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Sēdi vada pašvaldības  

domes priekšsēdētājs Aivars Osītis  

 

Piedalās: 

domes priekšsēdētāja  

vietniece  Darja Cvetkova 

 

deputāti:  Andrejs Ence 

 Ilze Bērziņa 

 Juris Ivanovs no plkst. 8.33 

 Nikolajs Antipenko 

 Kristaps Vilciņš 

 Jānis Kazaks  

 Regīna Bērziņa 

 Dzidra Dūšele 

 Jānis Bērziņš 

 Gatis Štolcers 

 Jevgēnijs Jemeļjanovs no plkst. 8.34 

  

 

Nepiedalās deputāti:  Vilnis Vaivods (attaisnota prombūtne) 

 Evita Vinceviča (aizņemta pamatdarbā) 

 

Piedalās: 

Izpilddirektore Elfa Sloceniece 

administrācijas darbinieki: Dāvids Valters 

 

Protokolē sekretāre Anda Ozoliņa 

 

Sēde sasaukta plkst. 8.30 

 

Sēdi atklāj plkst. 8.30 
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Darba kārtība: 

1. Par Babītes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam. 

2. Par Salas sākumskolas izglītojamo 1. – 4. klašu grupā nodrošināšanu ar 

pārtikas pakām attālinātā mācību procesa laikā. 

3. Par atsavināmā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8088 001 0265, 

Kūdrā, Salas pagastā, Babītes novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu. 

4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Babītes Mūzikas skolas projekta “Mūzikas 

instrumentu iegāde Babītes Mūzikas skolai” īstenošanai. 

5. Par zemes iegūšanu īpašumā. 

 

Plkst. 8.33 sēdei pievienojas deputāts Juris Ivanovs. 

Plkst. 8.34 sēdei pievienojas deputāts Jevgēnijs Jemeļjanovs. 

 

1.§ 

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” 13 balsis (A.Ence, A.Osītis, D.Cvetkova, Dz.Dūšele, G.Štolcers, 

I.Bērziņa, J.Kazaks, J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs, J.Ivanovs, K.Vilciņš, N.Antipenko, 

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

nolemj: 

 Izdot Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1 „Par Babītes novada 

pašvaldības budžetu 2021.gadā”. 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.1 „Par Babītes novada pašvaldības budžetu 

2021.gadam”. 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz trīsdesmit lapām. 

 

2.§ 

Par Salas sākumskolas 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 Salas sākumskolas 2021. 

gada 27. janvāra iesniegumu Nr. 1.16/4 (reģistrēts Babītes novada pašvaldības 

administrācijā 27.01.2021. ar Nr. 1-1.1.1/21/52-IE), ar kuru tiek lūgts Babītes novada 

pašvaldības domei pieņemt lēmumu par pārtikas paku piešķiršanu Salas sākumskolas 1. – 

4. klašu izglītojamajiem, kā arī atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

27. punktam, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, A.Osītis, D.Cvetkova, Dz.Dūšele, 

G.Štolcers, I.Bērziņa, J.Kazaks, J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs, J.Ivanovs, K.Vilciņš, 

N.Antipenko, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada 

pašvaldības dome nolemj: 
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1. Noteikt, ka Salas sākumskolas 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. Babītes novada pašvaldības juriskonsultam trīs darba dienu laikā pēc lēmuma 

pieņemšanas sagatavot vienošanos ar Salas sākumskolas ēdinātāju SIA “IRG”, 

reģistrācijas Nr. 40102019738, turpmāk – SIA, pie 26.09.2019. līguma “Par 

ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Salas sākumskolai”, iekļaujot šādus nosacījumus: 

3.1. SIA veic pārtikas paku komplektēšanu Salas sākumskolas 1. – 4. klašu 

izglītojamajiem; 

3.2. SIA veic pārtikas paku satura saskaņošanu ar Salas sākumskolas māsu;  

3.3. Salas sākumskolas direktore N.Priedīte vismaz trīs dienas iepriekš nosaka un 

izziņo pārtikas paku izsniegšanas laiku un vietu;  

3.4. SIA nodrošina pārtikas paku izsniegšanu pret saņēmēja parakstu; 

3.5. SIA ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc pārtikas paku izdales dienas  iesniedz 

Salas sākumskolas direktorei N.Priedītei aktu par pārtikas paku izsniegšanas 

rezultātiem, pievienojot sarakstus ar pārtikas paku saņēmēju parakstiem. 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām. 

 

 

3.§ 

Par atsavināmā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8088 001 0265, Kūdrā, 

Salas pagastā, Babītes novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu 

 

Ziņo D.Valters 

 

Ievērojot Babītes novada pašvaldības domes 2020.gada 16.decembra lēmumā “Par 

nekustamā īpašuma, ar kadastra numuru 8088 001 0265, Kūdrā, Salas pagastā, Babītes 

novadā, atsavināšanu” (protokols Nr. 23, 22.§) noteikto un Babītes novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas 2021.gada 28.janvāra lēmumu Nr. 02/1 “Par 

nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu”, ar kuru atsavināmajam nekustamajam 

īpašumam ar kadastra numuru  8088 001 0265, Kūdrā, Salas pagastā, Babītes novadā, kas 

sastāv no zemes vienības 0,0191 ha platībā, nosacītā cena noteikta 810,00 EUR (astoņi 

simti desmit euro, 00 centi) apmērā. Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas 

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

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

īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu, atklāti balsojot „par” 13 

balsis (A.Ence, A.Osītis, D.Cvetkova, Dz.Dūšele, G.Štolcers, I.Bērziņa, J.Kazaks, 

J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs, J.Ivanovs, K.Vilciņš, N.Antipenko, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, 

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

 

Apstiprināt nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8088 001 0265, Kūdrā, Salas 

pagastā, Babītes novadā, kas sastāv no zemes vienības 0,0191 ha platībā, nosacīto cenu 

810,00 EUR (astoņi simti desmit euro, 00 centi) apmērā. 

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas. 
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4.§ 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Babītes Mūzikas skolas projekta “Mūzikas 

instrumentu iegāde Babītes Mūzikas skolai” īstenošanai 

 

Ziņo D.Valters 

 

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

skolas 28.01.2021. iesniegumu Nr.1-18/21/2-N “Par projekta līdzfinansējumu” (reģistrēts 

Babītes novada pašvaldības administrācijas kancelejā 28.01.2021. ar Nr. 1-1.1.1/21/55-IE), 

kurā izteikts lūgums Pašvaldībai piešķirt līdzfinansējumu 25000,00 EUR (divdesmit pieci 

tūkstoši euro, 00 centi) apmērā projekta “Mūzikas instrumentu iegāde Babītes Mūzikas 

skolai” īstenošanai, turpmāk – Projekts. Projekta ietvaros paredzēta koncertflīģeļa iegāde 

Babītes Mūzikas skolas Lielajai zālei.  

 Projekta kopējās izmaksas ir 50000,00 EUR (piecdesmit tūkstoši euro, 00 centi) 

apmērā, no kurām 25000,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi) paredzēts 

piesaistīt no Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas 

izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”. 

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

daļas 27.punktu, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, A.Osītis, D.Cvetkova, Dz.Dūšele, 

G.Štolcers, I.Bērziņa, J.Kazaks, J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs, J.Ivanovs, K.Vilciņš, 

N.Antipenko, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt Babītes Mūzikas skolas projekta “Mūzikas instrumentu iegāde Babītes 

Mūzikas skolai” īstenošanai līdzfinansējumu 25000,00 EUR (divdesmit pieci 

tūkstoši euro, 00 centi) apmērā, no Babītes novada pašvaldības budžeta sadaļas 

“Neparedzētiem gadījumiem”. 

2. Babītes Mūzikas skola ir atbildīga par līdzfinansējuma tiesisku un ekonomisku 

izlietojumu atbilstoši prasītajam mērķim, pretējā gadījumā tas jāatmaksā Babītes 

novada pašvaldībai atpakaļ.  

 

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz vienas lapas. 

 

 

5.§ 

Par zemes iegūšanu īpašumā 

   

Ziņo D.Valters 

 

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: 

mailto:info@zmf.lv
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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 “dzēsts”.  

 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” nav 

balsis, „pret” 13 balsis (A.Ence, A.Osītis, D.Cvetkova, Dz.Dūšele, G.Štolcers, I.Bērziņa, 

J.Kazaks, J.Bērziņš, J.Jemeļjanovs, J.Ivanovs, K.Vilciņš, N.Antipenko, R.Bērziņa), 

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

   

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

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.  

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

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

norādīto e-pasta adresi: info@zmf.lv.  

 

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām. 

 

 

 

 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti izskatīti. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 9.16 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs     Aivars Osītis 

Protokolētāja      Anda Ozoliņa 

mailto:info@zmf.lv

