Babītes novada pašvaldības domes sēde
27.02.2019., plkst. 14.00
Protokols Nr. 3
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Izskatāmā lieta
Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma “Dreimaņi” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480010568, Mežārēs, Babītes
pagastā, Babītes novadā.
Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma “Melbas” zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 80480080072, Sēbruciemā, Babītes
pagastā, Babītes novadā.
Par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma “Ošupes” zemes
vienībai un ēkām Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.
Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanu projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma
“Vējgrieži-1” detālplānojuma teritorijā, Vīkuļos, Babītes pagastā,
Babītes novadā.
Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanu projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma
“Jaunalstes” detālplānojuma teritorijā.
Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu “Cennes”, kadastra Nr. 8088
009 0012, Salas pagastā, Babītes novadā.
Par nekustamā īpašuma “Birutas A”, Babītes pagastā, Babītes
novadā izveidošanu.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā
Alstu iela 10 kadastra numuri 8048 004 0986, ietilpstošajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0986, Spilvē, Babītes
pagastā, Babītes novadā.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā
“Neritas” kadastra numurs 8048 008 0082, ietilpstošajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0082, Vīkuļos, Babītes
pagastā, Babītes novadā.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu
„Salve”, zemes vienības ar kadastra apz. 80880050027, un “Salves
dīķis”, zemes vienības ar kadastra apz. 80880050535 robežu
pārkārtošanai.
Par pašvaldības nekustamo īpašumu „Vēja ziedi”, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0609 zemes ierīcības projekta
izstrādi zemes vienības sadalīšanai.
Par Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 22. februāra
lēmuma “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā
īpašuma “Irjāņi”, kadastra Nr. 80880050068, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 80880050068, Spuņciemā, Salas pagastā,
Babītes novadā”, protokols Nr. 2,14.§, atcelšanu.
Par Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 22. februāra
lēmuma “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu
nekustamā īpašuma “Kirmeļi”, kadastra Nr. 80880050034, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050034, Spuņciemā, Salas
pagastā, Babītes novadā”, protokols Nr. 2,15.§, atcelšanu.
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Par atteikumu atzīt par spēku zaudējušiem Babītes novada
pašvaldības domes 23.09.2009. izdotos saistošos noteikumus Nr.92
„Par detālplānojuma nekustamajam īpašuma “Aļņu Sala”, kad. Nr.
8088 007 0045, apstiprināšanu”.
Par Babītes novada pašvaldības domes 23.09.2015. lēmuma
(protokols Nr. 13, 1.§) precizēšanu.
Par nekustamā īpašuma Rožu ielā 22, Babītē, Babītes pagastā,
Babītes novadā, atsavināšanu.
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma
atsavināšanu.
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša neapbūvēta nekustamā
īpašuma atsavināšanu.
Par zemes nomas līguma slēgšanu par 1.kūtij piekrītošām zemes
vienības daļām “Līnās”, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.
Par Babītes novada pašvaldības domes 20.12.2017. lēmuma „ Par
nekustamā īpašuma „Dārzi”, Babītē, Babītes pagastā iznomāšanu
ģimenes dārzu ierīkošanai un uzturēšanai” atcelšanu.
Par nekustamajā īpašumā „Dārzi”, Babītes pagastā, Babītes novadā
un “Cielavas masīvs”, Babītes pagastā, Babītes novadā ietilpstošo
zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8048 003 0167, 8048 009
0057 un 8048 014 0042 daļu iznomāšanu ģimenes dārzu
ierīkošanai un uzturēšanai.
Par Babītes novada novada pašvaldības domes 21.12.2011. lēmuma
„Par pārvaldīšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības SIA „Babītes
siltums” par Babītes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā
esošo dzīvojamo māju vai dzīvokļu īpašumu māju pārvaldīšanu un
par pilnvarojumu slēgt īres līgumus”( protokols Nr. 18.,28.§. )
pielikuma precizēšanu.
Par nekustamajos īpašumos Priedaines ielā 5, Piņķos, Babītes
pagastā, Babītes novadā un “Babītes ūdenstornis”, Babītē, Babītes
pagastā, Babītes novadā ietilpstošo zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem 8048 003 0941 un 8048 004 0987 nodošanu
bezatlīdzības lietošanā SIA “Babītes siltums”.
Par zemes iegūšanu īpašuma.
Par pabalsta piešķiršanu ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas
izglītības iestādēs.
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma
“Starpgabals Nr.18”, kadastra Nr.8088 005 0070, Salas pagastā,
Babītes novadā, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8088 005 0345 izsoles ar pretendentu atlasi rezultātu
apstiprināšanu.
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma zemes gabala ar kadastra Nr. 8088 005 0354, Salas pagastā,
Babītes novadā, zemes vienības ar kadastra pzīmējumu
8088 005 0354, otrās izsoles ar pretendentu atlasi rezultātu
apstiprināšanu.
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma
„Piņķu ciems 4”, Babītes pagastā, Babītes novadā ar kadastra
Nr.8048 003 0168 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048
003 0168 daļas 7 ha platībā apbūves tiesības izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ar
kadastra apzīmējumu 8048 004 0802, Babītē, Babītes pagastā,
Babītes novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
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Par nosacītās nomas maksas apstiprināšanu zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8048 003 0274 daļai, nekustamajā īpašumā
“Piņķu ciems 2”, Babītes pagastā, Babītes novadā.
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Par ielas apgaismojuma iegādi.
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Par dienesta dzīvokļa statusa noteikšanu.
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Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības Iepirkumu komisijas
sastāvā.
Par Babītes novada pašvaldības novada svētku norises darba grupas
izveidi.
Par Babītes novada pašvaldības Babītes Mūzikas skolas nolikuma
apstiprināšanu.
Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības 27.05.2015. noteikumus
Nr.8 „Babītes novada pašvaldības ierobežotas pieejamības
informācijas drošības politika” (protokols Nr.8, 26.§).
Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības domes 24.10.2012.
lēmumā “Par pilnvaroto personu noteikšanu kontrolei par
transportlīdzekļu stāvēšanas un apstāšanās noteikumu ievērošanu”.
Par maksas noteikšanu bērnu uzturēšanai pašvaldības organizētajā
atpūtas un sporta nometnē.
Par grozījumiem 2019. gada pašvaldības budžetā.
Par izmaiņām pašvaldības 23.01.2019. noteikumos Nr. 1 „Par
amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs
2019. gadā” (protokols Nr.1, 22.§).
Par līdzfinansējuma līguma termiņa pagarināšanu slēdzot
pārjaunojuma līgumu ar Piņķu Sv.Jāņa evanģēliski-luterisko
draudzi.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu Pierīgas Partnerībai projekta
„Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un
infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” aktivitātēm.
Par dotācijas piešķiršanu „Babītes novada pensionāru un politiski
represēto personu labdarības biedrībai”.
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Par finanšu piešķiršanu nodibinājumam „Fonds Sibīrijas bērni”.

A.Ence

45.

Par finanšu līdzekļu iedalīšanu sporta atbalstam.
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Par atbildes vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
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Par pilnvarojuma līguma piedāvājumu SIA "Art Tehno".
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Par Babītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3
„Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību Babītes novadā”
apstiprināšanu.
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu SIA
“Babītes siltums”.
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