu apstiprināšanu  

 

Ziņo H.Slava 

 

Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 23.09.2020. lēmumu „Par nekustamā 

īpašuma, ar kadastra apzīmējumu 8048 010 0275, Brīvkalnos, Babītes pagastā, Babītes 

novadā, atsavināšanu” (protokols Nr.19, 12.§) un Pašvaldības domes 25.11.2020. lēmumu 

“Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Brīvkalnos, Babītes 

pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8048 003 0435, neapbūvētas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu Nr.8048 010 0275, 239 m2 platībā, (Turpmāk tekstā – Nekustamais 

īpašums) izsoles ar pretendentu atlasi noteikumu (turpmāk tekstā – Izsoles noteikumi) 

apstiprināšanu” (protokols Nr.21, 21.§), Babītes novada pašvaldības īpašuma izsoles 

komisija, informāciju par Nekustamā īpašuma sastāvu un izsoles laiku publicēja Latvijas 

Republikas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” 11.12.2020. laidienā Nr.240 un 

Pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv. 

Izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā un līdz noteiktajam termiņam - 11.01.2021. 

plkst. 10:00 Izsolei pieteicās viens pretendents – K.K. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, 

reģistrācijas kārtas Nr.1.  

Izsolei izsoles dienā 13.01.2021. piereģistrējās un saņēma izsoles dalībnieka Karti 

ar Nr.1, atbilstošu Reģistrācijas apliecības kārtas Nr., K.K. “dzēsts”, personas kods “dzēsts” 

deklarētā dzīvesvieta “dzēsts” (turpmāk tekstā arī Ieguvējs).    

 Atbilstoši Izsoles noteikumu 4.19. punktam, vienīgais uz izsoli reģistrētais izsoles 

dalībnieks iegūst Nekustamo īpašumu - Brīvkalnos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 

kadastra Nr.8048 003 0435, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.8048 

010 0275, 239 m2 platībā, par apstiprināto Nekustamā īpašuma izsoles sākuma cenu 650,00 

EUR (seši simti piecdesmit euro, 00 centi), kas paaugstināta par vienu Izsoles Noteikumos 

1.9.punktā noteikto soli (50,00 EUR), kopā 700,00 EUR (septiņi simti euro, 00 centi). 

Izsoles dalībnieks, kurš vēlas iegādāties nekustamo īpašumu, nosolot vienu soli, uzskatāms 

par izsoles uzvarētāju.  

Atbilstoši Izsoles noteikumu 4.19. punktam, K.K. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, 

pārsolīja Nekustamā īpašuma nosacīto sākumcenu par vienu soli, līdz ar to atzīstams par 

Izsoles uzvarētāju. 

Saskaņā ar Izsoles noteikumu 7.1., 7.2. un 7.3.punktiem, izskatot Izsoles komisijas 

iesniegto 19.01.2021. Izsoles komisijas protokolu Nr. 1.-1.14/16/3 (Pielikums Nr.1 – 

Izsoles protokols Nr.1 (kopija) uz 1.lp. ar 3 pielikumiem: Nr.1 - Reģistrācijas saraksts 

(kopija); Pielikums Nr.2 - Izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksts (kopija); Pielikums Nr.3 

- Ieguvēja parakstīti izsoles noteikumi (kopija)), ar kuru Izsoles komisija vienbalsīgi nolemj 

apstiprināt 13.01.2021. Izsoles protokolu Nr.1, par to, ka Izsoles dalībnieks – K.K. “dzēsts”, 

personas kods “dzēsts”, ieguvis Nekustamo īpašumu Brīvkalnos, Babītes pagastā, Babītes 

novadā, kadastra Nr.8048 003 0435, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

Nr.8048 010 0275, 239 m2 platībā, par nosolīto cenu 700,00 EUR (septiņi simti euro, 00 

centi). 

K.K. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, saistībā ar Nekustamo īpašumu ir samaksājis 

nodrošinājuma naudu 65,00 EUR (sešdesmit pieci euro, 00 centi), līdz ar to atlikusī 

maksājuma daļa par Nekustamo īpašumu ir 635,00 EUR (seši simti trīsdesmit pieci euro, 

http://www.babite.lv/
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00 centi), samaksa pierādīta ar 15.01.2021. maksājuma uzdevumu 

Nr.2021011500964893INB, atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, J.Bērziņš, 

I.Bērziņa, E.Vinceviča, J.Ivanovs, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, 

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

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt:  

1. Babītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Brīvkalnos, Babītes 

pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8048 003 0435, neapbūvētas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu Nr.8048 010 0275, 239 m2 platībā izsoles rezultātus. 

2. Saskaņā ar Izsoles komisijas 19.01.2021. protokolu Nr.1-1.14/16/3 par 

nekustamā īpašuma ieguvēju (Izsoles uzvarētāju) – K.K. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, 

deklarētā dzīvesvieta “dzēsts”. 

3. Septiņu dienu laikā slēgt līgumu par nekustamā īpašuma Brīvkalnos, Babītes 

pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8048 003 0435, neapbūvētas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu Nr.8048 010 0275, 239 m2 pārdošanu K.K. “dzēsts”, personas kods 

“dzēsts”, par pirkuma maksu 700,00 EUR (septiņi simti euro, 00 centi). 

 

Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām. 

 

 

 

Sēdes vadītājs izziņo pārtraukumu no plkst. 16.55 līdz 17.05. 

 

 

29.§ 

Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības domes 25.04.2018. apstiprinātajā  

”Olaines sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā”  

 

Ziņo A.Osītis 

 

 Saskaņā ar Ministru kabineta 26.09.2017. noteikumu Nr. 582 “Noteikumi par 

pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 6. punktu Olaines 

sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas (turpmāk – komisija) priekšsēdētājs, 

vienlaikus Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs, ierosina veikt izmaiņas 

“Olaines sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums” (turpmāk – 

Nolikums) IV. daļā “KOMISIJAS APZIŅOŠANAS KĀRTĪBA” ietvertajā shēmā.  

 

Nolikuma IV. daļā “KOMISIJAS APZIŅOŠANAS KĀRTĪBA” ietvertajā shēmā 

ieraksts “Komisijas sekretārs veic apziņošanu zvanot/sūtot SMS komisijas locekļiem. 

Edvīns Prančs, Tālr. 29142087, e-pasts: edvins.prančs@babite.lv” aizstājams ar ierakstu 

“Komisijas sekretārs veic apziņošanu zvanot/sūtot SMS komisijas locekļiem. Anda Ozoliņa, 

Tālr. 23556207, e-pasts: anda.ozolina@babite.lv”, un līdz ar to informācija shēmā 

izsakāma šādā redakcijā: 

 

 

 

mailto:anda.ozolina@babite.lv
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti 

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

D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, K.Vilciņš, Dz.Dūšele, J.Kazaks, 

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

nolemj: 
 

Apstiprināt augstāk izteiktajā redakcijā izmaiņas Nolikuma IV daļā “Komisijas 

apziņošanas kārtība” ietvertajā shēmā.  

 

Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām. 

 

 

30.§ 

Par atbildīgo personu “Trauksmes cēlēja ziņojumu” izvērtēšanai apstiprināšanu 

 

Ziņo D.Valters 

 

 Atbilstoši Babītes novada pašvaldības domes 26.02.2020. noteikumu Nr.6 “Iekšējās 

trauksmes celšanas kārtības noteikumi” 6.punktam, atbildīgo personu un atbildīgās 

personas aizvietotāju, kurai ir tiesības izvērtēt “Trauksmes cēlēja ziņojumu” un atzīt to par 

pirmšķietami atbilstošu vai neatbilstošu ziņojuma kritērijiem, nosaka ar domes lēmumu. 

  

Olaines 

pašvaldības domes 

priekšsēdētājs  

Andris Bergs  

Tālr. 29111079,  

e-pasts: 

andris.bergs@ 

olaine.lv 

 

VUGD pārstāvis  

Andrejs Kotovs  

Tālr. 26339233,  

e-pasts: 

andrejs.kotovs@ 

vugd.gov.lv 

VMD pārstāvis 

Andris Veidemanis 

Tālr. 20290431,  

e-pasts 

andris.veidemanis

@riga.vmd.gov.lv 

NBS pārstāvis  

Juris Višņakovs  

Tālr. 29405896, e-pasts: 

juris.visnakovs@mil.lv 

VVD pārstāvis Gunta Šmitiņa 

Tālr. 28342341; 67084240, e-pasts: 

gunta.smitina@vvd.gov.lv 

VP pārstāvis  

Aija Briede 

Tālr. 26653685, e-pasts: 

aija.briede@riga.vp.gov.lv 

Komisijas priekšsēdētājs pieņem lēmumu par komisijas apziņošanu  

Aivars Osītis, Tālr. 29229192, e-pasts: aivars.ositis@babite.lv 

Komisijas sekretārs veic apziņošanu zvanot/sūtot SMS komisijas locekļiem. 

Anda Ozoliņa, Tālr. 23556207, e-pasts: anda.ozolina@babite.lv 

VUGD pārstāvis  

Dmitrijs Novikovs  

Tālr. 26111681,  

e-pasts: 

dmitrijs.novikovs

@vugd.gov.lv 

Mārupes 

pašvaldības domes 

priekšsēdētājs 

Mārtiņš Bojārs 

Tālr. 29143030,  

e-pasts: 

martins.bojars@ 

marupe.lv 

 

mailto:andrejs.kotovs@%20vugd.gov.lv
mailto:andrejs.kotovs@%20vugd.gov.lv
mailto:andris.veidemanis@riga.vmd
mailto:andris.veidemanis@riga.vmd
mailto:dmitrijs.novikovs@vugd.gov.lv
mailto:dmitrijs.novikovs@vugd.gov.lv
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Ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu un Babītes 

novada pašvaldības domes 26.02.2020. noteikumu Nr.6 “Iekšējās trauksmes celšanas 

kārtības noteikumi” 6. punktu, atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Osītis, I.Bērziņa, 

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

Dz.Dūšele, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” 2 balsis (A.Ence, J.Bērziņš), „atturas” nav balsis, 

Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 
 

1.  Apstiprināt Babītes novada pašvaldības juriskonsultu Dāvidu Valteru par 

atbildīgo personu “Trauksmes cēlēja ziņojumu” izvērtēšanai. 

2. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības juriskonsulti Anastasiju Savčuku par 

atbildīgās personas “Trauksmes cēlēja ziņojumu” izvērtēšanai aizvietotāju. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas. 

 

 

31.§ 

Par telpu nomas maksas atbrīvošanu sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību 

 

Ziņo D.Valters 

 

Babītes novada pašvaldība, turpmāk tekstā – Pašvaldība, ir saņēmusi SIA “Braunijs”, 

reģistrācijas Nr. 40203017923, turpmāk tekstā – SIA “Braunijs”, 07.12.2020. iesniegumu 

(reģistrēts Babītes novada pašvaldības administrācijā 07.12.2020. ar Nr. 4509-S), ar kuru 

lūgts Pašvaldībai atbrīvot SIA “Braunijs” no 01.07.2016. Nedzīvojamo telpu nomas līgumā 

noteiktās nomas maksas, sakarā ar COVID-19 infekcijas izplatības radītajiem 

ierobežojumiem sabiedriskās ēdināšanas nozarē. 

 

Izskatot iesniegumos norādītos apstākļus un pievienoto dokumentāciju, Pašvaldības 

dome konstatē: 

1. SIA “Braunijs” ieņēmumi no saimnieciskās darbības par iepriekšējiem trīs 

mēnešiem samazinājušies par 75% (septiņdesmit pieci procenti); 

2. I.L. “dzēsts” saimnieciskā darbība no 2020.gada 21.decembra ir apturēta; 

3. SIA “Braunijs” un I.L. “dzēsts” uz iesniegumu iesniegšanas dienu nav Valsts 

ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, kas ir lielāki par 1000,00 

EUR (viens tūkstotis euro, 00 centi); 

4. SIA “Braunijs” un I.L. “dzēsts” uz iesniegumu iesniegšanas dienu nav uzsākti 

maksātnespējas procesi; 

5. SIA “Braunijs” un I.L. “dzēsts” pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk 

nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumu, vai jebkādas citas 

būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret Pašvaldību.  

  

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

pirmās daļas 27. punktam, Ministru kabineta 14.07.2020. rīkojumam Nr.453 “Noteikumi 

par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas 

maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3. 

punktam, un Finanšu komitejas 20.01.2021. atzinumu (prot. Nr.1, 3.§), atklāti balsojot 

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

D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, K.Vilciņš, Dz.Dūšele, J.Kazaks, 
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R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1.  No 2021. gada 1. janvāra atbrīvot SIA “Braunijs”, reģistrācijas Nr. 40203017923, no 

01.07.2016. Nedzīvojamo telpu nomas līgumā noteiktās nomas maksas, līdz brīdim, 

kad tiks atļauts nodrošināt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu klātienē. 

2. No 2020. gada 21. decembra atbrīvot I.L. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, no 

01.02.2018. Nedzīvojamo telpu nomas līgumā noteiktās nomas maksas, līdz brīdim, 

kad tiks atļauts nodrošināt skaistumkopšanas pakalpojumus. 

3. Uzdot Babītes novada pašvaldības juriskonsultam sagatavot vienošanās pie 

attiecīgajiem līgumiem. 
 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām. 

 

 

32.§ 

Par profesionālās ievirzes izglītības mācību maksas un mūzikas instrumenta nomas 

maksas atlikšanu 

Ziņo D.Valters 

 

Babītes novada pašvaldība, turpmāk tekstā – Pašvaldība, 22.12.2020. ir saņēmusi 

L.T.-D. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, turpmāk tekstā – Iesniedzēja, iesniegumu 

(reģistrēts Babītes novada pašvaldības administrācijā 05.01.2021. ar Nr. 23-S), turpmāk 

tekstā – Iesniegums, kurā Iesniedzēja lūdz Pašvaldību atlikt 27.08.2019. Sadarbības līgumā 

Nr. 3-22.1/19/17-LI noteikto mācību maksu un ar 27.01.2020. Instrumenta nomas līgumu 

Nr. 1-23/20/11-LI saistīto parāda atmaksas termiņu. Iesniegumā izteiktais lūgums skaidrots 

ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī. 

 

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

Finanšu komitejas 20.01.2021. atzinumam (prot. Nr.1, 4.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis 

(A.Osītis, A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, J.Ivanovs, D.Cvetkova, 

J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, K.Vilciņš, Dz.Dūšele, J.Kazaks, R.Bērziņa), 

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

1. Atlikt Babītes novada pašvaldības un L.T.-D. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, 

27.08.2019. noslēgtajā Sadarbības līgumā Nr. 3-22.1/19/17-LI noteikto mācību 

maksas apmaksu līdz 2021.gada 15.jūnijam. 

2. Atlikt Babītes novada pašvaldības un L.T.-D. “dzēsts”, personas kods “dzēsts”, 

27.01.2020. noslēgtā Instrumenta nomas līguma Nr. 1-23/20/11-LI parāda 50,00 EUR 

(piecdesmit euro, 00 centi) apmērā atmaksu līdz 2021.gada 15.jūnijam. 
 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas. 
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33.§ 

Par Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 2 “Grozījumi 

Babītes novada pašvaldības domes 2013. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos 

Nr. 3 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība 

atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Babītes novadā”” apstiprināšanu 

 

Ziņo A.Savčuka 

 

Pārskatot Babītes novada pašvaldības domes 2013. gada 23. janvāra saistošos 

noteikumus Nr. 3 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība 

atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Babītes novadā” (turpmāk – saistošie 

noteikumi) un uzsākot nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu administrēšanu ar 2021. 

gada 1. janvāri, nav saskatāms tiesiskais pamatojums saistošo noteikumu 16.1.1 

apakšpunktā paredzētajam pienākumam nodokļa maksātājam, kam saskaņā ar 

saistošajiem noteikumiem ir paredzēti nodokļa atvieglojumi, iesniegt iesniegumu par 

atvieglojumu piemērošanu un saistītos dokumentus, ja atvieglojuma saņemšanu 

pamatojošā informācija ir pašvaldības rīcībā nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas 

lietojumprogrammā (NINO). 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pašvaldības pienākumu vienkāršot un uzlabot 

procedūras privātpersonas labā, atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. 

panta trešo daļu, atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, 

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

Dz.Dūšele, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2 “Grozījumi Babītes novada pašvaldības 

domes 2013. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piešķiršanas kārtība atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Babītes 

novadā”” (skat. pielikumu). 

Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. 2 “Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 

2013. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piešķiršanas kārtība atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Babītes 

novadā”” 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 atzinuma saņemšanas 

nodrošināt saistošo noteikumu Nr. 2 “Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2013. 

gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanas kārtība atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Babītes novadā”” 

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 piecām lapām. 

 

  

http://www.babite.lv/


37 

 

34.§ 

Par Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 3 “Grozījumi 2011. 

gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 10 “Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas noteikumi”” apstiprināšanu 

 

Ziņo A.Savčuka 

 

Izskatot jautājumu par Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 

__ “Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2011. gada 27. aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr. 10 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” apstiprināšanu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. punktu, 43.1 pantu, 

45. panta otro, piekto daļu,  

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

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

Dz.Dūšele, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3 “Grozījumi Babītes novada pašvaldības 

domes 2011. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 10 “Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas noteikumi”” (skat. pielikumu). 

Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. 3 “Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 

2011. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 10 “Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas noteikumi”” 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 atzinuma saņemšanas 

nodrošināt saistošo noteikumu Nr. 3 “Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2011. 

gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 10 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

noteikumi”” publisko pieejamību, nosakot, ka saistošo noteikumu pilns teksts 

publiskojams Babītes novada pašvaldības avīzē „Babītes Ziņas”, kā arī Babītes novada 

pašvaldības tīmekļvietnē – www.babite.lv. 

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām. 

 

 

35.§ 

Par Lakstīgalu ielas, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,  

ielas apgaismojuma līnijas iegādi 

Ziņo D.Valters 

 

Tiek izskatīts SIA „Saliena”, reģistrācijas Nr. 40203032871, turpmāk tekstā – 

Attīstītājs, 14.12.2020. iesniegums (reģistrēts Babītes novada pašvaldības administrācijā 

14.12.2020. ar Nr. 2-6.1/20/4629-S) kurā izteikts lūgums pārņemt Babītes novada 

pašvaldības, turpmāk tekstā – Pašvaldība, bilancē Lakstīgalu ielas, Piņķos, Babītes pagastā, 

Babītes novadā, kadastra apzīmējums 80480031235, ielas apgaismojumu, kas sastāv no 4 

apgaismojuma balstiem un ar kabeļlīnijas garumu 230 m, kas pievienoti Priedaines ielas 

ielu apgaismojuma līnijai (AVS 26 Zaļā iela), turpmāk tekstā viss kopā – Apgaismojuma 

līnija.  

http://www.babite.lv/
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Apgaismojuma līnija izbūvēta uz šāda nekustamā īpašuma: 
 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Īpašuma 

nosaukums 

Īpašnieks, reģ.Nr. 

8048 003 1235 Lakstīgalu iela SIA „Saliena”, reģistrācijas Nr. 40203032871 
 

Atbilstoši 17.11.2020. Pašvaldības vēstulei Nr. 2-6.1/20/2333-N, kurā Attīstītājam 

tika izvirzītas prasības Apgaismojuma līnijas pārņemšanai, Attīstītājs ir izpildījis tam 

uzdotos priekšnosacījumus un iesniedzis Pašvaldībai nepieciešamo tehnisko 

dokumentāciju.   

 

Ņemot vērā augstāk minēto un ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 

daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, un Finanšu komitejas 20.01.2021. 

atzinumu (prot. Nr.1, 6.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, J.Bērziņš, 

I.Bērziņa, E.Vinceviča, J.Ivanovs, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, 

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

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Slēgt pirkuma līgumu ar SIA „Saliena”, reģistrācijas Nr. 40203032871, par 

Lakstīgalu ielas, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, ielas apgaismojuma 

līnijas iegādi Pašvaldības īpašumā par cenu 1,00 EUR (viens euro, 00 centi), plus 

PVN 21% apmērā.   

2. Uzdot Babītes novada pašvaldības juriskonsultam sagatavot pirkuma līgumu par 

apgaismojuma līnijas iegādi.   

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām. 

 
 

36.§ 

Par Alstu un Lielās Zaru ielas, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā,  

ielas apgaismojuma tīkla iegādi 

 

Ziņo D.Valters 

 

Tiek izskatīts SIA „Magdalēnas”, reģistrācijas Nr. 40103470349, turpmāk tekstā – 

Attīstītājs, 10.11.2020. iesniegums (reģistrēts Babītes novada pašvaldības administrācijā 

11.11.2020. ar Nr. 2-6.1/20/4215-S) kurā izteikts lūgums pārņemt Babītes novada  

pašvaldības, turpmāk tekstā – Pašvaldība, bilancē Alstu ielas, kadastra apzīmējums 8048 

004 1168, un Lielās Zaru ielas, kadastra apzīmējums 8048 004 1197, Babītē, Babītes 

pagastā, Babītes novadā, ielas apgaismojuma tīklu, kas sastāv no 27 apgaismojuma 

balstiem, kas pievienoti pie esošā ielu apgaismojuma tīkla Alstu ielā (AVS 42 Alstu iela), 

turpmāk tekstā viss kopā – Apgaismojuma līnija.  

 

Apgaismojuma līnija izbūvēta uz šādiem nekustamajiem īpašumiem: 
 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Īpašuma 

nosaukums 

Īpašnieks, reģ.Nr. 
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8048 004 1168 Alstu iela  SIA „Magdalēnas”, reģistrācijas Nr. 40103470349 

8048 004 1197 Lielā Zaru iela SIA „Magdalēnas”, reģistrācijas Nr. 40103470349 
 

Atbilstoši Pašvaldības izvirzītajām prasībām Apgaismojuma līnijas pārņemšanai, 

Attīstītājs ir izpildījis tam uzdotos priekšnosacījumus un iesniedzis Pašvaldībai visu 

nepieciešamo tehnisko dokumentāciju.   

 

 Ņemot vērā augstāk minēto un ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 

daļas 2. punktu un 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot „par” 14 balsis 

(A.Osītis, A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, J.Ivanovs, D.Cvetkova, 

J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, K.Vilciņš, Dz.Dūšele, J.Kazaks, R.Bērziņa), 

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

 

1. Slēgt pirkuma līgumu ar SIA „Magdalēnas”, reģistrācijas Nr. 40103470349, par  

Alstu un Lielās Zaru ielas, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, ielas 

apgaismojuma tīkla iegādi Pašvaldības īpašumā par cenu 1,00 EUR (viens euro, 00 

centi), plus PVN 21% apmērā.   

2. Uzdot Babītes novada pašvaldības juriskonsultam sagatavot pirkuma līgumu par 

apgaismojuma tīkla iegādi.   

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām. 

 

37.§ 

Par Babītes vidusskolas izglītojamo 1. – 4. klašu grupā nodrošināšanu ar pārtikas 

pakām attālinātā mācību procesa laikā 

Ziņo D.Valters 

 

Ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos, 2021. gada 21. janvāra Ministra 

kabineta rīkojumu Nr. 38 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā 

Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” un Babītes vidusskolas 2021. gada 19. 

janvāra iesniegumu Nr. 1-23/21/10-N “Par pārtikas pakām 1. – 4. klašu izglītojamajiem” 

(reģistrēts Babītes novada pašvaldības administrācijā 20.01.2021. ar Nr. 1-1.1.1/21/43-IE), 

ar kuru tiek lūgts Babītes novada pašvaldības domei pieņemt lēmumu par partikas paku 

piešķiršanu Babītes vidusskolas 1. – 4. klašu izglītojamajiem, kā arī atbilstoši likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktam un Finanšu komitejas 20.01.2021. 

atzinumu (prot. Nr.1, 7.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, J.Bērziņš, 

I.Bērziņa, E.Vinceviča, J.Ivanovs, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, 

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

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noteikt, ka Babītes vidusskolas 1. – 4. klašu izglītojamajiem piešķir ēdināšanas 

atbalstu pārtikas paku veidā no valsts un pašvaldības budžeta mērķdotācijas, par laika 

periodu no 2021. gada 25. janvāra līdz 2021. gada 5. februārim. 

2. Vienam izglītojamam pārtikas pakas cenu veido valsts un pašvaldības budžeta 

mērķdotācija 1,42 EUR ar PVN 21% apmērā, reizināta ar attālināto mācību dienu 

skaitu. 

3. Juriskonsultam D.Valteram trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas sagatavot 

vienošanos ar Babītes vidusskolas izglītojamo ēdinātāju SIA “IRG”, turpmāk – SIA, 
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pie 26.09.2019. līguma Nr. 1-64/19/56-LI “Par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu 

Babītes vidusskolai”, iekļaujot šādus nosacījumus: 

3.1. SIA veic pārtikas paku komplektēšanu Babītes vidusskolas 1. – 4. klašu 

izglītojamajiem; 

3.2. SIA veic pārtikas paku satura saskaņošanu ar Babītes vidusskolas māsu;  

3.3. Babītes vidusskolas direktore I.Rozenberga: 

3.3.1.  ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms pārtikas paku izdalīšanas dienas 

iesniedz SIA izglītojamo sarakstu, kas pieteikušies pārtikas pakām; 

3.3.2.  nosaka pārtikas paku izsniegšanas laiku un SIA nodrošina to 

izsniegšanu izglītojamo vecākiem pret parakstu; 

3.3.3. nosaka un izziņo pārtikas paku izsniegšanas laiku un vietu pēc 

pieteikumu apkopošanas. 

3.4. SIA ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc pārtikas paku izdales dienas iesniedz 

Babītes vidusskolas direktorei I.Rozenbergai aktu par pārtikas paku 

izsniegšanas rezultātiem, pievienojot sarakstus ar pārtikas paku saņēmēju 

parakstiem. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām. 

 

 

38.§ 

Par pabalsta piešķiršanu 

 

Ziņo D.Valters/A.Pankrats 

 

Babītes novada pašvaldībā 18.01.2021. saņemts D.N. “dzēsts” iesniegums 

(reģistrēts Babītes novada pašvaldības administrācijā ar Nr. 221-S), kurā izteikts lūgums 

piešķirt pabalstu sakarā ar Babītes novada pašvaldības Babītes sporta kompleksa 

administratora E.N. “dzēsts” nāvi. 

 

Atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma 19. panta pirmajai un sestajai daļai, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 27. punktam, Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumu Nr. 565 “Noteikumi par 

valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” 3. un 

5. punktam, un Finanšu komitejas 20.01.2021. atzinumam (prot. Nr.1, 9.§), atklāti balsojot 

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

D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, K.Vilciņš, Dz.Dūšele, J.Kazaks, 

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

nolemj:  
 

1.  Piešķirt pabalstu sakarā ar darbinieka nāvi 899 euro (astoņi simti deviņdesmit deviņi 

euro, 00 centi) apmērā pirms nodokļu nomaksas. 

2. Līdz 18.02.2021. pabalstu pārskaitīt uz D.N. “dzēsts” bankas norēķinu kontu: “dzēsts”. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas. 
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39.§ 

Par pamatlīdzekļu norakstīšanu 

 

Ziņo A.Sloceniece/A.Kravals 

 

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 

Finanšu komitejas 20.01.2021. atzinumu (prot. Nr.1, 10.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis 

(A.Osītis, A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, J.Ivanovs, D.Cvetkova, 

J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, K.Vilciņš, Dz.Dūšele, J.Kazaks, R.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. 

 

40.§ 

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 administrācijas vadītāja A.Kravaļa 

14.01.2021. 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, Finanšu komitejas 20.01.2021. 

atzinumu (prot. Nr.1, 11.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, J.Bērziņš, 

I.Bērziņa, E.Vinceviča, J.Ivanovs, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, 

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

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Ar 01.02.2021. Babītes novada pašvaldības domes 22.04.2015. lēmuma „Par 

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

pozīciju Nr. 1.50. sekojošā redakcijā. 

 

 

Nr. 

 

Amata nosaukums 

Mobilā tālruņa 

izmantošanas 

limits, EUR 

1.50. Administratīvās inspekcijas inspektors 10.00 
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Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas. 
 

41.§ 

Par vidējām izmaksām pirmskolas izglītības programmā Babītes novada 

pašvaldības izglītības iestādēs 2021.gadā  

 

Ziņo E.Sloceniece 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr.709 „Noteikumi par 

izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām 

vidējām izmaksām sedz pirmskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības 

iestādei” pašvaldības administrācijas darbinieki ir sagatavojuši aprēķinu „Babītes novada 

pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu 2021.gada izdevumu tāme uz vienu audzēkni 

atbilstoši iepriekšējā gada naudas plūsmas izdevumiem” (turpmāk tekstā – Aprēķins), kas 

nepieciešams, lai noteiktu pašvaldības atbalsta apmēru norēķiniem ar izglītības iestāžu 

reģistrā reģistrētu privāto pirmskolas izglītības iestādi, kas nodrošina pirmskolas izglītības 

programmas apguvi darbdienās (ne mazāk kā 12 stundas dienā) un īsteno licencētu 

pirmskolas izglītības programmu. Pie tam Aprēķins ir sagatavots ievērojot nosacījumu, ka 

atsevišķi tiek aprēķinātas izmaksas bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam un 

bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei. 

 

Izskatot sagatavoto Aprēķinu, Finanšu komitejas 20.01.2021. atzinumu (prot. Nr.1, 

13.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, 

J.Ivanovs, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, K.Vilciņš, Dz.Dūšele, 

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

dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt „Babītes novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu 2021.gada 

izdevumu tāmi uz vienu izglītojamo atbilstoši iepriekšējā gada naudas plūsmas 

izdevumiem” (skat. pielikumu). 

2. Noteikt atbalsta apmēru 2020.gadā norēķiniem ar izglītības iestāžu reģistrā 

reģistrētu privāto pirmskolas izglītības iestādi, kas nodrošina pirmskolas izglītības 

programmas apguvi darba dienās (ne mazāk kā 12 stundas dienā) un īsteno licencētu 

pirmskolas izglītības programmu: 

2.1.bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam – ne vairāk kā 364 EUR (trīs 

simti sešdesmit četri euro, 00 centi) mēnesī vienam bērnam; 

2.2.bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei – ne 

vairāk kā 291 EUR (divi simti deviņdesmit viens euro, 00 centi) mēnesī vienam 

bērnam. 

3. Atbildīgā par norēķiniem ar izglītības iestāžu reģistrā reģistrētu privāto pirmskolas 

izglītības iestādi – izglītības darba speciāliste Ginta Kaire-Kūlupa. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām. 
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42.§ 

Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēra 2021.gadā apstiprināšanu bērnu 

uzraudzības pakalpojumam  

 

Ziņo E.Sloceniece 

 

Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības 28.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 2 

“Kārtība, kādā Babītes novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības 

pakalpojumam” (protokols Nr.3, 32.§), Finanšu komitejas 20.01.2021. atzinumu (prot. 

Nr.1, 12.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, 

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

Dz.Dūšele, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam 

2021.gadā 146,00 EUR (viens simts četrdesmit seši euro, 00 centi) apmērā, 

vienam bērnam mēnesī. 

2. Atbildīgā par līdzfinansējuma piešķiršanu – izglītības darba speciāliste Ginta 

Kaire-Kūlupa. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas. 
 

 
 

43.§ 

Par pašvaldības izglītības iestāžu 2021.gada izdevumu tāmes apstiprināšanu 

 

Ziņo E.Sloceniece 

 

Babītes novada pašvaldības dome izskata iesniegto pašvaldības izglītības iestāžu 

2021.gada izdevumu tāmi uz vienu audzēkni atbilstoši iepriekšējā saimnieciskā gada 

naudas plūsmas izdevumiem, lai nodrošinātu savstarpējos norēķinus ar pašvaldībām 

atbilstoši Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumu Nr.418 „Kārība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 4. un 

9.punkta nosacījumiem. 

 

Ņemot vērā sniegto informāciju, Finanšu komitejas 20.01.2021. atzinumu (prot. 

Nr.1, 14.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, 

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

Dz.Dūšele, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

Lai veiktu savstarpējos norēķinus ar citām pašvaldībām, apstiprināt Babītes novada 

pašvaldības izglītības iestāžu 2021.gada izdevumu tāmi uz vienu audzēkni atbilstoši 

iepriekšējā gada naudas plūsmas izdevumiem (pielikumā - tāme). 

 

Atbildīgā par savstarpējo norēķinu veikšanu – izglītības darba speciāliste Ginta 

Kaire-Kūlupa. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz četrām lapām. 
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44.§ 

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

vainagošanai pie Piņķu sv. Jāņa baznīcas  

  

Ziņo E.Sloceniece 

 

Izskata Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski-luteriskās draudzes, turpmāk tekstā – Draudze, 

priekšnieka R.Heniņa 12.01.2021. un 16.01.2021. iesniegumus (skat. pielikumu Nr.1 un 

Nr.2) ar lūgumu Babītes novada pašvaldībai, turpmāk tekstā – Pašvaldība, piešķirt budžeta 

līdzekļus 1448.32 EUR, t.sk. PVN 21%, liepu vainagošanai pie Piņķu sv. Jāņa baznīcas 

(turpmāk tekstā – Projekts), jo daļa no baznīcas kompleksa ir to ieskaujošo liepu dzīvžogs, 

kuru vairāku gadu garumā tiek vainagots un sakopts ar Babītes novada pašvaldības 

finansiālu atbalstu un sadarbībā ar uzņēmumu SIA “Labie Koki”. 

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, Finanšu komitejas 20.01.2021. atzinumu (prot. Nr.1, 

15.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis (A.Osītis, A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, E.Vinceviča, 

J.Ivanovs, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, K.Vilciņš, Dz.Dūšele, 

J.Kazaks, R.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 Projekta – “Liepu vainagošana pie Piņķu sv. Jāņa baznīcas” realizācijai 

2021.gadā 1448.32 EUR (vien tūkstotis četri simti četrdesmit astoņi euro, 32 centi), t.sk. 

PVN 21% apmērā.  

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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45.§ 

Par pašvaldības noteikumu Nr. 1 „Par amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām 

pašvaldības iestādēs 2021.gadā” apstiprināšanu 

 

Ziņo E.Sloceniece 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 13.punktu un Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11.panta 1.daļu, un izskatot 

pašvaldības iestāžu vadītāju iesniegtos darbinieku amatu sarakstus 2021.gadam (skat. 

pielikumus Nr.1 – 11), Finanšu komitejas 20.01.2021. atzinumu (prot. Nr.1, 1.§), atklāti 

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

D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, K.Vilciņš, Dz.Dūšele, J.Kazaks, 

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

nolemj: 

 

1. Apstiprināt noteikumus Nr.1 „Par amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām 

pašvaldības iestādēs 2021.gadā” (Noteikumi – pielikumā Nr.12). 

2. Noteikumi Nr.1 piemērojami no 2021.gada 1.janvāra. 

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divdesmit divām lapām. 
 

 

46.§ 

Par Babītes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam 

 

Ziņo E.Sloceniece 

 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma 

„Par pašvaldību budžetiem”, Finanšu komitejas 20.01.2021. atzinumu (prot. Nr.1, 2.§), 

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

J.Ivanovs, D.Cvetkova, J.Jemeļjanovs, N.Antipenko, G.Štolcers, K.Vilciņš, Dz.Dūšele, 

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

dome nolemj: 

 

 Atlikt lēmuma pieņemšanu. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas. 

 

 

 

 

 

Domes sēdes darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti izskatīti. 

 

 

Kārtējā domes sēde 2021. gada 24. februārī, plkst. 14:00. 
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Sēdi slēdz plkst. 18.12 

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs     Aivars Osītis 

 

 

Protokolētājs        Anda Ozoliņa 


