Babītes novada pašvaldības domes sēde
28.02.2018., plkst. 14.00
Protokols Nr. 2
Darba kārtība
Ziņotājs
Nr.p.k

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Izskatāmā lieta
Par Babītes novada pašvaldības zemes nomu nekustamā īpašuma
“Meža iela I-24”, zemes vienībā ar kadastra apzīmējums 8048 004
0694.
Par 19.12.2017. Atzinuma Nr.191217-01/5a par būves pārbaudi un
08.01.2018. Plānošanas un būvniecības daļas lēmuma (sēdes
protokola izraksts Nr.1; 1.§) apstrīdēšanu.
Par 19.12.2017. Atzinuma Nr.191217-01/6a par būves pārbaudi un
08.01.2018. Plānošanas un būvniecības daļas lēmuma (sēdes
protokola izraksts Nr.2; 1.§) apstrīdēšanu.
Par 19.12.2017. Atzinuma Nr.191217-01/8a par būves pārbaudi un
08.01.2018. Plānošanas un būvniecības daļas lēmuma (sēdes
protokola izraksts Nr.3; 1.§) apstrīdēšanu.
Par 19.12.2017. Atzinuma Nr.191217-01/9a par būves pārbaudi un
08.01.2018. Plānošanas un būvniecības daļas lēmuma (sēdes
protokola izraksts Nr.4; 1.§) apstrīdēšanu.
Par adrešu piešķiršanu esošajiem dzīvokļiem divu dzīvokļu
dzīvojamā mājā Meža ielā 11, Babītē, Babītes pagastā, Babītes
novadā.
Par adrešu precizēšanu nekustamajā īpašumā “Elingi”, kadastra Nr.
80880060088, ietilpstošajām zemes vienībām un būvēm uz tām.
Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu projektētajām zemes vienībām detālplānojuma
“Gundegas” un “Indriņas”, Mežāres, Babītes pagastā, Babītes
novadā, teritorijā.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā
īpašumā “Cederi”, Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā
detālplānojuma teritorijā ietilpstošajām zemes vienībām.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā
īpašumā Jaunā iela 8 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,
kadastra numurs 8048 003 0649, ietilpstošajai zemes vienībai.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā
īpašumā Turaidas iela 1, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,
kadastra numurs 8048 003 1174, ietilpstošajai zemes vienībai.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam
īpašumam Sīļukalna iela 10, kadastra Nr.80480080114,
Sēbruciems, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu zemes
vienības daļām, kas plānotas zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0609.

A.Iklāva/I.Orbidāne/V.
Liepa
I.Orbidāne
I.Orbidāne
I.Orbidāne
I.Orbidāne

D.Cvetkova/A.Valaine
D.Cvetkova/I.Griezne

D.Cvetkova/V.Liepa

D.Cvetkova/I.Griezne

D.Cvetkova/I.Griezne

D.Cvetkova/I.Griezne

V.Liepa

D.Cvetkova/V.Liepa

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Par zemes vienību nodalīšanu un nekustamā īpašuma mērķa
noteikšanu nekustamajam īpašumam “Babītes ezers”, kadastra
Nr.80480050001.
Par atļauju atdalīt no nekustamā īpašuma “Cielavas”, kadastra Nr.
8048 014 0031 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 014
0051, Cielavās, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Par darba uzdevuma pagarināšanu nekustamā īpašuma “Drapes”
detālplānojuma izstrādei nekustamā īpašuma “Drapes”,
Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 80480080054 teritorijai.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā
“Jumīši”, kadastra numurs 8048 009 0322, ietilpstošajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 009 0347, Sēbruciema,
Babītes pagastā, Babītes novadā.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma
“Tetteri” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80880050481
sadalīšanai , Salas pagastā, Babītes novadā.
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā
“Mazās Ceļtakas”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80480030865, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos
“Mazie Graudi”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80480030863, un “Mazie Stari”, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80480030867, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu zemes
vienības daļai, kas plānota zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
8048 003 0610.

D.Cvetkova/V.Liepa

D.Cvetkova/I.Griezne

D.Cvetkova/I.Griezne

D.Cvetkova/V.Liepa

V.Liepa

D.Cvetkova/V.Liepa

D.Cvetkova/V.Liepa

D.Cvetkova/I.Griezne

22.

Par zemes iegūšanu īpašumā.

23.

Par sociālā dzīvokļa statusa anulēšanu.

R.Bērziņa

24.

Par pabalsta piešķiršanu.

R.Bērziņa

25.

Par medību tiesību nomu.

E.Sloceniece

26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ar
kadastra Nr.8088 009 0002 Salas pagastā, Babītes novadā,
neapbūvētas zemes vienības 403 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 8088 007 0101 izsoles ar pretendentu atlasi rezultātu
apstiprināšanu.
Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes
saskaņošanu nekustamajā īpašumā „Bejas”.
Par A.P. iesniegumu.
Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības Administratīvās
komisijas sastāvā.
Par iepirkumu veikšanu un Babītes novada pašvaldības un SIA
“Babītes siltums” Iepirkumu komisijas izveidi.
Par Babītes novada pašvaldības 2018.gada projektu konkursa „
Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā” nolikuma
apstiprināšanu.
Par Olaines sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas
sastāva apstiprināšanu.

A.Ence

A.Iklāva

A.Iklāva
A.Iklāva
A.Iklāva
D.Valters
A.Ence/J.Ivanova
A.Ence

33.
34.
35.
36.

Par Babītes novada pašvaldības dalību biedrībā “Latvijas sporta
veterānu – senioru savienība ”.
Par Babītes novada pašvaldības dalību biedrībā “Latvijas
Peldēšanas federācija”.
Par Babītes novada pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanas klašu
saraksta aktualizēšanu un apstiprināšanu.
Par Babītes novada pašvaldības ceļu uzturēšanas darbu tehniskajām
specifikācijām.

37.

Par ielu apgaismojuma pārņemšanu.

38.

Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.

39.

40.

41.

42.
43.
44.
45.
46.

Par izmaiņām pašvaldības 24.01.2018. noteikumos Nr.1 „Par
amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs
2018.gadā” (protokols Nr.1, 37.§).
Par izmaiņām pašvaldības 26.03.2014. noteikumos Nr.11 „Par
piemaksu piešķiršanu un materiālās stimulēšanas kārtību Babītes
novada pašvaldības Salas sākumskolā” (protokols Nr.4, 31.§).
Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības domes 22.04.2015.
lēmumā „Par mobilo tālruņu izmantošanas limitu noteikšanu”
(protokols Nr.6, 22.§).
Par finansējuma piešķiršanu Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski-luteriskai
draudzei Piņķu sv. Jāņa baznīcas teritorijas labiekārtojuma
būvprojekta izstrādei.
Par finansiāla atbalsta piešķiršanu, deju kolektīva "Dārta" atbalsta
biedrībai.
Par finansiāla atbalsta piešķiršanu, jauktā kora "Atskaņa" atbalsta
biedrībai.
Par finanšu iedalīšanu nodibinājumam “Zinātnes un inovācijas
parks”.
Par dotācijas piešķiršanu „Babītes novada pensionāru un politiski
represēto personu labdarības biedrībai”.

A.Ence/G.Reika
A.Ence/G.Reika
A.Parisa
A.Parisa
E.Sloceniece
A.Kravals
E.Sloceniece

E.Sloceniece

E.Sloceniece

E.Sloceniece
A.Ence/I.Bērziņa
A.Ence/I.Bērziņa
A.Ence/I.Bērziņa
A.Ence/I.Bērziņa

47.

Par dotācijas piešķiršanu Biedrībai "Retro auto muzejs".

A.Ence

48.

Par finanšu iedalīšanu sporta atbalstam.

A.Ence

49.
50.

Par izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
Uzraudzības padomes nolikumā.
Par pārstāvniecību Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
Uzraudzības padomē.

A.Ence
A.Ence

