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Protokols Nr. 12
Darba kārtība

Ziņotājs
Nr.p.k

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Izskatāmā lieta
Par adrešu piešķiršanu mazstāvu daudzdzīvokļu ēkām Līvu ielā 3
un Līvu ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā un tajās
esošajiem dzīvokļiem.
Par adreses piešķiršanu nekustamajā īpašumā “Priežulīči”, kadastra
Nr. 8088 004 0102, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8088 004 0102 un uz tās projektētai jaunbūvei , Salas
pagastā, Babītes novadā.
Par adrešu piešķiršanu telpu grupām Indriņas ielā 9, Mežārēs,
Babītes pagastā, Babītes novadā.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā
īpašumā “Mežaputni”, kadastra numurs 8048 007 0150,
ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007
0150, Lapsas, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā
“Bļodnieki”, kadastra numurs 8088 007 0088, ietilpstošajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0088, Varkaļos, Salas
pagastā, Babītes novadā.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā
“Laimeslejas”, kadastra numurs 8048 009 0339, ietilpstošajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 009 0338, Babītes
pagastā, Babītes novadā.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā
“Jūrmalas iela 3”, kadastra nr.80480030161, ietilpstošajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480031255, Piņķi, Babītes
pagastā, Babītes novadā.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā
“Saulespuķes”, kadastra numurs 80480040341, ietilpstošajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480040341, Spilvē, Babītes
pagastā, Babītes novadā.
Par saistošo noteikumu Nr. 12 “Babītes novada pašvaldības
23.09.2009. saistošo noteikumu Nr.139 „Par detālplānojuma
nekustamajam īpašuma “Katrīnas”, kad. Nr. 8088 005 0035,
apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu.
Par saistošo noteikumu Nr.13 “Babītes novada pašvaldības
23.09.2009. saistošo noteikumu Nr.123 „Par detālplānojuma
nekustamajam īpašuma “Laimeskrasti”, kad. Nr. 8088 005 0035,
apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu.
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Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, kas ietver
nekustamā īpašuma “Katrīnas” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8088 005 0232 un nekustamā īpašuma “Laimeskrasti”
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0035, Spuņciemā,
Salas pagastā, Babītes novadā.
Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma
“Rītausmas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050156,
Spuņciems, Salas pagastā, Babītes novadā.
Par pašvaldības ceļa izveidi starp pašvaldības ceļiem C-21, ceļš uz
Božām un C18 Amoli – Bataru ceļš.
Par apbūves tiesības piešķiršanu nekustamā īpašuma „Loki”, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0610, daļā.
Par dzīvoklim Rīgas iela 2A – 83, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā, piekrītošās zemes vienības daļas atsavināšanu.
Par nekustamajā īpašumā „Dārzi”, Babītes pagastā, Babītes novadā
ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 009 0057
daļas iznomāšanu ģimenes dārzu ierīkošanai un uzturēšanai.
Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003
0282, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā zemes nomas
līguma slēgšanu.
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma
atsavināšanu.
Par apbūves tiesību nekustamā īpašuma „Piņķu ciems 4”, zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0168.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vietvalži”, Spuņciemā, Salas
pagastā, Babītes novadā apgrūtināšanu ar ceļa servitūtu un servitūta
līguma slēgšanu.
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Par zemes iegūšanu īpašumā.

22.

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.

R.Bērziņa

23.

Par izslēgšanu no dzīvokļa jautājumu risināšanas reģistra.
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Par Babītes novada pašvaldības noteikumu Nr.8 „Babītes novada
pašvaldības sociālās dzīvojamās mājas „Mildas” iekšējās kārtības
noteikumi” apstiprināšanu.
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma
„Papardes”- 10, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā
atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ar
kadastra Nr. 8088 005 0354, Salas pagastā, Babītes novadā, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0354, izsoles ar
pretendentu atlasi noteikumu apstiprināšanu.
Par Babītes novada pašvaldības 28.01.2015. saistošo noteikumu
Nr.3 “Par bērnu reģistrēšanas un uzņemšanas kārtību 1.klasē
Babītes vidusskolā” atzīšanu par spēkā neesošiem apstiprināšanu.
Par noteikumu Nr.10 "Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par
bērna uzņemšanu 1.klasē Babītes vidusskolā" apstiprināšanu.
Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 29.11.2017.
noteikumos Nr.5 „Kārtība, kādā Babītes vidusskolā organizē
pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu”.

A.Ence

E.Sloceniece

D.Valters

D.Valters

D.Valters
D.Valters
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Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 29.11.2017.
noteikumos Nr.6 „Kārtība, kādā Babītes novada pirmsskolas
izglītības iestāde “Saimīte” organizē pedagogu profesionālās
darbības kvalitātes novērtēšanu”.
Par Babītes novada pašvaldības 31.10.2018. noteikumu Nr. 9
„Inventarizācijas organizēšana un norises kārtība Babītes novada
pašvaldībā” apstiprināšanu.
Par 11.10.2017. Aizdevuma līguma Nr.A2/1/17/757, trančes Nr.P585/2017, aizdevuma pamatsummas atmaksas termiņa maiņu.
Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības 28.05.2014. noteikumos
Nr.12 „Par atlīdzību un sociālām garantijām Babītes novada
pašvaldības vēlētām amatpersonām un iestāžu vadītājiem”.
Par izmaiņām pašvaldības 24.01.2018. noteikumos Nr.1 „Par
amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs
2018.gadā” (protokols Nr.1, 37.§).
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Par izmaiņām Pierīgas izglītības pārvaldes nolikumā.

A.Ence
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Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.

A.Ence

37.
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Par izmaiņām pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
sastāvā.
Par siltumapgādes katlu mājas būvniecības atļauju SIA “Babītes
siltums”.

A.Ence
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Par naudas balvas piešķiršanu Babītes vidusskolas pedagogiem.

E.Sloceniece

40.

Par naudas balvas piešķiršanu.

E.Sloceniece

41.
42.
43.

Par finanšu iedalīšana sporta atbalstam.
Par iesnieguma izskatīšanu.
Par N.Z. Iesniegumu.
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