Babītes novada pašvaldības domes sēde
25.07.2018., plkst. 14.00
Protokols Nr. 8
Darba kārtība
Ziņotājs
Izskatāmā lieta

Nr.p.k

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Par adreses piešķiršanu nekustamajā īpašumā “Līvi” ar kadastra
Nr.8088 005 0366, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8088 005 0366, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes
novadā.
Par adreses maiņu nekustamā īpašuma “Dāboliņi” ar kadastra
Nr.8048 008 0013, zemes vienībai “Zīlītes” ar kadastra
apzīmējumu 8048 008 0507, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes
novadā.
Par Babītes novada domes 2018.gada 25. aprīļa lēmuma “Par
adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanu projektētajām zemes vienībām detālplānojuma
“Krūkļi”, Vīkuļi, Babītes pagastā, Babītes novadā, teritorijā”
(protokols Nr. 4.,5.§.) precizēšanu.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā
“Lielpriedes”, kadastra numurs 8088 005 0450, ietilpstošajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0450, Spuņciemā, Salas
pagastā, Babītes novadā.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā
“Vecdzeguzes-1”, kadastra numurs 8088 004 0001, ietilpstošajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 004 0001, Pērnciemā,
Salas pagastā, Babītes novadā.
Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma “Rītausmas” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050156, Spuņciems, Salas
pagastā, Babītes novadā.
Par ceļa izveidei nepieciešamās teritorijas starp pašvaldības ceļiem
C-21, ceļš uz Božām un C18 Amoli – Bataru ceļš noteikšanu.
Par nekustamā īpašuma “Ābeles 2”, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes
novads zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0162
daļas nomas līgumu slēgšanu.
Par nekustamajā īpašumā „Dārzi”, Babītes pagastā, Babītes novadā
ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0167
daļas iznomāšanu ģimenes dārzu ierīkošanai un uzturēšanai.
Par Babītes novada pašvaldības domes 23.05.2018. lēmuma „Par
Babītes novada pašvaldībai piederoša neapbūvēta nekustamā
īpašuma atsavināšanu” precizēšanu.
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Par zemes iegūšanu īpašumā.
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Par pabalsta piešķiršanu.
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Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma
“Ezīši”, kadastra Nr.80480020037, Babītes pagastā, Babītes
novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480020083
izsoles ar pretendentu atlasi noteikumu apstiprināšanu.
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma
“Jaunlieknas”, kadastra Nr.80480020019, Babītes pagastā, Babītes
novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480020085
izsoles ar pretendentu atlasi noteikumu apstiprināšanu.
Par Babītes novada pašvaldības domes 28.03.2018. saistošo
noteikumu Nr.4 „Teritoriju kopšanas un būvju uzturēšanas
noteikumi Babītes novadā” precizēšanu.
Par Babītes novada pašvaldības noteikumu Nr.7 „Kārtība, kādā
valsts amatpersonas ziņo par atrašanos interešu konfliktā vai par
citas valsts amatpersonas atrašanos interešu konfliktā Babītes
novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Par „Babītes novada pašvaldības ētikas kodeksa” un „Babītes
novada pašvaldības ētikas komisijas nolikuma” apstiprināšanu un
Babītes novada pašvaldības ētikas komisijas izveidošanu.
Par „Iekšējās kontroles sistēmas korupcijas riska novēršanai”
izveidošanu un uzturēšanu Babītes novada pašvaldībā.
Par izmaiņām pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
sastāvā.
Par izmaiņām pašvaldības Komisijas lēmumu pieņemšanai
lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā sastāvā.

21.

Par vēlēšanu iecirkņa vietas maiņu.

22.

Lēmums administratīvā pārkāpuma lietā.
Par Babītes novada pašvaldības 27.06.2018. lēmuma „Par
pamatlīdzekļu atsavināšanu” (protokols Nr.7, 40.§) precizēšanu.
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24.
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27.

Par pamatlīdzekļu atsavināšanu.
Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības domes 22.04.2015.
lēmumā „Par mobilo tālruņu izmantošanas limitu noteikšanu”
(protokols Nr.6, 22.§).
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 Babītes novada pašvaldības 26.02.2014. noteikumos
Nr.3 „Babītes novada pašvaldības domes izveidotajās komisijās
strādājošo darba samaksas kārtība”.
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Par naudas balvas piešķiršanu.
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Par finanšu iedalīšana sporta atbalstam.
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