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Darba kārtība
Ziņotājs
Izskatāmā lieta

Nr.p.k
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3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Par adrešu piešķiršanu.
Par adrešu piešķiršanu dzīvokļiem divu dzīvokļu dzīvojamajā mājā
Dižbārdu ielā 7, Mežāres, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Par atļauju apvienot blakus esošas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 8088 005 0127 un 8088 005 0169, Spuņciemā,
Salas pagastā, Babītes novadā.
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver
nekustamā īpašuma “Klūgas” zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 8048 002 0072, Babītes pagastā, Babītes novadā un
nekustamā īpašuma “Klūgas” zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 8088 007 0042, Salas pagastā, Babītes novadā.
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai “Ušas”, ar
kadastra apzīmējumu 80480010029, Mežārēs, Babītes pagastā,
Babītes novadā.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma
“Pūķi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480130092,
Klīves, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Par lēmuma “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajā īpašumā Alstu iela 15 kadastra numurs 8048 004
1181, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048
004 1138, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā” precizēšanu.
Par Babītes novada teritorijas plānojuma projekta un Vides
pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.
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
0273, Priedaines ielā 19, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā
zemes nomas līguma slēgšanu.
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Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

S.Bērziņa

12.

Par atļauju zemes iegūšanai īpašumā.

A.Ence

13.

Par pakalpojuma „zupas virtuve” nodrošināšanu 2019. gadā.

R.Bērziņa

14.

Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma
“Papardes”-10, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā,
atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
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Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma zemes gabala ar kadastra Nr.8088 005 0354, Salas pagastā, Babītes
novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0354,
izsoles ar pretendentu atlasi rezultātu apstiprināšanu.
Par 2016.gada 29.aprīļa zemes nomas līguma pagarināšanu un
nosacītās nomas maksas apstiprināšanu.
Par Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Piņķu ciems
4”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā nosacītās apbūves
tiesības maksas apstiprināšanu.
Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas nodošanu
bezatlīdzības lietošanā ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanai
un pilnvarojuma līguma slēgšanu.
Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības 25.11.2015. noteikumos
Nr. 12 „Par grāmatvedības kārtošanu Babītes novada pašvaldībā”.
Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības Iepirkumu komisijas
sastāvā.
Par Babītes novada pašvaldības līdzdalības sabiedrībā ar ierobežotu
atbildību „R20” izbeigšanu un piederošo kapitāla daļu sabiedrībā ar
ierobežotu atbildību „R20” pārdošanu.
Par Babītes novada pašvaldības līdzdalības sabiedrībā ar ierobežotu
atbildību „Rīgas apriņķa avīze” izbeigšanu un piederošo kapitāla
daļu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Rīgas apriņķa avīze”
pārdošanu.
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu SIA
“Latvijas namsaimnieks”.
Par grozījumiem 2018.gada pašvaldības budžetā.
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