Babītes novada pašvaldības domes sēde
26.02.2020. plkst. 14.00
Protokols Nr. 3
Darba kārtība:
Nr.p.k.
1.
2.

3.

4.

Izskatāmais jautājums

Ziņotājs

Par G.Z. un biedrības “Sīļukalni” sūdzībām par 23.12.2019.
būvatļaujas Nr.247-19 atcelšanu.
Par nekustamā īpašuma “Cinīši” zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 80480040203, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes
novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai.
Par nekustamā īpašuma “Kraukļi” zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 8048 008 0037, Vīkuļi, Babītes pagastā, Babītes
novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai.
Par adreses piešķiršanu divu dzīvokļu mājas telpu grupām
Dravnieku ielā 27, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā.

I.Orbidāne
D.Cvetkova

D.Cvetkova

D.Cvetkova

5.

Par adreses piešķiršanu divdzīvokļu dzīvojamās mājas telpu
grupām Lāču ielā 15, Lapsās, Babītes pagastā, Babītes novadā.

D.Cvetkova

6.

Par adreses piešķiršanu divu dzīvokļu mājas telpu grupām
Spilves ielā 83, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā.

D.Cvetkova

7.

Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
V.Liepa
noteikšanu projektētajām zemes vienībām detālplānojuma
“Jaunzemes” teritorijā, ko ietver nekustamā īpašuma Salienas
iela 9 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480030727,
Lielupes iela 1 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
80480030721, Lielupes iela zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 80480030758, Lielupes iela 2 zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 80480030689.
Par nosaukumu piešķiršanu Spuņciema ielai, Mazajai Spuņciema D.Cvetkova/V.Liepa
ielai un veikt blakus esošo zemes vienību un ēku adrešu maiņu
Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.
Par “Purmaļi” nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam
D.Cvetkova
ar kadastra numuru 8048 007 1120.
Par detālplānojuma “Drustēni” ielai paredzētās zemes vienības
V.Liepa
izveidi un Drustēnu ielas nosaukuma piešķiršanu Spilvē, Babītes
pagastā, Babītes novadā.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma
D.Cvetkova
“Ūsiņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480130090
sadalīšanai, Klīvēs, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma
I.Griezne
“Tomi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 010 0021,
Salas pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma
I.Griezne
“Birztalas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007
1086, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai.
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9.
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13.

14.
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18.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma
“Labieši” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 007
0060, Salas pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma
“Kalniņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0785
sadalei un robežas pārkārtošanai ar nekustamā īpašuma “Celiņi”
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0079, Mežārēs,
Babītes pagastā, Babītes novadā.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma
“Taigas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0464,
Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, sadalei.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu zemes
vienībām, kas iekļaujas nekustamā īpašuma “Jaunzeibarti”
detālplānojuma teritorijā, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes
novadā.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu zemes
vienībām Kadiķu, Mazā Kadiķu, Kālavu, Gundegu un Gleznotāju
ielās.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu zemes
vienībām, kas iekļaujas nekustamā īpašuma “Dižbārdi”
detālplānojuma teritorijā, Mežārēs, Babītes pagasta, Babītes
novadā.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu
nekustamajā īpašumā Alstu iela 17, kadastra Nr. 8048 004 1446
ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004
1446 Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā
īpašumā Kleistu iela 4, ar kadastra numuru 8048 004 0198,
ietilpstošajai zemes vienībai.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajā
īpašumā Kleistu iela 4A, ar kadastra numuru 8048 004 1444,
ietilpstošajai zemes vienībai.
Par saistošo noteikumu Nr. 4 “Babītes novada pašvaldības
23.09.2009. saistošo noteikumu Nr.65 „Par detālplānojuma
nekustamā īpašuma “Mušmires”, kad. Nr. 8048 001 0023 un
8048 001 0024, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”
apstiprināšanu.
Par atļauju atdalīt no nekustamā īpašuma “Pluģi”, kadastra Nr.
8048 006 00424 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 007
0169, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi pašvaldības nekustamā
īpašuma “Vēja ziedi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8048 003 1645, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, sadalei.
Par pašvaldības īpašumā esošu neapbūvētu zemes vienību
iznomāšanu personīgo palīgsaimniecību - ģimenes dārzu
uzturēšanai.
Par nomas līgumu slēgšanu ģimenes dārzu uzturēšanai.
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Par nekustamā īpašuma “Filtrs”, Spuņciemā, Babītes pagastā,
Babītes novadā sastāvā ietilpstošas zemes vienības nodošanu SIA
“Babītes siltums” bezatlīdzības lietošanā.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vietvalži”, Spuņciemā,
Salas pagastā, Babītes novadā apgrūtināšanu ar ceļa servitūtu.

D.Šmidre

Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
Par Babītes novada pašvaldības domes 18.12.2019. lēmuma „Par
zemes vienības ,,Vēja putni”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā atsavināšanu” protokols Nr.22, 7.§ atcelšanu.
Par apbūves tiesības piešķiršanu nekustamajā īpašumā “Vēja
putni”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā ar kadastra
numuru 8048 003 1646.
Par G.L. deklarēšanu pašvaldības dzīvoklī.
Par A.V. deklarēšanu pašvaldības dzīvoklī.
Par pabalsta piešķiršanu M.N. un V.N.
Par pabalsta piešķiršanu A.R.
Par noteikumu “Iekšējās trauksmes celšanas kārtības noteikumi”
un Iekšējās trauksmes celšanas sistēmas Babītes novada
pašvaldības institūcijās apstiprināšanu.
Par Babītes novada pašvaldībai piederošo 2/5 domājamo daļu
nekustamā īpašuma, Straupes-Dāv-Kaspari, Straupciemā, Salas
pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8088 009 0035, apbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 8088 009 0035, 4813
m2 platībā izsoles ar pretendentu atlasi noteikumu
apstiprināšanu.
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma,
Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.80880090002,
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
Nr.80880030165, 7837 m2 platībā izsoles ar pretendentu atlasi
rezultātu apstiprināšanu.
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma
Rožu iela 22, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra
Nr.8048 004 0353, sastāvoša no zemes vienības 1,62 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0353, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
Par 2010.gada 30.marta ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas līguma pagarināšanu ar SIA “Babītes siltums”.

D.Šmidre
D.Šmidre

Par Babītes novada pašvaldības līdzdalības SIA “AlgoMed”
izbeigšanu un piederošo kapitāla daļu SIA “AlgoMed”
pārdošanu.
Par Babītes novada pašvaldības SIA “BABĪTES SILTUMS”
pamatkapitāla palielināšanu.
Par zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveidi.
Par iepirkuma komisijas izveidi rūpnieciski izgatavotu moduļu
tipa
būves
būvprojekta
izstrādei,
būvdarbiem
un
autoruzraudzībai.
Par grozījumu Babītes novada pašvaldības Administratīvās
komisijas nolikumā apstiprināšanu.

D.Šmidre

D.Šmidre
R.Bērziņa
R.Bērziņa
R.Bērziņa
R.Bērziņa
A.Iklāva

H.Slava

H.Slava

H.Slava

D.Valters
D.Valters

D.Valters
D.Valters
D.Valters
A.Savčuka

47.

48.

49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.

Par iesnieguma veidlapas “Par decentralizētās kanalizācijas
sistēmas īpašnieka decentralizēto kanalizācijas sistēmu”
apstiprināšanu.
Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības
daļas darbinieku sastāvā un pilnvaroto personu noteikšanu
kontrolei par Babītes novada pašvaldības saistošo noteikumu
ievērošanu.
Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības domes 22.04.2015.
lēmumā „Par mobilo tālruņu izmantošanas limitu noteikšanu”
(protokols Nr.6, 22.§).
Par dotācijas piešķiršanu „Babītes novada pensionāru biedrībai”.
Par finanšu līdzekļu iedalīšanu deju kolektīva „Dārta” atbalsta
biedrībai.
Par finanšu līdzekļu iedalīšanu “Nodibinājumam kokļu mūzikas
centrs ” „Balti”".
Par finansējumu piešķiršanu tūrisma mārketinga aktivitātēm.
Par atļauju veikt iepirkumu datortehnikas un demonstrāciju
iekārtu iegādei un uzstādīšanai Babītes vidusskolā.
Par finanšu līdzekļu iedalīšanu sporta atbalstam.

A.Savčuka
A.Savčuka

A.Ence
I.Bērziņa
I.Bērziņa
I.Bērziņa
A.Ence/J.Ivanova
A.Ence
A.Ence

