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Ziņojums par Babītes
novada pašvaldības
budžetu 2020. gadam

Babītes novada pašvaldības budžets 2020. gadam sastādīts saskaņā ar likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Finanšu ministrijas sniegto informāciju par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales
kārtību 2020. gadā un pašvaldības institūciju sniegtajiem aprēķiniem.
Ziņas par novadu
Babītes novada administratīvā teritorija aizņem 24 311 hektārus, no kuriem 62 procenti ir meži ūdeņi un purvi. Līdz 2020. gada 1. janvārim Babītes
novadā savu dzīvesvietu deklarējuši
11 874 iedzīvotāji, tomēr šis rādītājs
objektīvi neatspoguļo Babītes novadā
faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaitu,
jo pēdējos gados uzceltajās savrupmājās cilvēki dzīvo, bet dzīvesvieta deklarēta citā administratīvajā teritorijā.
2019. gadā Babītes novadā dzīvesvieta deklarēta 146 jaundzimušajiem, reģistrēti 90 mirušie, pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas
58 laulības, bet baznīcā – 20 laulības.
Iedzīvotāju skaita dinamika uz
katra gada 1. janvāri:

Iedzīvotāju vecums

2020. gada 1. janvārī Valsts nodarbinātības dienestā kā darba meklētāji
reģistrēti 182 iedzīvotāji, kas ir 2,8%
no darbspējīgiem iedzīvotājiem, un šis
rādītājs ir viens no zemākajiem valstī.
Ekonomiskā aktivitāte
Ekonomisko
aktivitāšu
ziņā
2019. gads Babītes novadā bijis
veiksmīgs – turpināta pašvaldības
institūciju plānoto investīciju projektu realizācija, par privātā kapitāla
līdzekļiem – sabiedriskas nozīmes

ēku, daudzdzīvokļu māju, pakalpojumu objektu, rūpnīcu un tirdzniecības
centra, kā arī intensīva savrupmāju
būvniecība.
Pērn novadā reģistrēti 270 darījumi ar nekustamajiem īpašumiem,
kuros pašvaldībai ir tiesības izmantot pirmpirkuma tiesības, par kopējo
darījumu summu 18 371 226 eiro.
Izvērtējot un salīdzinot ar darījumu
apjomu 2018. gadā, secināms, ka nekustamā īpašuma tirgū ikdienas darījumu apjoms ir būtiski pieaudzis.
Pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļā reģistrēts un izskatīts
1541 būvniecības ierosinājums,
izsniegtas 247 būvatļaujas un pieņemtas ekspluatācijā 187 būves.
2019. gadā apstiprināti 8 detālplānojumi un 31 zemes ierīcības projekts,
izsniegtas atļaujas 13 detālplānojumu un 51 zemes ierīcības projekta
izstrādei. Izstrādāts un nodots sabiedriskajai apspriešanai jauns Babītes novada teritorijas plānojums.
Atbalsts pirmsskolas un skolas
vecuma bērniem
Par to, ka Babītes novada administratīvajā teritorijā deklarētie bērni
apmeklē citu pašvaldību izglītības
iestādes, attiecīgajām pašvaldībām
pērn veikti maksājumi 532 401 eiro
apmērā savstarpējo norēķinu veidā.
Līdzfinansējuma apmērs par novada administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem privāto pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējumam
sasniedzis 1 386 268 eiro, privāto
vispārizglītojošo skolu apmeklējumam – 138 051 eiro, bet bērnu uzraudzības pakalpojuma (auklīte)
sniegšanai – 34 634 eiro.
Daudzbērnu ģimeņu atbalstam
ēdināšanas maksas atvieglojumiem
izglītības iestādēs pagājušajā gadā
novirzīti 39 798 eiro.
Savukārt bērniem, kuri mācās Rīgas pilsētas pašvaldības profesionālās
ievirzes skolās, Babītes novada pašvaldība līdzfinansē mācības 50% apmērā.

Starptautiskajā izstādē „Balttour 2020” Ķīpsalā pirmo reizi
plašākai publikai prezentēts jaunizveidotais zīmols „Exit Rīga”
Zīmols „Exit Rīga” aicina iepazīt tūrisma iespējas 50 kilometru rādiusā ap Rīgu. Tas tapis 2019. gada nogalē
projektā „Apkārt Rīgai”, sadarbojoties četrpadsmit novadiem – Olaines, Mārupes, Ķekavas, Baldones, Salaspils,
Ikšķiles, Stopiņu, Ogres, Ropažu, Garkalnes, Ādažu, Ķeguma un Lielvārdes – un sešām partnerībām – biedrībām
„Pierīgas partnerība”, „Partnerība „Daugavkrasts””, „Ropažu Garkalnes partnerība”, „Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Zied zeme””, „Stopiņu un Salaspils partnerība” un „Gaujas partnerība”.
31. janvārī starptautiskajā izstādē
„Balttour 2020” Ķīpsalā tika atklāts zīmolam „Exit Rīga” veltīts stends, kurā
visu nedēļas nogali ikviens izstādes
dalībnieks un viesis varēja iepazīties ar
zīmola konceptu un satikt pārstāvjus
no projektā iesaistītajām partnerībām
un novadiem, kā arī savā īpašumā iegūt jaunizveidoto apvienotā tūrisma
karti trīs valodās, kas plašākai publikai
pieejama gan drukātā, gan elektroniskā formātā, kā arī novadu apvienoto
pasākumu kalendāru.
Novadu uzņēmēji stenda apmeklētājus iesaistīja interaktīvā spēlē,
aicinot iepazīt Pierīgas piedāvātās
tūrisma iespējas. Babītes novadu
pārstāvēja SIA „Lāči” – uzņēmums
ar senām tradīcijām maizes cepšanā –, pārējos novadus – SIA „CADE”
(Ķegums), „Mārlapiņi” (Mārupes
novads), Baldones „Kazas laukos”
(Baldones novads), minizoo „Brieži”
(Stopiņu novads), Turkalnes Muižas
klēts (Ikšķiles novads), Baložu kūdras bānītis (Ķekavas novads), Olaines
vēstures un mākslas muzejs (Olaines
novads), „Sauleskalna taka” (Ropažu
novads) un „Šaušana ar loku” (Salaspils novads).
Izstādē tika prezentēts arī velofoto-orientēšanās seriāls, kas šogad
astoņu posmu garumā norisināsies jau
divpadsmit novadu teritorijās. Šī aktivitāte reģionā notiks jau trešo gadu pēc
kārtas. Iepriekšējās sezonās pasākums

Babītes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Andrejs Ence un projektu vadītāja Jolanta Ivanova.

ir pulcējis vairāk nekā 500 dalībnieku
katru gadu, apliecinot aktīvās atpūtas
arvien augošo popularitāti.
Izstādes ietvaros „Exit Rīga” stendu apmeklēja un ar tūrisma piedāvājumu Pierīgā iepazinās vairāk nekā
2800 cilvēku.
Lai popularizētu jauno tūrisma
reģionu, līdz pat 2021. gada vidum
tiks īstenotas dažādas mārketinga
aktivitātes un publicitātes pasākumi
un iegādāts aprīkojums jaunā zīmola
prezentēšanai. Tiks izveidots mobilā
Tūrisma informācijas centra pakalpojums, kā arī sadarbības partneri ir

uzsākuši darbu pie Pierīgas tūrisma
asociācijas dibināšanas.
Tūrisma reģiona „Exit Rīga” pirmsākumi meklējami jau 2014. gadā. Lai veidotu vienotu un atpazīstamu tūrisma
galamērķi, sākotnēji apvienojās seši Pierīgas novadi, veidojot tūrisma reģionu
„Daugavas lejtece”, savukārt 2017. gadā
biedrība „Pierīgas partnerība” sāka īstenot LEADER sadarbības projektu
„Tūrisms kopā”, lai veicinātu kopēja tūrisma piedāvājuma attīstīšanu. Šobrīd
abi sadarbības modeļi ir apvienoti, lai
tūristiem un atpūtniekiem atklātu tepat blakus galvaspilsētai esošos tūrisma
produktus un atpūtas iespējas. Kopīgā
sadarbība ir izaugusi līdz 14 novadiem
un sešām partnerībām, kas īsteno projektu „Apkārt Rīgai” un kura ietvaros ir
radīts zīmols „Exit Rīga”.
Projekts „Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” tiek īstenots Lauku
attīstības programmas 2014.–2020.
gadam pasākumā „Starpteritoriālā un
starpvalstu sadarbība”.
Vairāk informācijas par jauno
zīmolu un tūrisma piedāvājumu –
www.exitriga.lv.
Māra Mičule,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Laura Šīrante,
Mārupes novada domes
Attīstības nodaļas
tūrisma organizatore

Zīmola „Exit Rīga” stenda atklāšana starptautiskajā izstādē „Balttour 2020” Ķīpsalā 31. janvārī.
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Pašvaldības
pamatbudžeta
izpilde 2019. gadā

Izdevumi
atbilstoši funkcionālajām
kategorijām, EUR

Nekustamā
īpašuma nodoklis

Izdevumi
atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām, EUR

Vispārējie valdības dienesti,
izdevumi, EUR

Transferti

1 796 839,1

Vispārējie
valdības
dienesti

3 001 147,7

3 897 202,24
Pamatkapitāla
veidošana

Izglītība

Ieņēmumi
no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa

9 603 975,55

12 823 622,25

Administrācija

Atlīdzība

6 480 770,57

Maksājumi
PFIF

1 319 991,83

2 410 118,01

4 218 742,93
Preces un
pakalpojumi

3 977 670,73

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un
īpašuma 28 183,06
Valsts (pašvaldību) nodevas un
kancelejas nodevas 46 272,61

Ekonomiskā darbība 1 612 832,49

Subsīdijas un dotācijas 247 398,79

Sabiedriskās attiecības 58 371,84

Teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana 489 743,27

Sociālie pabalsti 271 701,92

Sabiedriskā kārtība 190 856,13

Sodi un sankcijas 10 447,68

Atpūta, kultūra un reliģija 1 847 288,91

Vēlēšanu un referendumu organizēšana 9 868,17

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 29 652,22

Sociālā aizsardzība 749 860,86

Aizņēmumu % maksājumi 7 996,26

ĪSTENO SAVU IDEJU!
ĪSTENO
SAVU IDEJU!
IESNIEDZ PROJEKTU
ĪSTENO SAVU IDEJU!
IESNIEDZ PROJEKTU
no 2020.gada
10.marta
IESNIEDZ
PROJEKTU

Biedrība "Pierīgas partnerība" izsludina atklāta
konkursa projekta iesniegumu 9. kārtu Lauku
attīstības programmas 2014. - 2020. gadam
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stratēģijas
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atbalsta
ieviešanai.dienesta Elektroniskās pieteikšanās
sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas
sistēmā: www.eps.lad.gov.lv/login
ieviešanai. iespējams iesniegt attālināti Lauku
Projektus
atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās
Projektus iespējams iesniegt attālināti Lauku
sistēmā: www.eps.lad.gov.lv/login
atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās
sistēmā: www.eps.lad.gov.lv/login
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IESNIEDZ,
ĪSTENO!
no Lauku atbalsta
dienesta lēmuma
pieņemšanas par
projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekti tiek vērtēti atbilstoši SVVA stratēģijā noteiktajiem kritērijiem. Vairāk lasi: www.pierigaspartneriba.lv

Nāc uz konsultācijām - palīdzēsim visa projekta un iesniegšanas un īstenošanas laikā!

UZZINI, IESNIEDZ, ĪSTENO!
IESNIEDZ,
ĪSTENO! un īstenošanas laikā!
Nāc uz konsultācijām -UZZINI,
palīdzēsim visa
projekta un iesniegšanas

Projekti tiek vērtēti atbilstoši SVVA stratēģijā noteiktajiem kritērijiem. Vairāk lasi: www.pierigaspartneriba.lv
info@pierigaspartneriba.lv
facebook.com/pierigaspartneriba
28644888 (Alīna Lukjanceva)
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Pašvaldības pamatbudžets 2020. gadā
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido kārtējais gada budžets, kas ir svarīgākais
instruments pašvaldības autonomo funkciju
izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas
ilgtermiņa attīstībai.
Babītes novada pašvaldības budžets
2020. gadam sastāv no pamatbudžeta, ko veido
attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Sastādot budžetu, ņemtas vērā visu pašvaldības
institūciju intereses un iespēju robežās sabalansēts pieejamo finanšu līdzekļu apjoms tā, lai
nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās
jomās.
Par budžeta prioritārajām jomām 2020.
gadā ir noteikta jaunas pirmsskolas izglītības
iestādes ēkas būvniecība, sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt
pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem ir sniegta pašvaldības
domes saistošo noteikumu „Par Babītes novada
pašvaldības budžetu 2020. gadam” pielikumos.

438 450 eiro mazāk, nekā faktiski saņemts, bet
par 5,72% vairāk, nekā bija plānots.
Nekustamā īpašuma (NĪN) ieņēmumi, tajā
skaitā par zemi – 960 090 eiro, par būvēm –
346 002 eiro, par mājokļiem – 265 513 eiro apmērā, tiek prognozēti 1 571 605 eiro apmērā,
kas ir par 225 234 eiro mazāk, nekā 2019. gadā
faktiski saņemts. NĪN ieņēmumi katru gadu
tiek prognozēti 75% apmērā no aprēķinātās
summas.
Valsts budžeta transferti pedagogu darba
samaksai par astoņiem mēnešiem un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām, autoceļiem un dažādiem projektiem plānoti 2 087 661 eiro apmērā.
Nenodokļu ieņēmumus 434 490 eiro apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas
sodi un savstarpējie norēķini ar pašvaldībām.
Maksas pakalpojumi un citi pašvaldības iestāžu ieņēmumi plānoti 256 428 eiro apmērā.

Budžeta ieņēmumi
Budžeta ieņēmumi plānoti 16 735 356 eiro, un
tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem
un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi
(no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī
transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas
no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām
un paredzētas galvenokārt pedagogu darba
samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu
īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par
izglītības pakalpojumiem).
Pašvaldības pamatbudžetā kontu atlikums
uz 2020. gada 1. janvāri bija 3 185 266 eiro.
Pēc Finanšu ministrijas sniegtās informācijas, iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN)
ieņēmumi tiek prognozēti 12 385 172 eiro
apmērā, kas salīdzinājumā ar 2019. gadu ir par

Izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām

Budžeta izdevumi
Pašvaldības budžeta izdevumi 2020. gadā plānoti 20 357 458 eiro apmērā.

Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi plānoti 3 711 655 eiro apmērā,
un tie paredzēti pašvaldības domes deputātu
un administrācijas darbības nodrošināšanai,
finanšu vadībai iemaksām pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fondā un klientu apkalpošanai,
t.sk.:
pašvaldības administrācijai, arī domes deputātu atlīdzībai – 1 475 050 eiro;
iemaksai pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fondā – 1 708 562 eiro;
aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts
kasei – 14 100 eiro;
sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai un informatīvā izdevuma
„Babītes Ziņas” izdošanai, kā arī pašvaldības
reprezentatīvajiem izdevumiem 52 770 eiro
apmērā;
sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumi
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plānoti 212 484 eiro apmērā pašvaldības sabiedriskās kārtības
daļas darbības nodrošināšanai,
uzturot patruļas grupu 24 stundu
darba režīmā, nodrošinot pastāvīgu informācijas pieņemšanu no
iedzīvotājiem, profilaktisko darbu
ar personām un izbraukumus uz
pārkāpumu vietām;
vēlēšanu un referendumu organizēšanai 2289 eiro apmērā;
neparedzētiem
gadījumiem
(rezerves fonds) 246 400 eiro
apmērā.
Ekonomiskā darbība
Izdevumi plānoti 1 430 666 eiro
apmērā.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Izdevumi plānoti 1 159 957 eiro
apmērā.
Atpūta, kultūra, sports un
reliģija
Izdevumi plānoti 1 951 430 eiro
apmērā.
Izglītība
Izdevumi plānoti 11 115 094 eiro
apmērā.
Sociālā aizsardzība
Sociālā dienesta budžets plānots
988 656 eiro apmērā.
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām:

atlīdzībai 7 306 099 eiro apmērā;
precēm un pakalpojumiem
3 676 078 eiro apmērā;
subsīdijām un dotācijām
1 867 757 eiro apmērā;
pamatkapitāla veidošanai
4 727 371 eiro apmērā;
sociālajiem pabalstiem
342 813 eiro apmērā;
transfertiem 2 436 340 eiro
apmērā.
Pašvaldības aizņēmumi un
galvojumi
Saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu
līgumiem ar Valsts kasi, 2020. gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 115 793 eiro apmērā.
Paredzēts lūgt aizņēmumu Valsts
kasē orientējoši 1 200 000 eiro apmērā pirmsskolas izglītības iestādes
moduļu ēkas būvniecībai Piņķos.
Kopumā ar finanšu līdzekļiem
Babītes novada pašvaldības budžetā 2020. gadā iespējams nodrošināt
pašvaldības autonomo funkciju izpildi.
Programma turpmākajiem
diviem saimnieciskajiem gadiem
Turpmāko divu gadu budžeta programmas varēs izvērtēt pēc Administratīvi teritoriālās reformas likuma
pieņemšanas, ja Babītes novads tiks
atstāts kā administratīvā teritorija ar
pašvaldības statusu.
Pašvaldības domes priekšsēdētājs
Andrejs Ence

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2

„Par Babītes novada pašvaldības
budžetu 2020. gadā”

Apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības
domes 2020. gada 22. janvāra lēmumu Nr. 28
(prot. Nr.2)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21. panta 2. punktu un likumu „Par pašvaldību
budžetiem”
1. Saistošie noteikumi nosaka Babītes novada
pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība)
2020. gada pamatbudžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā
un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
2. Apstiprināt Pašvaldības pamatbudžetu
2020. gadā ieņēmumos 16 755 040 EUR
un sadalījumu pa ieņēmumu veidiem saskaņā ar 1. pielikumu.
3. A pstiprināt Pašvaldības iestāžu 2020. gada
ieņēmumu sadalījumu pa ieņēmumu veidiem saskaņā ar 2. pielikumu.
4. Apstiprināt Pašvaldības finanšu līdzekļu atlikumu pamatbudžetā 2020. gada 1. janvārī
3 185 266 EUR saskaņā ar 1.pielikumu.
5. Apstiprināt Pašvaldības pamatbudžetu
2020. gadā izdevumos 20 357 458 EUR
un sadalījumu atbilstoši funkcionālajām
un ekonomiskajām kategorijām, un Valsts
kases aizdevuma pamatsummas atmaksu
115 793 EUR saskaņā ar 1. pielikumu.
6. Apstiprināt Pašvaldības iestāžu un programmu 2020. gada izdevumu sadalījumu
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām saskaņā ar 3. pielikumu.
7. Apstiprināt Pašvaldības finanšu saistības 2020. gadā 130 511 EUR saskaņā ar
4. pielikumu.
8. A pstiprināt „Pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu
2020.–2022.gadam” saskaņā ar 5. pielikumu.
9. Noteikt, ka Pašvaldības budžeta izpildītājiem
līdz 2020. gada 4. februārim jāsagatavo un
jāiesniedz apstiprināšanai Pašvaldības domes priekšsēdētājam iestāžu, institūciju un
programmu pasākumu finansēšanas tāmes
un paskaidrojuma raksti.
10. Noteikt, ka Pašvaldības budžeta izpildītāji ir
atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu Pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un lai
izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz
attiecīgajam mērķim tāmē plānotos Pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām katergorijām.
11. Noteikt, ka Pašvaldības budžeta izpildītājiem un izpilddirektoram atbilstoši Pašvaldības budžetā, iestāžu, institūciju un programmu tāmju paskaidrojumos noteiktajām
izdevumu pozīcijām ir tiesības Pašvaldības
vārdā uzņemties ilgtermiņa saistības, slēdzot līgumus:
11.1. līdz pieciem gadiem par Pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem, datortehnikas,
sakaru un citas biroja tehnikas iegādi;
11.2. p ar pakalpojumiem ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai;
11.3. p ar Eiropas Savienības fondu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto
projektu īstenošanu, tajā skaitā kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanu
ar mērķi nodrošināt pašvaldību līdzfinansējumu Eiropas Savienības fondu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, ar aizņēmuma apmēru, kas nepārsniedz projekta
attiecināmo izmaksu kopsummu;
11.4. par piešķirto vidējā termiņa aizņēmumu
izmaksu atbilstoši noslēgtajiem aizdevuma līgumiem;
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11.5. p ar publiskās un privātās partnerības
likumā noteiktajā kārtībā akceptēto publiskās un privātās partnerības projektu
īstenošanu.
12. Noteikt, ka nepieciešamības gadījumā
Pašvaldības budžeta izpildītāji iesniedz
priekšlikumus budžeta grozījumiem iestāžu, institūciju un programmu tāmēs. Ja
grozījumi pamatbudžeta tāmēs paredz
izmaiņas viena ekonomiskās klasifikācijas
koda ietvaros, tie saskaņojami ar Pašvaldības domes priekšsēdētāju. Ja grozījumi
pamatbudžeta tāmēs paredz izmaiņas
starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem,
tie iesniedzami Pašvaldības domei saistošo noteikumu pieņemšanai. Budžeta
izpildītājiem divu nedēļu laikā pēc saistošo
noteikumu pieņemšanas jānodrošina budžeta tāmju iesniegšana apstiprināšanai
Pašvaldības domes priekšsēdētājam.
13. N
 oteikt, ka pamatlīdzekļus drīkst iegādāties atbilstoši iestādes, institūcijas vai
programmas budžeta tāmes paskaidrojuma rakstā uzrādītajām nomenklatūrām,
bet, ja pēc paskaidrojuma rakstā noteikto
pamatlīdzekļu iegādes ir finanšu līdzekļu
ekonomija, tad Pašvaldības budžeta izpildītājiem ir tiesības iegādāties citus pamatlīdzekļus darba nodrošināšanai.
14. N
 oteikt, ka Pašvaldības dome apstiprina
Pašvaldības iestāžu un institūciju darbinieku amatus, to likmes un mēnešalgas.
15. Noteikt, ka Pašvaldības finanšu līdzekļus
dotācijām novada iedzīvotājiem vai institūcijām no budžeta sadaļām „Dotācijas
sportam” un „Dotācijas kultūrai” piešķir
ar Pašvaldības domes lēmumu.
16. Noteikt, ka finanšu līdzekļus neparedzētiem gadījumiem piešķir ar Pašvaldības
domes lēmumu.
17. N
 oteikt, ka Pašvaldības domes priekšsēdētājam ir tiesības atbilstošā apmērā samazināt iestādei apstiprinātos asignējumus,
līdz šajos noteikumos tiek izdarīti attiecīgi
grozījumi, ja iestāde nenodrošina ieņēmumus par veikto pakalpojumu iestādes pamatbudžeta tāmē noteiktajā apmērā.
18. N
 oteikt, ka pirms Pašvaldības iestāžu
koplīgumu parakstīšanas tie saskaņojami
Pašvaldības domes finanšu komitejā.
19. Noteikt, ka saskaņā ar Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma normām, Pašvaldības domē
apstiprinātiem noteikumiem par piemaksu
piešķiršanas un materiālās stimulēšanas
kārtību un iestādes budžeta tāmē atlīdzībai
paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros Pašvaldības iestāžu vadītāji ar rīkojumu drīkst noteikt iestāžu darbiniekiem (attiecīgi domes
priekšsēdētājs – izpilddirektoram, izpilddirektors – iestāžu vadītājiem):
19.1. piemaksas pie mēnešalgas par prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu vai
vakanta amata pienākumu pildīšanu līdz
30% apmēram no mēnešalgas;
19.2. p iemaksas par papildu pienākumu
veikšanu, par darbinieka personīgo ieguldījumu attiecīgās iestādes mērķu sasniegšanā vai par personīgo darba ieguldījumu un darba kvalitāti, nepārsniedzot
30% no mēnešalgas;
19.3. a tvaļinājuma pabalstu 50% apmērā no
mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā,
aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, ja konkrētajā kalendārajā gadā
darbinieks nav disciplināri sodīts.
20. Saistošie noteikumi par Pašvaldības budžeta
apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās
laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem Pašvaldības administrācijas ēkā, un tie publicējami
Pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv.
Pašvaldības domes priekšsēdētājs
Andrejs Ence
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Pielikums Nr. 1
Babītes novada pašvaldības domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 2
„Par Babītes novada pašvaldības budžetu 2020. gadā”
PAMATBUDŽETS
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2020. GADAM
KOPSAVILKUMS

Rādītāju nosaukumi

Budžeta
kategoriju
kodi

I IEŅĒMUMI – kopā

Apstiprināts
2020. gadam
EUR
16 755 040,00

IENĀKUMA NODOKĻI

1.0.0.0.

12 385 172,00

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

1.1.0.0.

12 385 172,00

ĪPAŠUMA NODOKĻI

4.0.0.0.

1 571 605,00

Nekustamā īpašuma nodoklis

4.1.0.0.

1 571 605,00

NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM

5.0.0.0.

24 000,00

Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas
preces

5.5.0.0.

24 000,00

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA

8.0.0.0.

583,00

Procentu ieņ. par depoz., kontu atlik., valsts parāda
vērtspapīriem un atlikto maksājumu

8.6.0.0.

583,00

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS
NODEVAS

9.0.0.0.

41 000,00

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā

9.4.0.0.

3400,00

Pašvaldību nodevas

9.5.0.0.

37 600,00

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS

10.0.0.0.

7500,00

Naudas sodi

10.1.0.0.

7500,00

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI

12.0.0.0.

11 407,00

Dažādi nenodokļu ieņēmumi

12.3.0.0.

11 407,00

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas,
pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas

13.0.0.0.

100 000,00

13.2.0.0.

100 000,00

Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji
finansētām atvasinātām publiskām personām un no
budžeta nefinansētām iestādēm

17.2.0.0.

5000,00

Valsts budžeta transferti

18.0.0.0.

2 102 345,00

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

18.6.0.0.

2 102 345,00

Pašvaldību budžetu transferti

19.0.0.0.

250 000,00

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām

19.2.0.0.

250 000,00

Iestādes ieņēmumi

21.0.0.0.

256 428,00

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi

21.3.0.0.

256 428,00

II IZDEVUMI – kopā

20 357 458,00

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
01.000 Vispārējie valdības dienesti

3 711 655,00

01 Administrācija

1 475 050,00

01.1 Sabiedriskās attiecības
02 Sabiedriskā kārtība
04 Vēlēšanu un referendumu organizēšana
05 Aizņēmumu % maksājumi
06 Maksājumi PFIF
08 Domes rezerves fonds (izdevumi neparedzētiem
gadījumiem)
04.000 Ekonomiskā darbība

52 770,00
212 484,00
2289,00
14 100,00
1 708 562,00
246 400,00
1 430 666,00

43 Autoceļu fonds

365 161,00

40 Meliorācija

188 645,00

42 Ielu un ceļu uzturēšana

650 494,00

99-23/2019 ES projekts „Ceļa Annas–Vīkuļi pārbūve”

226 366,00
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06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

1 159 957,00

Subsīdijas un dotācijas

3000

1 867 757,00

3200

1 867 757,00

4000

1000,00

63 Dabas resursu nodoklis

170 244,00

60 Teritoriju attīstība

55 503,00

61 Ielu apgaismošana

244 650,00

Pārējie procentu maksājumi

4300

1000,00

62 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

530 560,00

Pamatkapitāla veidošana

5000

4 727 371,00

159 000,00

Nemateriālie ieguldījumi

5100

58 203,00

5200

4 669 168,00

6000

342 813,00

99-24/2019 ES projekts „Piņķu ūdenskrātuves labiekārtošana”
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija

1 951 430,00

81.1 Babītes sporta komplekss

1 033 569,00

81.2 Dotācija sportam

30 000,00

82 Bibliotēka

237 136,00

82.1 Bibliotēka Liepu alejā 17

13 175,00

83.1 Kultūrizglītības centrs_pašvaldības līdzekļi

498 614,00

83.2 Kultūrizglītības centrs_mērķdotācija

5161,00

83.3 Dotācijas kultūrai

52 541,00

83.4 Kultūrizglītības centrs „Vietvalži”

81 234,00

09.000 Izglītība

11 115 094,00

90.1 Babītes PII_pašvaldības līdzekļi

2 034 016,00

90.2 Babītes PII_MD_5–6 gad.

33 277,00

90.3 Babītes PII_MD_mācību līdzekļi

1044,00

91.1 PII „Saimīte”_pašvaldības līdzekļi

1 138 701,00

91.2 PII „Saimīte”_MD_5–6 gad.

97 466,00

91.3 PII „Saimīte”_MD_mācību līdzekļi

3023,00

92 Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

20903,00

93 Pārējie izglītības pakalpojumi (PPII, ēdināšana)

1 798 516,00

94.1 Babītes vidusskola_pašvaldības līdzekļi

1 868 561,00

94.2 Babītes vidusskola_MD_pedagogi

911 998,00

94.3 Babītes vidusskola_MD_ēdināšana

30 369,00

94.4 Babītes vidusskola_MD_mācību līdzekļi

Procentu izdevumi

Pamatlīdzekļi
Sociālie pabalsti
Pensijas un sociālie pabalsti naudā

6200

77 790,00

Sociālie pabalsti natūrā

6300

27 600,00

Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un
kompensācijas

6400

237 423,00

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu
maksājumi, starptautiskā sadarbība

7000

2 436 340,00

7200

2 436 340,00

Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)

3 602 418,00

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)
Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)

14 742,00

95.1 Babītes Mūzikas skola_pašvaldības līdzekļi

294 450,00

95.2 Babītes Mūzikas skola_mērķdotācija

135 241,00

96.1 Salas sākumskola_pašvaldības līdzekļi

429 772,00

96.1.1 Salas sākumskola_bērnudārzs_pašvaldības līdzekļi

33 400,00

96.2 Salas sākumskola_MD_pedagogi

35 550,00

96.3 Salas sākumskola_MD_5–6 gad.

11 677,00

96.4 Salas sākumskola_MD_ēdināšana

1819,00

96.5 Salas sākumskola_MD_mācību līdzekļi

990,00

96.6 Salas sākumskola_MD_„Latvijas skolas soma”

476,00

97 Savstarpējie norēķini par izglītību

658 030,00

99-14/2018 Babītes vidusskola_ES projekts „Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai”

68 779,00

99-15/2018 Salas sākumskola_ES projekts „Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai”

2392,00

99-22/2018 ES projekts „Erasmus+ Ungārija” (Babītes PII)

6950,00

10.000 Sociālā aizsardzība

988 656,00

99-16/2018 ES projekts „Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām
personām”

2500,00

99-17/2018 ES projekts „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi”

5000,00

asist Asistentu pakalpojumi

239 812,00

b Bāriņtiesa

72291,00

dc Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs

22 230,00

dc.2 Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs Babīte

17 810,00

sd Sociālais dienests

583 348,00

sp Norēķini par sociālās palīdzības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem

45 665,00

F20010000

3 185 266,00

F22010000

3 185 266,00

F40020000

417 152,00

Saņemtie aizņēmumi

F40020010

532 945,00

Saņemto aizņēmumu atmaksa

F40020020

115 793,00

Aizņēmumi

Pašvaldības domes priekšsēdētājs
Andrejs Ence
Pielikums Nr. 2
Babītes novada pašvaldības domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 2
„Par Babītes novada pašvaldības budžetu 2020. gadā”
IEŅĒMUMU TĀME 2020. GADAM

1 463 661,00

94.6 Babītes vidusskola_MD_„Latvijas skolas soma”

-3 602 418,00

IV FINANSĒŠANA – kopā

19 291,00

94.5 Babītes vidusskola_skolas piebūve

Rādītāju nosaukumi

Budžeta
kategoriju kodi

I IEŅĒMUMI – kopā
01 Administrācija
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS

Atlīdzība

1000

7 306 099,00

Atalgojums

1100

5 644 147,00

Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas

1200

1 661 952,00

Preces un pakalpojumi

2000

3 676 078,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni

2100

12 426,00

Pakalpojumi

2200

2 927 658,00
688 613,00

Izdevumi periodikas iegādei

2400

4600,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

2500

42 781,00

EUR
61 700,00

9.0.0.0.

38 500,00

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā

9.4.0.0.

1500,00

Pašvaldību nodevas

9.5.0.0.

37 000,00

10.0.0.0.

5000,00

10.1.0.0.

5000,00

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS
Naudas sodi
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI
Dažādi nenodokļu ieņēmumi
Iestādes ieņēmumi
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

12.0.0.0.

1200,00

12.3.0.0.

1200,00

21.0.0.0.

17 000,00

21.3.0.0.

17 000,00

02 Sabiedriskā kārtība
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS
Naudas sodi

2500,00
10.0.0.0.

2500,00

10.1.0.0.

2500,00

43 Autoceļu fonds
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

263 830,00
18.0.0.0.

263 830,00

18.6.0.0.

263 830,00

04 Vēlēšanu un referendumu organizēšana
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

2289,00
18.0.0.0.
18.6.0.0.

63 Dabas resursu nodoklis
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA
Procentu ieņ. par depoz., kontu atlik., valsts parāda vērtspapīriem un atlikto
maksājumu
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
Pašvaldību nodevas
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI

2300

Apstiprināts
2020. gadam
2 798 263,00

Dažādi nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu
pamatparāda kapitalizācijas

2289,00
2289,00
24 000,00

5.0.0.0.

24000,00

5.5.0.0.

24 000,00

62 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Krājumi, mater., energores., preces, biroja preces un inventārs, kurus
neuzskaita EKK 5000

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem

141 968,00
8.0.0.0.

583,00

8.6.0.0.

583,00

9.0.0.0.

700,00

9.4.0.0.

100,00

9.5.0.0.

600,00

12.0.0.0.

3075,00

12.3.0.0.

3075,00

13.0.0.0.

100 000,00

2020. gada 24. februāris, Nr. 118

Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas
Iestādes ieņēmumi
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
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13.2.0.0.

100 000,00

21.0.0.0.

37 610,00

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

37 610,00

95.1 Babītes Mūzikas skola_pašvaldības līdzekļi

21.3.0.0.

81.1 Babītes sporta komplekss
Iestādes ieņēmumi
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

133 994,00
21.0.0.0.

133 994,00

21.3.0.0.

133 994,00

82 Bibliotēka
Iestādes ieņēmumi
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

800,00
21.0.0.0.

800,00

21.3.0.0.

800,00

83.1 Kultūrizglītības centrs_pašvaldības līdzekļi
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI
Dažādi nenodokļu ieņēmumi
Iestādes ieņēmumi
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

13 402,00
12.0.0.0.
12.3.0.0.

1362,00

21.0.0.0.

12 040,00

21.3.0.0.

12 040,00

83.2 Kultūrizglītības centrs_mērķdotācija
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

5161,00
18.0.0.0.

5161,00

18.6.0.0.

5161,00

83.4 Kultūrizglītības centrs „Vietvalži”
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI
Dažādi nenodokļu ieņēmumi
Iestādes ieņēmumi
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

2120,00
12.0.0.0.

220,00

12.3.0.0.

220,00

21.0.0.0.

1900,00

21.3.0.0.

90.1 Babītes PII_pašvaldības līdzekļi
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI
Dažādi nenodokļu ieņēmumi
Iestādes ieņēmumi
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

12.0.0.0.

1050,00

12.3.0.0.

1050,00

21.0.0.0.

450,00

21.3.0.0

450,00
33 277,00

18.0.0.0.

33 277,00

18.6.0.0.

33 277,00

90.3 Babītes PII_MD_mācību līdzekļi
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

1044,00
18.0.0.
18.6.0.0.

91.1 PII „Saimīte”_pašvaldības līdzekļi
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI
Dažādi nenodokļu ieņēmumi
Iestādes ieņēmumi
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

3300,00

12.3.0.0.

3300,00

21.0.0.0.

4914,00

21.3.0.0.

4914,00
97 466,00

18.0.0.0.

97 466,00

18.6.0.0.

97 466,00
3023,00

18.0.0.0.

3023,00

18.6.0.0.

3023,00

93 Pārējie izglītības pakalpojumi (PPII, ēdināšana)
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

12 608,00
18.0.0.0.

12 608,00

18.6.0.0.

12 608,00

94.1 Babītes vidusskola_pašvaldības līdzekļi
Iestādes ieņēmumi
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

5000,00
21.0.0.0.

5000,00

21.3.0.0.

5000,00

94.2 Babītes vidusskola_MD_pedagogi
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

911 998,00
18.0.0.0.

911 998,00

18.6.0.0.

911 998,00

94.3 Babītes vidusskola_MD_ēdināšana
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

30 369,00
18.0.0.0.

30 369,00

18.6.0.0.

30 369,00

94.4 Babītes vidusskola_MD_mācību līdzekļi
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta
94.6 Babītes vidusskola_MD_„Latvijas skolas soma”

1044,00

12.0.0.0.

91.3 PII „Saimīte”_MD_mācību līdzekļi
Valsts budžeta transferti

1044,00
8214,00

91.2 PII „Saimīte”_MD_5–6 gad.
Valsts budžeta transferti

1900,00
1500,00

90.2 Babītes PII_MD_5–6 gad.
Valsts budžeta transferti

1362,00

19 291,00
18.0.0.0.
18.6.0.0.

19 291,00
19 291,00
14 742,00

Valsts budžeta transferti

18.0.0.0.
18.6.0.0.
21.0.0.0.

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

21.3.0.0.

95.2 Babītes Mūzikas skola_mērķdotācija
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

Dažādi nenodokļu ieņēmumi
Iestādes ieņēmumi
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

135 241,00

18.6.0.0.

135 241,00

12.0.0.0.

1200,00

12.3.0.0.

1200,00

21.0.0.0.

720,00

21.3.0.0.

720,00

96.2 Salas sākumskola_MD_pedagogi

35 550,00

Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

18.0.0.0.

35 550,00

18.6.0.0.

35 550,00

96.3 Salas sākumskola_MD_5–6 gad.

11 677,00

Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

18.0.0.0.

11 677,00

18.6.0.0.

11 677,00

96.4 Salas sākumskola_MD_ēdināšana

1819,00

Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

18.0.0.0.

1819,00

18.6.0.0.

1819,00

96.5 Salas sākumskola_MD_mācību līdzekļi

990,00

Valsts budžeta transferti

18.0.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

18.6.0.0.

96.6 Salas sākumskola_MD_Latvijas skolas soma
18.0.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

18.6.0.0.

97 Savstarpējie norēķini par izglītību
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

250 000,00

19.2.0.0.

250 000,00

18.0.0.0.

68 779,00

18.6.0.0.

68 779,00

99-15/2018 Salas sākumskola_ES projekts „Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai”

2392,00

Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

18.0.0.0.

2392,00

18.6.0.0.

2392,00

99-16/2018 ES projekts –
„Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām”

2500,00

Valsts budžeta transferti

18.0.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

18.6.0.0.

99-17/2018 ES projekts - „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi”

5000,00

18.0.0.0.

0,00

18.6.0.0.

0,00
2806,00

18.0.0.0.

2806,00

18.6.0.0.

2806,00

99-23/2019 ES projekts „Ceļa Annas–Vīkuļi pārbūve”

200 275,00
18.0.0.0.

200 275,00

18.6.0.0.

200 275,00

asist Asistentu pakalpojumi

239 812,00
18.0.0.0.

239 812,00

18.6.0.0.

239 812,00

b Bāriņtiesa

1800,00
9.0.0.0.

1800,00

9.4.0.0.

1800,00

sd Sociālais dienests
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

2500,00

17.2.0.0.

99-22/2018 ES projekts - „Erasmus+ Ungārija” (Babītes PII)

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā

2500,00
5000,00

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām
publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS

476,00

68 779,00

Valsts budžeta transferti

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

476,00

19.0.0.0.

99-14/2018 Babītes vidusskola_ES projekts „Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai”

Valsts budžeta transferti

990,00

250 000,00

Pašvaldību budžetu transferti

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

990,00
476,00

Valsts budžeta transferti

Valsts budžeta transferti

42 000,00

1920,00

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

42 000,00

18.0.0.0.

96.1 Salas sākumskola_pašvaldības līdzekļi

Valsts budžeta transferti

14 742,00

135 241,00

Valsts budžeta transferti

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

14 742,00
42 000,00

Iestādes ieņēmumi

Valsts budžeta transferti

|5

4930,00
18.0.0.0.

4930,00

18.6.0.0.

4930,00

Pašvaldības domes priekšsēdētājs
Andrejs Ence
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40 Meliorācija
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana

IZDEVUMU TĀME 2020. GADAM
KOPSAVILKUMS

Rādītāju nosaukumi

Pamatlīdzekļi

Budžeta kategoriju
kodi

Apstiprināts 2020.
gadam
EUR
20 357 458,00

01 Administrācija

1 475 050,00
1000

1 302 700,00

Atalgojums

1100

1 004 500,00

Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas

1200

298 200,00

2000

148 650,00

2200

118 100,00

Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, mater., energores., preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita EKK 5000

2300

26 550,00

2500

4000,00

Pamatkapitāla veidošana

5000

23 700,00

Nemateriālie ieguldījumi

5100

1500,00

Pamatlīdzekļi

5200

22 200,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

01.1 Sabiedriskās attiecības
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, mater., energores., preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita EKK 5000
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

52 770,00
2000

47 770,00

2200

36 520,00

2300

11 250,00

5000

5000,00

5200

02 Sabiedriskā kārtība
Atlīdzība

119 645,00

2200

119 645,00

5000

69 000,00

5200

42 Ielu un ceļu uzturēšana

II IZDEVUMI – kopā
Atlīdzība

188 645,00
2000

5000,00
212 484,00

Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

2000

250 500,00

2200

250 500,00

5000

399 994,00

5200

399 994,00

60 Teritoriju attīstība
Preces un pakalpojumi

69 000,00
650 494,00

55 503,00
2000

2600,00

2200

2600,00

Pamatkapitāla veidošana

5000

52 903,00

Nemateriālie ieguldījumi

5100

52 903,00

Pakalpojumi

61 Ielu apgaismošana
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, mater., energores., preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita EKK 5000
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

244 650,00
2000

128 750,00

2200

128 500,00

2300

250,00

5000

115 900,00

5200

115 900,00

62 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, mater., energores., preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita EKK 5000
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

530 560,00
2000

459 210,00

2200

442 910,00

2300

5300,00

2500

11 000,00

5000

71 350,00

5200

71 350,00

1000

190 900,00

Atalgojums

1100

148 900,00

Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas

1200

42 000,00

1000

630 710,00

2000

19 354,00

Atalgojums

1100

488 943,00

2200

10 880,00

Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas

1200

141 767,00

2300

8474,00

2000

375 559,00

5000

2230,00

Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, mater., energores., preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita EKK 5000
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

5200

43 Autoceļu fonds
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi

Atlīdzība

Preces un pakalpojumi
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni

2100

750,00

Pakalpojumi

2200

258 994,00

2300

90 815,00

Krājumi, mater., energores., preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita EKK 5000

365 161,00

2500

25 000,00

2200

365 161,00

Pamatkapitāla veidošana

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

5000

27 300,00

2289,00

Nemateriālie ieguldījumi

5100

300,00

Pamatlīdzekļi

5200

1000

2229,00

Atalgojums

1100

1789,00

81.2 Dotācija sportam

Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas

1200

440,00

Subsīdijas un dotācijas

2000

60,00

2300

60,00

Preces un pakalpojumi
Krājumi, mater., energores., preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita EKK 5000
05 Aizņēmumu % maksājumi
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Procentu izdevumi
Pārējie procentu maksājumi

14 100,00
2000

13 100,00

2200

13 100,00

4000

1000,00

4300

1000,00

06 Maksājumi PFIF

1 708 562,00

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu
maksājumi, starptautiskā sadarbība

7000

1 708 562,00

Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti

7200

1 708 562,00

63 Dabas resursu nodoklis
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

170 244,00
2000

90 244,00

2200

90 244,00

5000

80 000,00

5200

80 000,00

08 Domes rezerves fonds
(izdevumi neparedzētiem gadījumiem)
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi

1 033 569,00

2000

04 Vēlēšanu un referendumu organizēšana
Atlīdzība

2230,00
365 161,00

81.1 Babītes Sporta komplekss

246 400,00
2000

246 400,00

2200

246 400,00

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem

3000

30 000,00

3200

30 000,00

82 Bibliotēka
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas

27 000,00
30 000,00

237 136,00
1000

200 150,00

1100

154 900,00

1200

45 250,00

2000

25 276,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni

2100

996,00

Pakalpojumi

2200

15 049,00

Preces un pakalpojumi

Krājumi, mater., energores., preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita EKK 5000

2300

6640,00

Izdevumi periodikas iegādei

2400

2500,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

2500

91,00

5000

10 000,00

5200

10 000,00

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu
maksājumi, starptautiskā sadarbība

7000

1710,00

Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti

7200

1710,00

Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

82.1 Bibliotēka Liepu alejā 17
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi

13 175,00
2000

9375,00

2200

6625,00
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Krājumi, mater., energores., preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita EKK 5000
Izdevumi periodikas iegādei
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

2300

1850,00

2400

900,00

5000

3800,00

5200

3800,00

83.1 Kultūrizglītības centrs_pašvaldības līdzekļi
Atlīdzība

www.babite.lv

498 614,00

Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

5000

37 700,00

5200

37 700,00

91.2 PII „Saimīte”_MD_5–6 gad.
Atlīdzība

|7

97 466,00
1000

97 466,00

Atalgojums

1100

78 544,00

Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas

1200

18 922,00

1000

355 987,00

Atalgojums

1100

276 683,00

Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas

1200

79 304,00

2000

132 952,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni

2100

1400,00

Pakalpojumi

2200

98 219,00

92 Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

2300

32 533,00

2500

800,00

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu
maksājumi, starptautiskā sadarbība

7000

20 903,00

Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti

7200

20 903,00

5000

8600,00

Pamatlīdzekļi

5200

8600,00

Sociālie pabalsti

6000

1075,00

Preces un pakalpojumi

Krājumi, mater., energores., preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita EKK 5000
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi
Pamatkapitāla veidošana

Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā
un kompensācijas

6400

83.2 Kultūrizglītības centrs_mērķdotācija
Atlīdzība

1075,00
5161,00

1000

5161,00

Atalgojums

1100

4159,00

Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas

1200

1002,00

83.3 Dotācijas kultūrai
Subsīdijas un dotācijas
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem
Sociālie pabalsti
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā
un kompensācijas

52 541,00
3000

47 541,00

3200

47 541,00

6000

5000,00

6400

83.4 Kultūrizglītības centrs „Vietvalži”
Preces un pakalpojumi

5000,00
81 234,00

2000

76 704,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni

2100

600,00

Pakalpojumi

2200

51 855,00

Krājumi, mater., energores., preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita EKK 5000
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

2300

24 134,00

2500

115,00

5000

4530,00

5200

4530,00

90.1 Babītes PII_pašvaldības līdzekļi
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, mater., energores., preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita EKK 5000
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

2 034 016,00
1000

284 119,00

1100

218 422,00

1200

65 697,00

2000

56 707,00

2200

36 936,00

2300

19 616,00

2500

155,00

5000

1 693 190,00

5200

1 693 190,00

90.2 Babītes PII_MD_5–6 gad.
Atlīdzība

33 277,00
1000

33 277,00

Atalgojums

1100

26 817,00

Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas

1200

6460,00

90.3 Babītes PII_MD_mācību līdzekļi
Preces un pakalpojumi
Krājumi, mater., energores., preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita EKK 5000

1044,00
2000
2300

91.1 PII „Saimīte”_pašvaldības līdzekļi
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, mater., energores., preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita EKK 5000
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

1044,00
1044,00
1 138 701,00

1000

918 801,00

1100

702 372,00

1200

216 429,00

2000

182 200,00

2200

118 466,00

2300

62 934,00

2500

800,00

91.3 PII „Saimīte”_MD_mācību līdzekļi
Preces un pakalpojumi
Krājumi, mater., energores., preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita EKK 5000

3023,00
2000

3023,00

2300

3023,00
20 903,00

93 Pārējie izglītības pakalpojumi (PPII, ēdināšana)
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, mater., energores., preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita EKK 5000
Subsīdijas un dotācijas
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem
Sociālie pabalsti
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā
un kompensācijas

1 798 516,00
2000

8150,00

2200

150,00

2300

8000,00

3000

1 790 216,00

3200

1 790 216,00

6000

150,00

6400

94.1 Babītes vidusskola_pašvaldības līdzekļi
Atlīdzība

150,00
1 868 561,00

1000

929 871,00

Atalgojums

1100

678 686,00

Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas

1200

251 185,00

2000

638 936,00

Preces un pakalpojumi
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni

2100

2100,00

Pakalpojumi

2200

366 675,00

Krājumi, mater., energores., preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita EKK 5000

2300

268 261,00

Izdevumi periodikas iegādei

2400

1200,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

2500

700,00

Pamatkapitāla veidošana

5000

284 439,00

Nemateriālie ieguldījumi

5100

3500,00

Pamatlīdzekļi

5200

280 939,00

Sociālie pabalsti

6000

15 315,00

6200

1315,00

Pensijas un sociālie pabalsti naudā
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā
un kompensācijas

6400

94.2 Babītes vidusskola_MD_pedagogi
Atlīdzība

14 000,00
911 998,00

1000

911 998,00

Atalgojums

1100

734 948,00

Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas

1200

177 050,00

94.3 Babītes vidusskola_MD_ēdināšana
Preces un pakalpojumi
Krājumi, mater., energores., preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita EKK 5000

30 369,00
2000

30 369,00

2300

30 369,00

94.4 Babītes vidusskola_MD_mācību līdzekļi
Preces un pakalpojumi
Krājumi, mater., energores., preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita EKK 5000

19 291,00
2000
2300

94.5 Babītes vidusskola_skolas piebūve
Atlīdzība

19 291,00
19 291,00
1 463 661,00

1000

25 332,00

Atalgojums

1100

19 270,00

Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas

1200

6062,00

5000

1 438 329,00

5200

1 438 329,00

Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi
94.6 Babītes vidusskola_MD_Latvijas skolas soma
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi

14 742,00
2000

14 742,00

2200

14 742,00

95.1 Babītes Mūzikas skola_pašvaldības līdzekļi
Atlīdzība
Atalgojums

294 450,00
1000

237 461,00

1100

179 659,00
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Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas

1200

57 802,00

2000

50 689,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni

2100

1200,00

Pakalpojumi

2200

36 284,00

Preces un pakalpojumi

Krājumi, mater., energores., preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita EKK 5000
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

2300
5000

6300,00

5200

6300,00

95.2 Babītes Mūzikas skola_mērķdotācija
Atlīdzība

13 205,00

135 241,00
1000

135 241,00

Atalgojums

1100

108 487,00

Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas

1200

26 754,00

96.1 Salas sākumskola_pašvaldības līdzekļi
Atlīdzība

429 772,00
1000

381 087,00

Atalgojums

1100

298 719,00

Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas

1200

82 368,00

2000

47 535,00

2200

34 340,00

Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, mater., energores., preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita EKK 5000
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

2300

13 075,00

2500

120,00

5000

1150,00

5200

96.1.1 Salas sākumskola_bērnudārzs_pašvaldības līdzekļi
Atlīdzība
Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, mater., energores., preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita EKK 5000
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

1000

120,00

1200

120,00

2000

32 480,00

2200

15 245,00

2300

17 235,00

5000

800,00

5200

800,00

96.2 Salas sākumskola_MD_pedagogi
Atlīdzība

1150,00
33 400,00

35 550,00
1000

35 550,00

Atalgojums

1100

28 649,00

Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas

1200

6901,00

96.3 Salas sākumskola_MD_5-6.gad.
Atlīdzība

11 677,00
1000

11 677,00

Atalgojums

1100

9410,00

Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas

1200

2267,00

96.4 Salas sākumskola_MD_ēdināšana
Preces un pakalpojumi
Krājumi, mater., energores., preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita EKK 5000

1819,00
2000

1819,00

2300

1819,00

96.5 Salas sākumskola_MD_mācību līdzekļi
Preces un pakalpojumi
Krājumi, mater., energores., preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita EKK 5000
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

990,00
2000

200,00

2300

200,00

5000

790,00

5200

790,00

96.6 Salas sākumskola_MD_Latvijas skolas soma
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi

476,00
2000

476,00

2200

476,00

97 Savstarpējie norēķini par izglītību
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi

658 030,00
2000

30,00

2200

30,00

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu
maksājumi, starptautiskā sadarbība

7000

658 000,00

Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti

7200

658 000,00

99-14/2018 Babītes vidusskola_ES projekts „Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Atlīdzība

68 779,00
1000

68 779,00

Atalgojums

1100

55 427,00

Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas

1200

13 352,00

99-15/2018 Salas sākumskola_ES projekts „Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Atlīdzība
Atalgojums

2392,00
1000

2392,00

1100

2392,00

99-16/2018 ES projekts „Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām”
Atlīdzība

2500,00
1000

2500,00

Atalgojums

1100

1897,00

Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas

1200

603,00

99-17/2018 ES projekts - „Deinstitucionalizācija un
sociālie pakalpojumi”
Sociālie pabalsti

5000,00
6000

3500,00

Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā
un kompensācijas

6400

3500,00

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu
maksājumi, starptautiskā sadarbība

7000

1500,00

Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti

7200

99-22/2018 ES projekts „Erasmus+ Ungārija” (Babītes PII)
Preces un pakalpojumi

1500,00
6950,00

2000

6950,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni

2100

5380,00

Pakalpojumi

2200

475,00

Krājumi, mater., energores., preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita EKK 5000

2300

99-23/2019 ES projekts „Ceļa Annas–Vīkuļi pārbūve"
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

5000
5200

99-24/2019 ES projekts „Piņķu ūdenskrātuves labiekārtošana”
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

Atalgojums
Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas
Sociālie pabalsti
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā
un kompensācijas

Atalgojums
Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, mater., energores., preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita EKK 5000
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

159 000,00

5200

159 000,00
239 812,00

1000

166 864,00

1100

134 964,00

1200

31 900,00

6000

72 948,00

6400

Pakalpojumi
Krājumi, mater., energores., preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita EKK 5000
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

1000

66 164,00

1100

50 402,00

1200

15 762,00

2000

5127,00

2200

3567,00

2300

1560,00

5000

1000,00

5200

Pakalpojumi
Krājumi, mater., energores., preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita EKK 5000
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

2000

21 230,00

2200

14 050,00

2300

7180,00

5000

1000,00

5200

1000,00
17 810,00

2000

16 810,00

2200

10 760,00

2300

6050,00

5000

1000,00

5200

sd Sociālais dienests
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, mater., energores., preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita EKK 5000
Pamatkapitāla veidošana

1000,00
22 230,00

dc.2 Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu
centrs „Babīte”
Preces un pakalpojumi

72 948,00
72 291,00

dc Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs
Preces un pakalpojumi

226 366,00

5000

b Bāriņtiesa
Atlīdzība

226 366,00
159 000,00

asist Asistentu pakalpojumi
Atlīdzība

1095,00
226 366,00

1000,00
583 348,00

1000

309 563,00

1100

235 208,00

1200

74 355,00

2000

26 960,00

2200

20 160,00

2300

6800,00

5000

2000,00

Pamatlīdzekļi

5200

2000,00

Sociālie pabalsti

6000

244 825,00

6200

76 475,00

Pensijas un sociālie pabalsti naudā
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Sociālie pabalsti natūrā
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā
un kompensācijas
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6300

27 600,00

6400

140 750,00

sp Norēķini par sociālās palīdzības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem

45 665,00

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu
maksājumi, starptautiskā sadarbība

7000

45 665,00

Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti

7200

45 665,00

Pašvaldības domes priekšsēdētājs
Andrejs Ence
Pielikums Nr. 4
Babītes novada pašvaldības domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 2
„Par Babītes novada pašvaldības budžetu 2020. gadā”
BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS FINANŠU SAISTĪBAS
Plānotie aizņēmuma pamatsummas un procentu maksājumi, galvojuma
maksājumi, EUR

Gads

Galvojums
studiju
kredītam,
13.05.2014.
līgums

1.

Sporta zāles
celtniecībai Salas
pagastā,
05.06.2007.
līgums

Kohēzijas
fonda projekProjekta
ta „Ūdens„Babītes
saimniecības
vidusskolas
pakalpojumu
pārbūve”
attīstība
īstenošanai,
Babītē” īs11.10.2017.
tenošanai,
līgums
28.06.2012.
līgums

Pašvaldības Saistību
pamatapjoms
budžeta
% no pašieņēmumi
valdības
bez mērķdo- pamattācijām un
budžeta
iemaksām
ieņēmuPFIF, EUR
miem

Babītes
novada
pašvaldības
saistības
kopā

2.

3.

4.

5.

6.

2020.

618

40 808

78 785

10 300

130 511

0,98

2021.

618

40 449

78 066

350 356

469 489

3,54

2022.

618

40 347

77 874

349 569

468 408

3,53

2019.

7.

8.

Piešķirs finansējumu badmintona
laukuma izbūvei Babītē
Babītes novada pašvaldība ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes apstiprinājumu par finansējuma piešķiršanu projektam „Āra badmintona
laukuma izveide Babītes novadā ” (iesniegums Nr. 19–04–AL04–A019.2205–000006). Tas
iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Apstiprinātā projekta mērķis ir labiekārtot
drošu un pieejamu brīvā laika pavadīšanas
vietu aktīvai atpūtai ārpus telpām novada iedzīvotājiem un viesiem Babītē, kā arī popularizēt badmintonu kā ģimenēm draudzīgu
sporta veidu. Jāmin, ka blakus plānotajam
badmintona laukumam Sila ielā 14, Babītē,
jau šobrīd atrodas rotaļu laukums novada
mazākajiem iedzīvotājiem, tādējādi projekta
realizācija dažādos iespēju ģimenēm aktīvi
atpūsties kopā.
Tāpat plānots, ka jaunizveidotā publiski
pieejamā sporta aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas vieta palīdzēs aktīvākajai sabiedrības daļai integrēt teritorijas sabiedriskajā
dzīvē neaktīvos un sociāli izolējušos iedzīvotājus, iesaistot tos veselīgās brīvā laika pavadīšanas nodarbībās, kā arī nodrošinās iespēju

organizēt pasākumus iedzīvotājiem, nevalstiskajām organizācijām, interešu grupām, uzņēmējiem, veidojot lielāku vienotību un izpratni
citam par citu.
Projekta attiecināmās izmaksas: 15 000 eiro.
Publiskais finansējums: 13 500 eiro.
Projekta īstenošanas laiks: no 2019. gada
oktobra līdz 2021. gada februārim.
Plašāka informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.
Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas
nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība”
mājaslapā un sociālajos portālos.
Jolanta Ivanova,
Babītes novada pašvaldības
projektu vadītāja

13 266 301

2023.

618

40 246

77 682

348 706

467 252

3,52

2024.

618

40 146

77 494

347 864

466 122

3,51

2025.

618

40 044

77 297

346 981

464 940

3,50

2026.

618

19 987

77 105

346 120

443 830

3,35

2027.

618

76 912

345 257

422 787

3,19

2028.

616

76 722

344 403

421 741

3,18

2029.

76 528

343 528

420 056

3,17

2030.

76 335

342 666

419 001

3,16

2031.

76 143

341 804

417 947

3,15

2032.

38 008

255 837

293 845

2,21

0

0,00

2033.
Kopā

|9

5 560

262 027

964 951

4 073 391 5 305 929

Pašvaldības domes priekšsēdētājs
Andrejs Ence
Pielikums Nr. 5
Babītes novada pašvaldības domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 2
„Par Babītes novada pašvaldības budžetu 2020. gadā”
BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS CEĻU UN IELU FONDA IZLIETOŠANAS VIDĒJĀ TERMIŅA PROGRAMMA
2020.–2022. GADAM

Nr.p.k.

Plānotie darbi

1.

Plānoto darbu izmaksas gadā, EUR
2020. gads

2021. gads

2022. gads

Ceļu un ielu projektēšana

0

0

0

2.

Ceļu un ielu būvniecība

0

0

0

3.

Ceļu un ielu rekonstrukcija

0

0

0

4.

Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana

365 161

263 830

263 830

5.

Ceļu un ielu periodiskā uzturēšana (renovācija)

0

0

0

6.

Pārējie izdevumi

0

0

0

365 161

263 830

263 830

KOPĀ

Pašvaldības domes priekšsēdētājs
Andrejs Ence

Piņķos iedzīvotājus priecēs āra
mūzikas instrumenti
Babītes novada pašvaldība saņēmusi apstiprinājumu no Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas
reģionālās lauksaimniecības pārvaldes par finansējuma piešķiršanu projektam „Āra mūzikas
instrumenti Piņķos, Babītes novadā ”. Iesniegums (Nr. 19–04–AL04–A019.2201–000001)
iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta mērķis ir izveidot labiekārtotu, drošu
un pieejamu brīvā laika pavadīšanas vietu aktīvai, muzikālai atpūtai ārpus telpām bērniem
un pieaugušajiem ar iespēju attīstīt radošās un
muzikālās prasmes, kā arī sasniegt terapeitiskos, izglītības un izklaides mērķus, veidot sociālās attiecības, saikni ar dabu un attīstīt radošu
un harmonisku sabiedrību, kā arī popularizēt
veselīgu dzīvesveidu. Šāda tipa āra mūzikas
instrumenti ir efektīvs mūzikas terapijas rīks
gan strādājot ar Aspergera un Dauna sindromu, gan redzes un dzirdes traucējumiem, cerebrālo paralīzi, Alcheimera slimību un citām.
Tāpat, darbojoties ar šādiem instrumentiem,
iespējams izteikt emocijas, stimulēt kustības,
mazināt stresu, dusmas, satraukumu, depresijas simptomus, uzlabot koncentrēšanās spējas,
mobilitāti, koordināciju, kā arī stimulēt valodas attīstību, atmiņu, dzirdi, emocijas un visu
jutekļu mērogu, palielināt pašcieņu un pašapziņu, veicināt pašpietiekamību un vēlmi vairāk
laika pavadīt ārā.

Āra mūzikas instrumenti atradīsies pie Kultūrizglītības centra, kura apkārtni, domājot
ilgtermiņā, pamazām plānots attīstīt par vietu,
kur aug un attīstās kultūra, māksla un mūzika.
Tāpat, realizējot šo projektu, tiks popularizēts
novads un veidota arvien pievilcīgāka dzīves
telpa gan iedzīvotājiem, gan viesiem.
Projekta attiecināmās izmaksas: 15 000 eiro.
Publiskais finansējums: 13 500 eiro.
Projekta īstenošanas laiks: no 2019. gada
aprīļa līdz 2021. gada februārim.
Plašāka informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.
Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas
nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība”
mājaslapā un sociālajos portālos.
Jolanta Ivanova,
Babītes novada pašvaldības
projektu vadītāja
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www.babite.lv

Saistošie noteikumi Nr. 3

„Grozījumi Babītes novada pašvaldības
domes 2017. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Babītes novadā”

Apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības
domes 2020. gada 22. janvāra lēmumu (prot.
Nr. 2, 21.§)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 1. punktu, 43. panta
pirmās daļas 11. punktu un trešo daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta
ceturto daļu
Izdarīt grozījumus Babītes novada pašvaldības
domes 2017. gada 22. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 4 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtība Babītes novadā” ” (turpmāk – saistošie noteikumi):
1. Izteikt saistošo noteikumu 11. punktu šādā
redakcijā:
„11. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizētās
kanalizācijas sistēmai ir obligāta zemes gabalam jaunbūves būvniecības gadījumā, ja piegulstošajā ielā atrodas Pakalpojuma sniedzēja
centralizētās ūdensapgādes un centralizētās
kanalizācijas tīkli, un pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgā teritorija ir noteikta kā
apbūves teritorija, kur ir ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās
kanalizācijas sistēmas.”

Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
Andrejs Ence

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Īss projekta satura izklāsts. Saistošo
noteikumu grozījumi paredz Babītes novada
pašvaldības domes 2017. gada 22. februāra
saistošo noteikumu Nr. 4 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Babītes novadā” 11. punktā
ietverto prasību saskaņošanu ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā noteikto.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums. Saistošo noteikumu grozījumi ir
nepieciešami, lai Babītes novada pašvaldības
domes 2017. gada 22. februāra saistošo noteikumu Nr. 4 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība
Babītes novadā” 11. punkts sniegtu precīzu
skaidrojumu, informējot privātpersonas, ka
normas piemērošana tiek ierobežota tikai ar
to teritoriju, kur pieslēgšanas centralizētajai
ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas
sistēmai paredzēta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānojumā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Saistošo
noteikumu īstenošanas rezultātā finansiālā
ietekme uz pašvaldības budžetu nav.
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām. Saistošo noteikumu „Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes
2017. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība
Babītes novadā”” publiska pieejamība nodrošināta Babītes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.babite.lv, kā arī tie izlikti redzamā vietā Babītes novada pašvaldības administrācijas
ēkās Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, un
„Pīlādzīši”, Spuņciemā, Salas pagastā.
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām.

Saistošie noteikumi Nr. 56

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām. Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām.

Apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības
domes 2019. gada 27. novembra lēmumu
(prot. Nr.20, 36.§)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 13. punktu un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās
daļas 3. punktu

Saistošie noteikumi Nr. 58

„Grozījumi Babītes novada pašvaldības
domes 2011. gada 27. aprīļa saistošajos
noteikumos Nr. 10 „Sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi”

1. Izdarīt grozījumus 2011. gada 27. aprīļa
saistošajos noteikumos Nr. 10 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” (turpmāk – saistošie noteikumi):
1.1. izteikt saistošo noteikumu 38. punktu
šādā redakcijā:
„38. Par saistošo noteikumu neievērošanu
ir paredzēta administratīvā atbildība, kas ir
noteikta attiecīgās nozares regulējošajos
normatīvajos aktos.”;
1.2. izteikt saistošo noteikumu 39. punktu
šādā redakcijā:
„39. Kontroli par saistošo noteikumu ievērošanu un administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu pārkāpumiem
līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Babītes novada pašvaldības
sabiedriskās kārtības sargi. Administratīvā
pārkāpuma lietu izskata Babītes novada
pašvaldības Administratīvā komisija.”;
1.3. svītrot 40. punktu;
1.4. svītrot 41. punktu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus
ar Administratīvās atbildības likumu.

Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
Andrejs Ence

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Īss projekta satura izklāsts:
1.1. saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību Babītes
novada administratīvajā teritorijā, tās dalījumu atkritumu apsaimniekošanas zonās,
kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par
šo atkritumu apsaimniekošanu.
1.2. saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt to atbilstību Administratīvās atbildības
likuma tiesiskajam regulējumam.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums. 2018. gada 25. oktobrī Saeima pieņēma Administratīvās atbildības likumu, kas
stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī. Likums
paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu
sistēmā un administratīvo sodu piemērošanas
procesā. Saskaņā ar Administratīvās atbildības
likuma 2. pantu pašvaldību saistošie noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir daļa
no administratīvas atbildības sistēmas, tādēļ
Babītes novada pašvaldībai ir jānodrošina saistošo noteikumu regulējuma saskaņošana ar
Administratīvās atbildības likumā ietvertajām
normām.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Saistošo
noteikumu īstenošanas rezultātā finansiālā
ietekme uz pašvaldības budžetu nav.
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām. Saistošo noteikumu „Grozījumi
2011. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos
Nr. 10 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi”” publiska pieejamība nodrošināta
Babītes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.
babite.lv, kā arī tie izlikti redzamā vietā Babītes
novada pašvaldības administrācijas ēkās Centra
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, un „Pīlādzīši”,
Spuņciemā, Salas pagastā.

„Grozījumi Babītes novada pašvaldības
domes 2010. gada 30. jūnija saistošajos
noteikumos Nr. 25 „Piņķu ūdenskrātuves
aizsardzības un uzturēšanas noteikumi””

Apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības
domes 2019. gada 27. novembra lēmumu
(prot. Nr. 20, 38.§)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21. un 43. pantu
1. Izdarīt grozījumus Babītes novada pašvaldības domes 2010. gada 30. jūnija saistošajos
noteikumos Nr. 25 „Piņķu ūdenskrātuves
aizsardzības un uzturēšanas noteikumi” (turpmāk – saistošie noteikumi):
1.1. izteikt saistošo noteikumu 2.1. punktu
šādā redakcijā:
„2.1. Saistošie noteikumi nosaka Piņķu ūdenskrātuves aizsardzības un uzturēšanas noteikumus, kas ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kas izmanto un uzturas Piņķu
ūdenskrātuvē un tai piegulošajā teritorijā.”;
1.2. svītrot 2.2. punktu;
1.3. izteikt saistošo noteikumu 2.3. punktu
šādā redakcijā:
„2.3. Administratīvā atbildība par saistošajos
noteikumos norādītajiem pārkāpumiem iestājas, ja pēc pārkāpumu rakstura nav paredzēta
administratīvā atbildība saskaņā ar attiecīgās
nozares regulējošo likumu vai citu spēkā esošu Babītes novada pašvaldības domes normatīvo aktu, ciktāl to nenosaka šie noteikumi.”;
1.4. svītrot 2.4. punktu;
1.5. izteikt saistošo noteikumu 2.5. punktu
šādā redakcijā:
„2.5. Par saistošo noteikumu prasību neievērošanu personai piemēro brīdinājumu vai
naudas sodu fiziskām personām – līdz 100
naudas soda vienībām, juridiskajām personām – līdz 300 naudas soda vienībām.”;
1.6. izteikt saistošo noteikumu 2.6. punktu
šādā redakcijā:
„2.6. Kontroli par saistošo noteikumu ievērošanu un administratīvā pārkāpuma procesu
par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem līdz
administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai
veic Babītes novada pašvaldības sabiedriskās
kārtības sargi. Administratīvā pārkāpuma lietu
izskata Babītes novada pašvaldības Administratīvā komisija.”;
1.7. svītrot 2.7. punktu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus
ar Administratīvās atbildības likumu.

Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
Andrejs Ence

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Īss projekta satura izklāsts:
1.1. saistošie noteikumi nosaka Piņķu
ūdenskrātuves aizsardzības un uzturēšanas
noteikumus, kas ir saistoši visām fiziskām
un juridiskām personām, kas izmanto un
uzturas Piņķu ūdenskrātuvē un tai piegulošajā teritorijā. Saistošie noteikumi paredz
izpildes kontroli un administratīvo atbildību
fiziskām un juridiskām personām par saistošo noteikumu neievērošanu;
1.2. saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt to atbilstību Administratīvās atbildības
likuma tiesiskajam regulējumam.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums. 2018. gada 25. oktobrī Saeima pieņēma Administratīvās atbildības likumu, kas
stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī. Likums
paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu

sistēmā un administratīvo sodu piemērošanas
procesā. Saskaņā ar Administratīvās atbildības
likuma 2. pantu pašvaldību saistošie noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir daļa
no administratīvas atbildības sistēmas, tādēļ
Babītes novada pašvaldībai ir jānodrošina saistošo noteikumu regulējuma saskaņošana ar
Administratīvās atbildības likumā ietvertajām
normām.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Saistošo
noteikumu īstenošanas rezultātā finansiālā
ietekme uz pašvaldības budžetu nav.
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav attiecināms
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām. Saistošo noteikumu „Grozījumi 2010. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 25 „Piņķu ūdenskrātuves aizsardzības
un uzturēšanas noteikumi”” publiska pieejamība nodrošināta Babītes novada pašvaldības
tīmekļvietnē www.babite.lv, kā arī tie izlikti
redzamā vietā Babītes novada pašvaldības
administrācijas ēkās Centra ielā 4, Piņķos,
Babītes pagastā, un „Pīlādzīši”, Spuņciemā,
Salas pagastā.
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām. Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām.

Saistošie noteikumi Nr. 69

„Grozījumi Babītes novada pašvaldības
domes 2019. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par sabiedrisko
kārtību Babītes novadā””

Apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības
domes 2019. gada 18. decembra lēmumu
(prot. Nr.22, 13.§)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 2. punktu un 43. panta
pirmās daļas 6. punktu
Izdarīt grozījumus Babītes novada pašvaldības
domes 2019. gada 27. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 3 „Par sabiedrisko kārtību
Babītes novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi):
1. Izteikt saistošo noteikumu 2.1. apakšpunktu
šādā redakcijā:
„2.1. Apstādījumi – visas dabīgā vai mākslīgā
veidā veidotas un ar augiem apaudzētas un koptas teritorijas, kurās neiegūst augu produkciju
pārtikai, koksnei, grieztus ziedus un citu produkciju. Apstādījumos ietilpst augi (koki, krūmi,
vīteņaugi, viengadīgie un daudzgadīgie puķu
stādījumi, zālāji, zālieni u.c.) un to grupas;”.
2. Izteikt saistošo noteikumu 2.2. apakšpunktu
šādā redakcijā:
„2.2. Zaļā zona – sabiedrības ērtībām, veselības un estētiskuma labā ar zālāju, zālienu vai
stādījumiem apaudzēta un kopta teritorija, kas
ietver parkus, dārzus, košumdārzus, skvērus,
bulvārus, alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumus, daudzdzīvokļu māju pagalmus,
dobes, ceļus, takas, ūdenstilpes, laukumus ar
dārza mēbelēm un ierīcēm u.c. labiekārtojuma
elementiem, kā arī šim nolūkam paredzētas
platības Babītes novada pašvaldības administratīvajās teritorijās;”.
3. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.4.1
apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.4.1 bojāt un piegružot apstādījumu un zaļās
zonas teritorijas – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no
septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro;”.

Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
Andrejs Ence

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Īss projekta satura izklāsts:
1.1. Babītes novada pašvaldības saistošie
noteikumi nosaka sabiedrisko kārtību, kāda
jāievēro visām fiziskajām un juridiskajām
personām, paredzot administratīvo atbildību par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu;
1.2. saistošo noteikumu uzdevums ir nodrošināt sabiedrisko kārtību, nekustamo
īpašumu uzturēšanu un saglabāšanu, apstādījumu aizsardzību, tīrības un kārtības
uzturēšanu dzīvojamās un koplietošanas
telpās, pagalmos, ielās, īpašumam piegulošās publiskās lietošanas esošās teritorijās,
parkos un skvēros Babītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
1.3. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir
noteikt aizliegumu Babītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā bojāt izveidotās apstādījumu un zaļās zonas teritorijas
un tajos ietilpstošos augus.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums. Pašlaik Babītes novada administratīvajā teritorijā nav saistošo noteikumu, kas
regulē apstādījumu un zaļās zonas uzturēšanu
un aizsardzību. Nepastāvot šādam tiesiskajam
regulējumam, netiek nodrošināta apstādījumu
un zaļās zonas aizsardzības kārtība, kas sekmē personu rīcību sistemātiski bojāt Babītes
novada administratīvajā teritorijā esošos apstādījumus un zaļajā zonā ietilpstošos augus,
nesaņemot par to administratīvo sodu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Saistošo
noteikumu īstenošanas rezultātā finansiālā
ietekme uz pašvaldības budžetu nav.
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām. Saistošo noteikumu publiska
pieejamība nodrošināta Babītes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.babite.lv, kā arī tie
izlikti redzamā vietā Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkās Centra ielā 4, Piņķos,
Babītes pagastā, un „Pīlādzīši”, Spuņciemā,
Salas pagastā.
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām. Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām.

Saistošie noteikumi Nr. 70

„Par Babītes novada pašvaldības domes
2010. gada 27. janvāra saistošo noteikumu
Nr. 1 „Par rīcības plāna trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijas apstiprināšanu
Babītes novada daļā” atzīšanu par spēku
zaudējušiem

Apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības
domes 2019. gada 18. decembra lēmumu
(protokols Nr.22, 14.§)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43. pantu un 13.07.2004. Ministru kabineta
noteikumu Nr. 597 „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” 6. punktu
Atzīt par spēku zaudējušiem Babītes novada
pašvaldības domes 2010. gada 27. janvāra
saistošos noteikumus Nr. 1 „Par rīcības plāna
trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijas
apstiprināšanu Babītes novada daļā”.

Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
Andrejs Ence

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi paredz atzīt par spēku zaudējušiem Babītes novada pašvaldības 2010. gada
27. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1 „Par
rīcības plāna trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijas apstiprināšanu Babītes novada daļā”.

2020. gada 24. februāris, Nr. 118
2. Projekta nepieciešamības pamatojums:
2.1. saistošie noteikumi paredz atzīt par
spēkā zaudējušiem Babītes novada pašvaldības 2010. gada 27. janvāra saistošo
noteikumus Nr. 1 „Par rīcības plāna trokšņa
samazināšanai Rīgas aglomerācijas apstiprināšanu Babītes novada daļā”, jo saskaņā
ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 9. panta piekto daļu gadījumā,
ja spēku zaudē normatīvā akta izdošanas
tiesiskais pamats (augstāka juridiska spēka
tiesību norma, uz kuras pamata izdots cits
normatīvais akts), tad spēku zaudē arī uz
šā pamata izdotais normatīvais akts vai tā
daļa. Minētā norma attiecināma ne tikai uz
Ministru kabineta noteikumiem, bet arī uz
citu deleģētās likumdošanas kārtībā izdoto
normatīvo aktu juridisko spēku, tajā skaitā
uz pašvaldību saistošajiem noteikumiem.
Tādējādi atzīstams, ka uz pašvaldību saistošo noteikumu spēka zaudēšanas kārtību ir
attiecināmi tādi paši principi kā uz Ministru
kabineta noteikumiem. Ievērojot minēto,
gadījumā, ja saistošo noteikumu izdošanas
tiesiskajā pamatojumā norādītās tiesību
normas pilnībā vai daļā ir zaudējušas spēku, tad arī saistošie noteikumi ir zaudējuši
spēku pilnībā vai attiecīgajā daļā;
2.2. Babītes novada pašvaldības dome,
izskatot 2010. gada 27. janvāra saistošo
noteikumu Nr. 1 „Par rīcības plāna trokšņa
samazināšanai Rīgas aglomerācijas apstiprināšanu Babītes novada daļā” izdošanas
tiesisku pamatu, konstatē, ka 13.07.2004.
Ministru kabineta noteikumu Nr. 597 „Vides
trokšņa novērtēšanas kārtība” 6. punkts ir
zaudējis spēku ar 23.01.2014. un saistošajos noteikumos ietvertais tiesiskais regulējums tiek noteikts 2014. gada 7. janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr. 16 „Trokšņa
novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Saistošo
noteikumu īstenošanas rezultātā finansiālā
ietekme uz pašvaldības budžetu nav.
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām. Saistošo noteikumu „Par Babītes novada pašvaldības domes 2010. gada
27. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 „Par
rīcības plāna trokšņa samazināšanai Rīgas
aglomerācijas apstiprināšanu Babītes novada
daļā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”” publiska pieejamība nodrošināta Babītes novada
pašvaldības tīmekļvietnē www.babite.lv, kā
arī tie izlikti redzamā vietā Babītes novada
pašvaldības administrācijas ēkās Centra ielā
4, Piņķos, Babītes pagastā, un „Pīlādzīši”,
Spuņciemā, Salas pagastā.
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām. Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām.

Saistošie noteikumi Nr. 61

„Grozījumi Babītes novada pašvaldības
domes 2019. gada 27. marta saistošajos
noteikumos Nr. 4 „Par kapsētas darbību
un uzturēšanu Babītes novadā””

Apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības
domes 2019. gada 27. novembra lēmumu
(prot. Nr. 20, 41.§)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 2. punktu un 43. panta
pirmās daļas 6. punktu
1. Izdarīt grozījumus Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 27. marta saistošajos
noteikumos Nr. 4 „Par kapsētas darbību un
uzturēšanu Babītes novadā” (turpmāk – sais-

tošie noteikumi):
1.1. izteikt saistošo noteikumu 43. punktu
šādā redakcijā:
„43. Administratīvā pārkāpuma procesu
par saistošo noteikumu pārkāpumiem līdz
administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Babītes novada pašvaldības sabiedriskās kārtības sargi.”;
1.2. izteikt saistošo noteikumu 44. punktu
šādā redakcijā:
„44. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Babītes novada pašvaldības Administratīvā komisija.”;
1.3. izteikt saistošo noteikumu 45. punktu
šādā redakcijā:
„45. Par Kapsētu kārtības, Kapa vietas
kopšanas un uzturēšanas noteikumu, kā arī
saistošo noteikumu VII nodaļā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai
naudas sodu fiziskām personām – līdz 100
naudas soda vienībām, juridiskajām personām – līdz 300 naudas soda vienībām.”;
1.4. svītrot 46. punktu;
1.5. svītrot 47. punktu;
1.6. svītrot 48. punktu.
1.7. svītrot 49. punktu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus
ar Administratīvās atbildības likumu.

Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
Andrejs Ence

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Īss projekta satura izklāsts:
1.1. likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 2. punkts noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu
un sanitāro tīrību, apbedīšanas vietu izveidošanu un uzturēšanu. Minētā likuma
43. pants noteic, ka dome ir tiesīga izdot
saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas
nav paredzēts likumos, par sanitārās tīrības
uzturēšanu, tostarp kapsētu apbedīšanas
vietu izveidošanu un uzturēšanu;
1.2. saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt to atbilstību Administratīvās atbildības
likuma tiesiskajam regulējumam.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums. 2018. gada 25. oktobrī Saeima pieņēma Administratīvās atbildības likumu, kas
stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī. Likums
paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu
sistēmā un administratīvo sodu piemērošanas
procesā. Saskaņā ar Administratīvās atbildības
likuma 2. pantu pašvaldību saistošie noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir daļa
no administratīvas atbildības sistēmas, tādēļ
Babītes novada pašvaldības domei ir jānodrošina saistošo noteikumu regulējuma saskaņošana ar Administratīvās atbildības likumā
ietvertajām normām.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Saistošo
noteikumu īstenošanas rezultātā finansiālā
ietekme uz pašvaldības budžetu nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Saistošie noteikumi ir saistoši Babītes novada administratīvajā teritorijā
esošo Beberbeķu un Salas kapsētu pārziņiem,
jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai, atrodoties Babītes novada pašvaldības kapsētās.
Uzņēmējiem tiek nodrošināta vienlīdzīga iespēja sniegt apbedīšanas, kapu kopšanas vai
amatniecības pakalpojumus, ja tiek ievēroti
Babītes novada pašvaldības noteiktie kapsētu
darbības un uzturēšanas noteikumi.
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām. Saistošo noteikumu „Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2019.
gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 4
„Par kapsētas darbību un uzturēšanu Babītes

www.babite.lv
novadā”” publiska pieejamība nodrošināta
Babītes novada pašvaldības tīmekļvietnē
www.babite.lv, kā arī tie izlikti redzamā vietā
Babītes novada pašvaldības administrācijas
ēkās Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, un
„Pīlādzīši”, Spuņciemā, Salas pagastā.
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām. Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām.

Saistošie noteikumi Nr. 59

„Grozījumi Babītes novada pašvaldības
domes 2012. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 21 „Par Babītes
novada simboliku””

Apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības
domes 2019. gada 27. novembra lēmumu
(prot. Nr. 20, 39.§)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta
pirmās daļas 13. punktu un 43. panta trešo
daļu
1. Izdarīt grozījumus Babītes novada pašvaldības domes 2012. gada 24. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 21 „Par Babītes novada simboliku” (turpmāk – saistošie noteikumi):
1.1. izteikt saistošo noteikumu 19. punktu
šādā redakcijā:
„9. Par saistošo noteikumu neievērošanu
fiziskām un juridiskām personām ir paredzēta administratīvā atbildība un par
administratīvo pārkāpumu tiek piemērots
administratīvais sods.”;
1.2. izteikt saistošo noteikumu 20. punktu
šādā redakcijā:
„10. Par saistošo noteikumu neievērošanu
piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām – līdz 100 naudas soda
vienībām, juridiskajām personām – līdz
300 naudas soda vienībām.”;
1.3. izteikt saistošo noteikumu 21. punktu
šādā redakcijā:
„11. Kontroli par saistošo noteikumu ievērošanu un administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu pārkāpumiem
līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Babītes novada pašvaldības
sabiedriskās kārtības sargi. Administratīvā
pārkāpuma lietu izskata Babītes novada
pašvaldības Administratīvā komisija.”;
1.4. svītrot 22. punktu;
1.5. svītrot 23. punktu;
1.6. svītrot VI nodaļu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus
ar Administratīvās atbildības likumu.

Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
Andrejs Ence

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Īss projekta satura izklāsts:
1.1. saistošie noteikumi nosaka Babītes novada simbolikas aprakstu, izgatavošanas un
izmantošanas kārtību, administratīvo atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu;
1.2. saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt to atbilstību Administratīvās atbildības
likuma tiesiskajam regulējumam.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums. 2018. gada 25. oktobrī Saeima pieņēma Administratīvās atbildības likumu, kas
stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī. Likums
paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu
sistēmā un administratīvo sodu piemērošanas
procesā. Saskaņā ar Administratīvās atbildības
likuma 2. pantu pašvaldību saistošie noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir daļa
no administratīvas atbildības sistēmas, tādēļ
Babītes novada pašvaldībai ir jānodrošina saistošo noteikumu regulējuma saskaņošana ar

Administratīvās atbildības likumā ietvertajām
normām.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Saistošo
noteikumu īstenošanas rezultātā finansiālā
ietekme uz pašvaldības budžetu nav.
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām. Saistošo noteikumu „Grozījumi
Babītes novada pašvaldības domes 2012. gada
24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 21 „Par
Babītes novada simboliku”” publiska pieejamība nodrošināta Babītes novada pašvaldības
tīmekļvietnē www.babite.lv, kā arī tie izlikti
redzamā vietā Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkās Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, un „Pīlādzīši”, Spuņciemā, Salas
pagastā.
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām. Saistošo noteikumu izstrādes gaitā konsultācijas ar privātpersonām
nav notikušas.

Saistošie noteikumi Nr. 65

„Par sabiedrisko kārtību Babītes novadā”

Apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības
2019. gada 27. novembra domes lēmumu
(prot. Nr. 20, 45.§)
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 4. punktu, Pirotehnisko
izstrādājumu aprites likuma 17. panta piekto
daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošo noteikumu mērķis un uzdevumi:
1.1. Babītes novada pašvaldības saistošie noteikumi „Par sabiedrisko kārtību Babītes novadā” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi)
nosaka kārtību, kāda jāievēro visām fiziskajām
un juridiskajām personām, paredzot administratīvo atbildību par šo saistošo noteikumu
pārkāpšanu;
1.2. saistošo noteikumu uzdevums ir nodrošināt sabiedrisko kārtību, nekustamo īpašumu
uzturēšanu un saglabāšanu, apstādījumu aizsardzību, tīrības un kārtības uzturēšanu dzīvojamās un koplietošanas telpās, pagalmos, ielās, īpašumam piegulošās publiskās lietošanas
esošās teritorijās, parkos un skvēros Babītes
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
1.3. saistošo noteikumu mērķis ir veicināt sabiedriskās kārtības ievērošanu un atturēt pārkāpēju un citas personas izdarīt pārkāpumus
Babītes novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā.
2. Saistošo noteikumu un šo saistošo noteikumu izpratnē lietoti šādi termini:
2.1. apstādījumi – visas ar augiem apaudzētas
un koptas platības, t.i., parki, dārzi, košumdārzi, alejas u.c., kā arī šim nolūkam paredzētas
platības. Apstādījumos var būt koki, krūmi,
vīteņaugi, puķu stādījumi, zālieni, ceļi, ūdenstilpes, takas un laukumi ar dārza mēbelēm un
ierīcēm, kā arī celtnes apstādījumu apkopei
u.c. elementi;
2.2. zaļā zona – sabiedrības ērtībām, veselības
un estētiskuma labā ar zālienu vai stādījumiem
apaudzēta un kopta teritorija, kas ietver parkus, dārzus, košumdārzus, skvērus, bulvārus,
alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumus,
kā arī daudzdzīvokļu māju pagalmu zālienus
u.c., kā arī šim nolūkam paredzētas platības
Babītes novada pašvaldības administratīvajās
teritorijās;
2.3. izklaides vieta – kafejnīca, tējnīca, bārs,
restorāns, klubs, spēļu zāle, deju zāle un citas
vietas, kurās tiek piedāvāti izklaides pasākumi
(izklaidējošie televīzijas raidījumi, priekšnesumi, spēles, atrakcijas, dejas u.c.), izņemot vietas, kurās vienīgais piedāvātais pakalpojums
ir sabiedriskā ēdināšana un darba laiks nav
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ilgāks par plkst. 22.00;
2.4. norobežota teritorija – valstij vai Babītes
novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma teritorija vai teritorija, kurā notiek Pašvaldības organizēts pasākums, kas norobežota
ar apstādījumiem, žogu, sētu, lentēm u.tml.,
kurā iekļūšana noteikta, ievērojot caurlaižu,
biļešu vai atļauju režīmu, bet, ja šāds režīms
nav noteikts, tad iekļūšana tajā ir aizliegta;
2.5. publiska vieta – jebkura vieta, kas neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma
formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un
interešu nodrošināšanai un par maksu vai bez
maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai,
kura nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais
valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita
persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir
saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma
organizēšanu vai saskaņā ar uzņēmuma līgumu, ieskaitot dzīvojamo māju koplietošanas
telpas;
2.6. publisks pasākums – fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts sabiedrībai
pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta
vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi
no īpašuma vai valdījuma formas;
2.7. ubagošana – žēlastības dāvanu (naudas)
lūgšana publiskā vietā, aktīvā vai pasīvā veidā
demonstrējot galēju nabadzību vai citādā veidā
mēģinot iežēlināt garāmgājējus.
II. Aizliegumi un ierobežojumi Babītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
3. Babītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā aizliegts:
3.1. izmantot pirotehniskos izstrādājumus apdzīvotās vietās, ja tas traucē iedzīvotāju mieru,
laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00, un ja tas
nav saskaņots ar Babītes novada pašvaldības
izpilddirektoru, izņemot valsts noteiktajās
svētku dienās;
3.2. atrasties neapdzīvotās vai saimnieciskajai
darbībai neizmantotās ēkās un telpās, būvēs,
kuras ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas, kā arī
šo būvju teritorijā, ja apsaimniekotājs ir nodrošinājis teritorijas slēgtu nožogojumu, logu
un ieejas durvju noslēgšanu (aizmūrēšanu,
aiznaglošanu u.tml.) pret nepiederošu personu
iekļūšanu tajās un izvietojis brīdinājuma zīmes
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;
3.3. bojāt vai pārvietot bez saskaņojuma
valsts, Babītes novada pašvaldības un citu
institūciju izvietoto informatīvo materiālu
(reklāmas, izkārtņu, uzrakstu plākšņu un citu
informācijas materiālu), kā arī dažāda veida
atribūtus un svētku dekorācijas;
3.4. kurināt ugunskuru vai grilu (gatavot
uz oglēm ēdienu, ja tas rada ugunsdrošības
draudus vai traucē apkārtējai sabiedrībai)
zaļajā zonā, apstādījumos, ezeru, upju krastos
un citās sabiedriskās vietās, izņemot speciāli
tam paredzētajās vietās (neskaitot teritorijas
apsaimniekošanas darbu veikšanu);
3.5. sēdēt uz atpūtas soliņu atzveltnēm, stāvēt
uz tiem, gulēt, kā arī atrasties uz tiem ar velosipēdiem vai skrituļdēļiem;
3.6. mitināties (nakšņot, gulēt, celt teltis vai
veidot tām līdzīgas konstrukcijas mitināšanās
nolūkam) publiskajās vietās;
3.7. vest mājdzīvniekus pastaigā bez pavadas
iedzīvotājiem paredzētās rotaļu, izklaides un
sporta laukumos, parkos, kā arī atpūtas zonās;
3.8. atrasties publiskās vietās ar atvērtu vai
vaļēju alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu jebkādā vaļējā tarā vai iesaiņojumā,
izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi Babītes novada pašvaldība;
3.9. nepiederošām personām nelikumīgi iekļūt
Babītes novada pašvaldībai piederošā norobežotā teritorijā, pārkāpjot noteikto caurlaižu
režīmu, vai iekļūt teritorijā, kurā atrasties
aizliegts un tas noteikts ar informatīvu norādi;
3.10. mazgāt, remontēt vai veikt profilaktisko
apkopi mehāniskajam transportlīdzeklim šim
nolūkam neparedzētā vietā (daudzdzīvokļu
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namu pagalmos, pie ūdenstilpēm un ūdenstilpēs, zaļajā zonā, uz brauktuves), izņemot
remontēšanu piespiedu apstāšanās gadījumā;
3.11. vadīt mehānisko transportlīdzekli pa
ledu iekšzemes publiskās un Babītes novada
pašvaldībai piederošās ūdenstilpēs, izņemot
gadījumus, kad nepieciešams sniegt palīdzību
vai apsaimniekot ūdenstilpi, kā arī publiska pasākuma ietvaros, ja tas saskaņots ar Babītes
novada pašvaldību un pasākuma organizators
uzņemas atbildību par pasākuma norises drošību;
3.12. novietot braukšanai nederīgu mehānisko
transportlīdzekli uz ielas ilgāk par 15 diennaktīm Babītes novada pašvaldībai piederošajās
ielās un autostāvvietās;
3.13. novietot mehānisko transportlīdzekli uz
Babītes novada pašvaldībai piederošām ielām
un koplietošanas teritoriju braucamām daļām
ilgstošai stāvēšanai, ilgāk par 15 diennaktīm,
laika periodā no 1. novembra līdz 1. martam;
3.14. rīkot publiskus pasākumus vai tādas fizisku vai juridisku personu plānotas un organizētas
aktivitātes bez Babītes novada pašvaldības izpilddirektora saskaņojuma, kas būtiski ierobežo vai
liedz iespēju brīvi pārvietoties sabiedriskā vietā.
III. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
4. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras dzīvo, uzturas vai darbojas Babītes novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
5. Kontroli par saistošo noteikumu ievērošanu
un administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Babītes
novada pašvaldības sabiedriskās kārtības sargi.
6. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata
Babītes novada pašvaldības Administratīvā
komisija.
7. Par saistošo noteikumu neievērošanu
piemēro administratīvo sodu – brīdinājumu
vai naudas sodu fiziskām personām – līdz
100 naudas soda vienībām, juridiskajām personām – līdz 300 naudas soda vienībām.
VI. Noslēguma jautājumi
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus
ar Administratīvās atbildības likumu.
9. Līdz ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos
spēku zaudē 2019. gada 27. februāra Babītes
novada pašvaldības domes saistošie noteikumi
Nr. 3 „Par sabiedrisko kārtību Babītes novadā” (protokols Nr. 3, 48.§).

Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
Andrejs Ence

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Īss projekta satura izklāsts:
1.1. Babītes novada pašvaldības saistošie
noteikumi nosaka sabiedrisko kārtību, kāda
jāievēro visām fiziskajām un juridiskajām
personām, paredzot administratīvo atbildību par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu;
1.2. saistošo noteikumu uzdevums ir nodrošināt sabiedrisko kārtību, nekustamo
īpašumu uzturēšanu un saglabāšanu, apstādījumu aizsardzību, tīrības un kārtības
uzturēšanu dzīvojamās un koplietošanas
telpās, pagalmos, ielās, īpašumam piegulošās publiskās lietošanas esošās teritorijās,
parkos un skvēros Babītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
1.3. saistošo noteikumu izdošanas mērķis
ir nodrošināt to atbilstību Administratīvās
atbildības likuma tiesiskajam regulējumam.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums:
2.1. 2018. gada 25. oktobrī Saeima pieņēma Administratīvās atbildības likumu,
kas stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Likums paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un administratīvo
sodu piemērošanas procesā. Saskaņā ar
Administratīvās atbildības likuma 2. pantu
pašvaldību saistošie noteikumi, kas paredz
administratīvo atbildību, ir daļa no administratīvas atbildības sistēmas, tādēļ Babītes
novada pašvaldības domei ir jānodrošina
saistošo noteikumu regulējuma saskaņošana ar Administratīvās atbildības likumā
ietvertajām normām;
2.2. izvērtējot 2019. gada 27. februāra Babītes novada pašvaldības domes saistošos
noteikumus Nr. 3 „Par sabiedrisko kārtību
Babītes novadā” (protokols Nr. 3, 48.§),
Babītes novada pašvaldības dome atzīst,
ka nav lietderīgi sagatavot 2019. gada 27.
februāra Babītes novada pašvaldības domes
saistošo noteikumu Nr. 3 „Par sabiedrisko
kārtību Babītes novadā” grozījumu projektu, jo grozāmo saistošo normu apjoms pārsniegs pusi no spēkā esošā saistošo normu
apjoma, tādējādi ir izdodami jauni saistošie
noteikumi par sabiedrisko kārtību Babītes
novadā, kas būs atbilstoši Administratīvās
atbildības likumā ietvertajām normām.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Saistošo
noteikumu īstenošanas rezultātā finansiālā
ietekme uz pašvaldības budžetu nav.
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām. Saistošo noteikumu „Par sabiedrisko kārtību Babītes novadā” publiska
pieejamība nodrošināta Babītes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.babite.lv, kā arī tie
izlikti redzamā vietā Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkās Centra ielā 4, Piņķos,
Babītes pagastā, un „Pīlādzīši”, Spuņciemā,
Salas pagastā.
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām. Saistošo noteikumu izstrādes gaitā konsultācijas ar privātpersonām
nav notikušas .

Saistošie noteikumi Nr. 66

„Grozījumi Babītes novada pašvaldības
domes 2013. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas
kārtība atsevišķām nodokļa maksātāju
kategorijām Babītes novadā””

Apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības
domes 2019. gada 27. novembra lēmumu
(prot. Nr. 20, 46.§)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"
14. panta pirmās daļas 3. punktu un likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta
trešo un ceturto daļu
Izdarīt grozījumus Babītes novada pašvaldības
domes 2013. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanas kārtība atsevišķām
nodokļa maksātāju kategorijām Babītes novadā”:
1. Papildināt saistošo noteikumu ar 2.2.6.1
apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.2.6.1 personai, kurai pašai vai kopā ar
laulāto vai tās laulātajam ir 3 (trīs) un vairāk
bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā
esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības sasniegšanai) vai 3 (trīs) un vairāk
bērnu pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr
viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu (pilna
laika klātienes) studijās, bet ne ilgāk kā līdz 24
gadu vecuma sasniegšanai.”
2. Papildināt saistošo noteikumu ar 5.1 punktu
šādā redakcijā:
„5.1 Noteikumu 2.2.6.1 apakšpunktā minētajai personai Nodokļa atvieglojums var tikt

piemērots par vienu nekustamo īpašumu Babītes novadā, kurā deklarēti ne mazāk kā 3 (trīs)
bērni, ja tas netiek izmantotas saimnieciskās
darbības veikšanai un no tā netiek gūti cita
veida ienākumi (īpašums netiek iznomāts).”
3. Papildināt saistošo noteikumu ar 11.2 punktu šādā redakcijā:
„11.2 Noteikumu 2.2.6. 1 apakšpunktā minētajām personām – 90 % apmērā.”
4. Izteikt saistošo noteikumu 14.1. punktu
šādā redakcijā:
„14.1. motivēts iesniegums par Nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, kam pievienoti dokumenti,
kas apliecina nodokļa maksātāja atbilstību Nodokļa atvieglojumu saņemšanai, un pamatinformācija par konkrēto nekustamo īpašumu (t.sk.
adrese, kadastra numurs), kā arī apliecinājums,
ka persona ir sniegusi precīzas un patiesas pieprasītās ziņas par sevi un citām personām, turklāt tā piešķir pašvaldībai tiesības iepazīties ar
minēto personu (šajos saistošajos noteikumos
paredzētajos gadījumos – arī minēto personu
bērnu un citu radinieku) personas datiem, kas
nepieciešami lēmuma par Nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu pieņemšanai, tai skaitā ieskatīties
valsts datu bāzēs un reģistros, kas satur lēmuma pieņemšanai nepieciešamus datus.”
5. Papildināt saistošo noteikumu ar 15.1 punktu šādā redakcijā:
„15.1 Noteikumu 2.2.6.1 apakšpunktā nosauktajam nodokļa maksātājam, ja vismaz
1 (viens) bērns ir sasniedzis 18 gadu vecumu,
divreiz gadā (līdz 1. februārim un 1. oktobrim)
ir pienākums iesniegt pašvaldībā apliecinājumu par bērna mācību turpināšanu vispārējās,
profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības (pilna laika klātienes) studijās.”

Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
Andrejs Ence

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Īss projekta satura izklāsts:
1.1. atbilstoši likuma „Par pašvaldībām”
14. panta pirmās daļas 3. punktam, pildot
savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: ieviest vietējās
nodevas un noteikt to apmērus, lemt par
nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu
maksāšanas;
1.2. saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo daļu pašvaldība var
izdot saistošos noteikumus, kuros paredzēti
atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma
nodokļa maksātāju kategorijām. Savukārt,
ievērojot šā likuma 5. panta ceturto daļu, atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma
nodokļa maksātāju kategorijām pašvaldības
var noteikt 90, 70, 50 vai 25 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas;
1.3. saistošo noteikumu projekts „Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes
2013. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanas kārtība atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Babītes novadā”” papildina nekustamā īpašuma
nodokļa maksātāju kategoriju ar noteiktu
nodokļu maksātāju, kuram var piešķirt
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu,
nosaka tā piešķiršanas kārtību un apmēru.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums:
2.1. ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī un no tās izrietošās grūtības savlaicīgi
un pilnā apmērā nomaksāt aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli, ir nepieciešams
papildināt nekustamā īpašuma nodokļa
maksātāju grupu un nekustamā īpašuma
nodokļa samaksas nosacījumus;
2.2. saistošie noteikumi tiek izdoti, lai atbalstītu personas, kuras godprātīgi pilda pret pašvaldību uzņemtās saistības – personai, kurai

pašai vai kopā ar laulāto vai tās laulātajam ir 3
(trīs) un vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem
(arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti
bērni līdz pilngadības sasniegšanai) vai 3 (trīs)
un vairāk bērnu pēc pilngadības sasniegšanas,
kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās,
augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu
(pilna laika klātienes) studijās, bet ne ilgāk kā
līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu:
3.1. saistošie noteikumi samazina pašvaldības budžeta ieņēmumus no nekustamā
īpašuma nodokļa, bet atsevišķās pozīcijās
tas kompensēsies ar iedzīvotāju ienākuma
nodokļa palielināšanos;
3.2. izmaiņas attiecībā uz pašvaldības budžetu nav iespējams konkrēti paredzēt, jo
tas atkarīgs no nodokļu maksātāju aktivitātes iesniedzot prasījumus un to atbilstību

atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām. Saistošo noteikumu „Grozījumi
Babītes novada pašvaldības domes 2013. gada
23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Babītes novadā”” publiska pieejamība
nodrošināta Babītes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.babite.lv, kā arī tie izlikti redzamā
vietā Babītes novada pašvaldības administrācijas
ēkās Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, un
„Pīlādzīši”, Spuņciemā, Salas pagastā.
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām. Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām.

Nekustamā īpašuma izsole
Babītes novada pašvaldība (reģistrācijas nr. 90000028870, adrese: Centra iela 4, Piņķi,
Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107) atklātā mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi ar augšupejošu soli izsola Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Brīvkalnos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra
nr. 8048 010 0474, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 224 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 010 0238.
Par izsoles dalībnieku var kļūt Izsoles noteikumu 2.5. punktā minētās fiziskās personas, kuras saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu un ir izpildījušas šajos noteikumos noteiktos izsoles priekšnoteikumus
un kurām izsoles komisija nosūtījusi uzaicinājumu, līdz 2020. gada 24. februārim
plkst. 10.00 iesniegt pieteikumu par vēlmi izsolāmo nekustamo īpašumu pirkt, piedaloties atklātā izsolē ar pretendentu atlasi, Babītes novada pašvaldības Administrācijā Centra
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, 2. stāva 18. kabinetā-kancelejā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes novada pašvaldības mājaslapā interneta vietnē www.babite.lv. Saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties izsolei var līdz 2020. gada
9. martam plkst. 10.00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,
18. kabinetā 2. stāvā pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā, iepriekš vienojoties
(tālruņa numurs 67914436).
Izsoles norises laiks un vieta – 2020. gada 11. martā plkst. 10.00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 2. stāva sēžu zālē.
Izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcena – 2140 eiro.
Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli 100 eiro.
Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu paraksta septiņu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas dienas.
Saskaņā ar Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojumu 2008.–2020. gadam un
Salas pagasta teritorijas plānojumu 2005.–2017. gadam, teritorijai, kurā atrodas nekustamais īpašums, noteiktais lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Nekustamajam īpašumam reģistrēti šādi apgrūtinājumi:
atzīme – dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija
pilsētās un ciemos (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 010 0238);
atzīme – tauvas joslas teritorija gar upi (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8048 010 0238);
atzīme – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 010 0238).
Helēna Slava,
Babītes novada pašvaldības
nekustamo īpašumu administratore

paziņojums
Par Babītes novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata
apstiprināšanu
Atbilstoši Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 22. janvāra lēmumam „Par Babītes novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata gala redakcijas apstiprināšanu” (prot.
Nr. 2, 11.§) apstiprināts Babītes novada teritorijas plānojums un Vides pārskats un pieņemti
saistošie noteikumi Nr. 1 „Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.
Ar teritorijas plānojumu var iepazīties elektroniski – Babītes novada pašvaldības mājaslapā
internetā www.babite.lv un www.geolatvija.lv.
Informējam, ka teritorijas plānojums šobrīd nav piemērojams, tas stāsies spēkā pēc tam, kad
tiks saņemts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojums.
Veldze Liepa,
Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja
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„Eco Baltia vide” rīkotajā akcijā nodotas
6,8 tonnas elektronikas un lielgabarīta atkritumu
Šā gada 23. un 24. janvārī Babītes novadā notika vides apsaimniekošanas uzņēmuma SIA „Eco Baltia vide”
rīkotā tematiskā šķirošanas akcija. Tās laikā novada iedzīvotāji sašķiroja un nodeva tālākai pārstrādei teju
7000 kilogramu nolietoto un mājsaimniecībā vairs nevajadzīgo elektroiekārtu un lielgabarīta atkritumu.
Šī bija šogad pirmā šāda veida šķirošanas akcija Babītes novadā, un tajā
piedalījās aptuveni 40 mājsaimniecību. Akcijas laikā iedzīvotāji sašķiroja
un otrreizējai pārstrādei nodeva nevajadzīgo sadzīves tehniku, tostarp
savu laiku nokalpojušus televizorus,
veļasmašīnas, ledusskapjus, kā arī
mazo tehniku, piemēram, gludekļus,
tosterus un citas elektroniskās iekārtas. Tāpat akcijas laikā „Eco Baltia
vide” no iedzīvotājiem pieņēma vairs
nevajadzīgās mēbeles.
Rūpējoties par iedzīvotāju ērtībām,
arī šogad uzņēmums turpinās četras
reizes gadā rīkot tematiskās šķirošanas akcijas. Savukārt elektronikas

izvešana bez maksas tiks nodrošināta
visa gada garumā. Pakalpojumam Babītes novada iedzīvotāji var pieteikties, zvanot uz tālruņa numuru 8717
vai rakstot uz e-pasta adresi babite@
ecobaltiavide.lv. Piesakoties jānorāda
nododamās tehnikas veids un precīza
adrese, kā arī ēkas stāvs gadījumā, ja
nav pieejams lifts un būs nepieciešama nešana, par ko tiek piemērota samaksa. Tāpat uzņēmums jāinformē,
ja ir kādi šķēršļi piekļūt noteiktajai atrašanās vietai. Nododamajai tehnikai
jābūt neizjauktai un ar visām tai piederošajām sastāvdaļām, piemēram,
ledusskapja kompresoru un citām
būtiskām detaļām.

„Eco Baltia vide” atgādina, ka jebkura elektroiekārta ir bīstamie atkritumi, tāpēc pret to utilizēšanu jāizturas
īpaši atbildīgi. Elektroniku, mēbeles
un cita veida lielos atkritumus nekādā
gadījumā nedrīkst izmest sadzīves atkritumos vai atstāt pie konteineriem.
Bezatbildīgi izmesta tehnika var atstāt
negatīvu ietekmi gan uz vidi, gan apdraudēt cilvēku veselību.
„Eco Baltia vide” izsaka pateicību
Babītes novada iedzīvotājiem par
līdzdalību vides ilgtspējas veidošanā,
kā arī aicina būt aktīviem un piedalīties šķirošanas akcijās arī turpmāk.
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paziņojums
Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid” informē, ka Babītes
novada pašvaldības teritorijā atrodas gāzesvadi, pa kuriem tā
nodrošina dabasgāzes pārvadi ar darba spiedienu vairāk par
1,6 megapaskāliem (MPa), kā arī gāzes pārvades nodrošināšanai
piesaistītās iekārtas, būves un inženiertīkli.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra
noteikumu Nr. 982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”
41. punktu, AS „Conexus Baltic Grid” aicina iepazīties ar informāciju par aprobežojumiem
gāzapgādes objektu ekspluatācijas un drošības aizsargjoslās, kā arī par bīstamību, kas saistīta ar uzturēšanos gāzapgādes objektu, inženierkomunikāciju un inženierbūvju aizsargjoslās,
pašvaldības tīmekļvietnē www.babite.lv.

SIA „Eco Baltia vide”

Ar Babītes sporta kompleksa atlaižu karti –
atlaides arī „Jūrmala Golf Club & Hotel”

Traktortehnikas un tās piekabju
tehniskās apskates 2020. gadā

2018. gada nogalē Piņķos tika atklāts golfa klubs un viesnīca „Jūrmala”, kur ikviena līmeņa spēlētājam ir
iespēja izbaudīt golfa spēli 75 hektāru platībā – gan izspēlējot astoņpadsmit bedrīšu Jūrmalas golfa laukumu,
gan lieliski izplānoto deviņu bedrīšu PAR 3 Akadēmijas laukumu.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina – lai piedalītos ceļu
satiksmē, t.sk. arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un
tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Ziemā laukums turpina strādāt, piedāvājot iespēju izmantot treniņlaukumu, kurā ikkatra izsitiena vieta tiek apsildīta,
lai trenēties būtu patīkami arī 0 grādos. Treniņlaukumā visu
gadu ir pieejamas divas ar simulatoriem aprīkotas studijas,
kurās var izspēlēt vairāk nekā 30 pasaules labākos laukumus,
kā arī pilnībā izanalizēt visus nepieciešamos spēles elementus.
Tāpat pieejams „Jūrmala Golf Club & Hotel” restorāns, kas tika atvērts 2019. gada pavasarī.
Atlaides Babītes novada iedzīvotājiem, uzrādot Babītes sporta kompleksa atlaižu karti:
20% atlaide „Green Fee” (spēlei laukumā):
10% atlaide maltītei restorānā;
20% atlaide viesnīcas pakalpojumiem;
50% atlaide golfa inventāra nomai (piedāvājums neattiecas uz golfa mašīnas īri);
50 bumbiņas treniņu laukumam – 1 eiro (standarta
cena – 5 eiro).

Iespēja slidot bez maksas „Inbox” ledus hallē Piņķos

Līdz 18. aprīlim (ieskaitot)
katru sestdienu
Babītes novadā
deklarētos iedzīvotājus aicinām
apmeklēt Babītes novada pašvaldības apmaksātu masu slidotavu „Inbox” ledus
hallē Piņķos.
Bezmaksas ieeja masu slidotavā – uzrādot Babītes
sporta kompleksa atlaižu karti.
Pirms došanās uz masu slidotavu noteikti pārliecinieties par masu slidotavas apmeklējumu laikiem mājaslapas www.inboxledushalle.lv sadaļā „Ledus noslodze” –
Babītes novads.

Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt
traktortehnikas vadītāja apliecībai,
tehnikas reģistrācijas apliecībai un
jābūt derīgai OCTAS polisei. Samaksa par apskati tiek veikta pie inspektora.
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra arī atgādina, ka visos aģentūras
birojos un arī ārpus biroja par sniegtajiem pakalpojumiem var norēķināties tikai ar bezskaidras naudas
maksājumu – bankas karti, internet-

Babītes novads

bankas maksājumu vai rēķinu. Neskaidrību gadījumā vai pirms pakalpojuma saņemšanas skatīt tīmekļa
vietni www.vtua.gov.lv vai jautāt tuvākajā Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūras birojā.
Tālruņa
numuri
uzziņām:
67613821, 26439396, 29387160 vai
26603850.
Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūra

Piņķi,
Babītes pagasts

20. aprīlis
plkst. 12.00

Rīgas iela 20

Spuņciems,
Salas pagasts

20. jūlijs
plkst. 13.00

„Kļavas”, Priedolu ceļš

Saimnieciskie darbi novadā
Nekustamais īpašums

Turpinās Babītes vidusskolas pārbūve; noslēgta vienošanās pie būvdarbu līguma par summas palielinājumu
187 535,18 eiro (bez PVN) apmērā.
Būvprojekta „Pirmā stāva ieejas mezgla un otrā stāva
divu dzīvokļu telpu pārbūve par pašvaldības iestādes
telpām Centra ielā 3, Piņķos, Babītes novadā” ekspertīzes termiņš pagarināts līdz 2020. gada 9. martam; tiek
veikti labojumi būvprojektā.
Nodegušās sabiedriskā transporta pieturvietas nojumes
Kleistu ielā, Spilvē, vietā uzstādīta jauna.
Turpinās būvprojektu „Babītes novada pašvaldības ēkas
pārbūve par pārvaldes ēku Salas pagastā” un „Piņķu
ūdenskrātuves labiekārtošana Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā” izstrāde.

Ceļi, meliorācija un apgaismojums

Veikta grants ceļu greiderēšana, iesēdumu uz grants
ceļiem labošana.
Iepirkuma procedūru rezultātā noslēgti līgumi par pašvaldības ielu un autoceļu asfaltbetona bedrīšu remontu
un plaisu aizpildīšanu un par pašvaldības ielu un autoceļu grants, šķembu un uzlabotās grunts segumu uzturēšanas darbiem vasaras sezonā.
Turpinās būvprojektu „Pļavu un Sila ielas posma pārbūve Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā” un
„Gājēju-veloceliņa un apgaismojuma izbūve Gravu ielas
posmā no valsts vietējā autoceļa V10 Babītes stacija–
Vārnukrogs līdz Žubīšu ielai Spilvē, Babītes pagastā,
Babītes novadā” izstrāde.
Būvprojektu „Pašvaldības autoceļa C-27, Dzilnu ceļa

posma pārbūve Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes
novadā” un „Babītes ielas posma pārbūve un gājēju
ietves izbūve Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā”
izstrāde apturēta, jo notiek pārrunas ar AS „Sadales tīkli” par elektroapgādes kabeļu zem ceļiem pārcelšanu.
Uzsākta būvprojektu „Ielu apgaismojuma izbūve Vītolu ielā”
un „Ielu apgaismojuma izbūve Piņķu centrā” izstrāde.
Nodota ekspluatācijā pārbūvētā Trenču poldera sūkņu
stacija; tiek veikts remonts Dzilnupes sūkņu stacijā.

Elfa Sloceniece,
Babītes novada pašvaldības
izpilddirektore
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babītes novada pašvaldības domes pieņemtie lēmumi janvārī

Babītes novada pašvaldības domes sēdē
22. janvārī izskatīti 32 lēmumprojekti.
Sēdē piedalījās 12 deputāti.
Domes lēmumi īsumā:
nodot detālplānojuma projektu nekustamā
īpašuma „Kraukļi” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80480080037, Vīkuļi, Babītes
pagasts, Babītes novads, pilnveidošanai atbilstoši darba uzdevumam Nr. 05-2019;
piešķirt adresi nekustamā īpašuma „Klīvu
Mārtiņi”, kadastra Nr. 80480130097, zemes
vienībai 2,94 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 80480130097 „Klīvu Mārtiņi”, Klīves, Babītes pagasts, Babītes novads. Mainīt
adresi nekustamā īpašuma „Klīvu Mārtiņi”,
kadastra Nr. 80480190097, sastāvā esošajām būvēm ar kadastra apzīmējumiem
80480130015001;
80480130015002;
80480130015003; 80480130015004 no
„Klīvju Mārtiņi”, Klīves, Babītes pagasts,
Babītes novads, uz „Klīvu Mārtiņi”, Klīves,
Babītes pagasts, Babītes novads;
apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Blāzmas” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 80480070080, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā. Projektētajai zemes vienībai Nr. 1 ar kadastra apzīmējumu 80480071116, platība 0,2000 ha,
piešķirt adresi „Akācijas”, Dzilnuciems,
Babītes pagasts, Babītes novads, un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi „Individuālo dzīvojamo māju apbūve”
(0601). Plānotajai zemes vienībai Nr. 2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 8048 007 1117,
platība 0,1800 ha, piešķirt adresi „Orhidejas”,
Dzilnuciems, Babītes pagasts, Babītes novads, un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (0600).
Plānotajai zemes vienībai Nr. 3 ar plānoto
kadastra apzīmējumu 80480071118, platība
0,1810 ha, piešķirt adresi „Strelīcijas”, Dzilnuciems, Babītes pagasts, Babītes novads, un
visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (0600). Plānotajai
zemes vienībai Nr. 4 ar plānoto kadastra apzīmējumu 80480071119, platība 0,3000 ha,
piešķirt adresi „Tulpes”, Dzilnuciems, Babītes pagasts, Babītes novads, un visā platībā
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
„Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (0600). Likvidēt adresi „Blāzmas”, Dzilnuciems, Babītes pagasts, Babītes
novads. Saglabāt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 80480070079 nosaukumu „Blāzmas”. Atļaut plānotās zemes vienības reģistrēt
kā atsevišķus kadastra objektus;
apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Mežaparks” zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 80480030366 un
nekustamā īpašuma „Priedes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480030133
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,
robežu pārkārtošanai. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
80480030366, platība 11,65 ha, saglabāt
esošo nosaukumu „Mežaparks”, piešķirt adresi Mežaparka iela 2, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads, un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Dabas
pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās
atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa” (0501). Plānotajai zemes vie-

nībai Nr. 2 ar plānoto kadastra apzīmējumu
80480030133, platība 0,9869 ha, un uz tās
esošajām ēkām ar kadastra apzīmējumiem
804800309850133001, 80480030133005
un 80480030133006 piešķirt adresi Priedaines iela 6, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes
novads, un visā platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi „Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve” (1001). Likvidēt adresi „Priedes”, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads;
apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ozollejas”, kadastra
Nr. 80480080230, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480080228 Vīkuļos,
Babītes pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai. Plānotai zemes vienībai Nr. 1 1,1387 ha
platībā ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 80480080573 saglabāt nosaukumu
„Ozollejas” un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (0101). Plānotai zemes vienībai Nr. 2 0,1203 ha platībā ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 80480080574
piešķirt adresi „Lakstīgalas”, Vīkuļi, Babītes
pagasts, Babītes novads, un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Individuālo dzīvojamo māju apbūve”
(0601). Atļaut plānotās zemes vienības
reģistrēt kā atsevišķus kadastra objektus;
precizēt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķus zemes vienībām, kurām adreses
noteiktas Staru, Sapņu, Selgas, Stiebru,
Sūnu, Kalmju un Skaņu ielā, kā arī zemes
vienībām bez adresēm, kas vienoti iekļaujas
apskatāmajā teritorijā, atbilstoši lēmuma
1. pielikumā iekļautajā tabulā norādītajam
lietošanas mērķu sadalījumam katrai atsevišķai zemes vienībai;
precizēt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķus zemes vienībām, kurām adreses
noteiktas Upeņu un Ābeļu ielā Mežārēs,
Babītes pagastā, Babītes novadā, atbilstoši
lēmuma 1. pielikumā iekļautajā tabulā norādītajam lietošanas mērķu sadalījumam
katrai atsevišķai zemes vienībai;
atļaut pievienot nekustamā īpašuma „Lībieši”, kadastra Nr. 80480030631, zemes vienībai 0,79 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
80480031003 nekustamā īpašuma „Ābeles”,
kadastra Nr. 80480030170, zemes vienību
0,6341 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
80480030632. Apvienotajai zemes vienībai
ar kopējo platību 1,4241 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve” (0908). Apvienoto zemes vienību reģistrēt nekustamā
īpašuma „Lībieši” sastāvā;
atcelt Babītes novada pašvaldības domes
2017. gada 24. maija lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Liras”
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
80480040306 un nekustamā īpašuma Zaru
iela 27 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480041184, Spilvē, Babītes pagasta,
Babītes novadā”, protokols Nr. 8, 12.§;
pagarināt ar Babītes novada pašvaldības domes 2016. gada 27. aprīļa lēmumu (protokols
Nr. 6, 16.§) apstiprināto darba uzdevumu
03-2016 detālplānojuma izstrādei nekustamā
īpašuma „Drapes”, kadastra Nr. 80480080054,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80480080054, Sēbruciemā, Babītes pagastā,
Babītes novadā līdz 2021. gada 30. janvārim;

apstiprināt Babītes novada teritorijas plānojumu, saistošos noteikumus Nr. 1 „Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
un grafiskā daļa” un Vides pārskatu. Ar
saistošo noteikumu Nr. 1 „Babītes novada
teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā
daļa” īstenošanas uzsākšanas dienu atzīt
par spēku zaudējušiem Babītes novada pašvaldības 2013. gada 8. maija saistošos noteikumus Nr. 6 „Par grozījumiem Babītes
pagasta padomes 2008. gada 4. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 10 „Babītes pagasta
teritorijas plānojums 2008.–2020. gadam,
teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un Salas pagasta padomes 2008. gada
5. septembra saistošajos noteikumos Nr. 84
„Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.–
2017. gadam 2008. gada grozījumu grafiskā
daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”;
izsniegt vienu izziņu par piekrišanu iegūt
īpašumā nekustamo īpašumu;
piešķirt personai pabalstu 290 eiro apmērā
sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;
piešķirt finansiālu atbalstu personai Portidžas mācībsistēmas nodrošinājumam;
atzīt par spēku zaudējušiem Babītes novada
pašvaldības 2018. gada 31. oktobra noteikumus Nr. 8 „Babītes novada pašvaldības
sociālās dzīvojamās mājas „Mildas” iekšējās kārtības noteikumi”. Apstiprināt Babītes
novada pašvaldības noteikumus Nr. 3 „Babītes novada pašvaldības dzīvojamās mājas
„Mildas” iekšējās kārtības noteikumi”;
piešķirt personai pabalstu darbinieka nāves
gadījumā 825 eiro apmērā pirms nodokļu
nomaksas;
akceptēt būvē „Centrālais siltuma punkts”
Rīgas ielā 1, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā, kadastra apzīmējums
80480030610001, SIA „Braunijs”, reģistrācijas nr. 40203017923, faktiski veikto
ieguldījumu 44 946,93 eiro (bez PVN
21%) apmērā. Laika periodā no 2020. gada
1. februāra līdz 2026. gada 31. janvārim samazināt 2016. gada 1. jūlija nedzīvojamo
telpu nomas līguma nomas maksu 50% apmērā, nosakot to 275 eiro (bez PVN 21%)
mēnesī;
apstiprināt Babītes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas
nolikumu;
precizēt Babītes novada 2020. gada 25. septembra lēmuma (protokols Nr. 17, 30.§)
lemjošo daļu, izsakot to šādā redakcijā:
„Apstiprināt atsavināmo 2/5 domājamo daļu no zemes nekustamajā īpašumā
„Straupes-Dāv-Kaspari” Straupciemā, Salas
pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs
80880090035, nosacīto cenu 3100,00 EUR
(trīs tūkstoši viens simts euro, 00 centi) apmērā.”;
saskaņot SIA „ZT BENING”, reģistrācijas
Nr. 40103692757, alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecību vasaras kafejnīcā nekustamajā īpašumā „Bejas” Babītes pagastā, Babītes novadā, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai laika periodā no 2020. gada
15. maija līdz 2020. gada 15. oktobrim;
apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3
„Grozījumi Babītes novada pašvaldības
domes 2017. gada 22. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 4 „Sabiedrisko ūdenssaim-

niecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Babītes novadā”;
apstiprināt izsoles noteikumus „Babītes
novada pašvaldībai piederoša nekustamā
īpašuma Brīvkalnos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra nr. 80480100474,
kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 80480100238,
224 m2 platībā izsoles ar pretendentu atlasi
noteikumi”;
iecelt Izsoles komisijas locekli Arvi Ančevski par Izsoles komisijas priekšsēdētājas
vietnieku;
izdarīt grozījumus Babītes novada pašvaldības 2018. gada 31. oktobra noteikumos
Nr. 10 „Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Babītes
vidusskolā”;
apstiprināt Babītes novada pašvaldības
2020. gada 22. janvāra noteikumus Nr. 4
„Par Babītes novada pašvaldības gada pārskata sagatavošanu”;
apstiprināt pamatlīdzekļu norakstīšanu;
apstiprināt noteikumus Nr. 1 „Par amatiem,
to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2020. gadā”;
izdot Babītes novada pašvaldības saistošos
noteikumus Nr. 2 „Par Babītes novada pašvaldības budžetu 2020. gadā”;
izteikt jaunā redakcijā Babītes novada pašvaldības 2015. gada 25. novembra noteikumu Nr. 13 „Par Babītes novada pašvaldības
budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un
kontroles kārtību” 6., 11. un 12. punktu un
26.4. apakšpunktu;
lai veiktu savstarpējos norēķinus ar citām pašvaldībām, apstiprināt Babītes novada pašvaldības izglītības iestāžu 2020. gada izdevumu
tāmi uz vienu audzēkni atbilstoši iepriekšējās
gada naudas plūsmas izdevumiem;
apstiprināt Babītes novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestāžu 2020. gada izdevumu tāmi uz vienu izglītojamo atbilstoši iepriekšējā gada naudas plūsmas izdevumiem. Noteikt atbalsta apmēru 2020. gadā
norēķiniem ar izglītības iestāžu reģistrā
reģistrētu privāto pirmsskolas izglītības
iestādi, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi darba dienās (ne
mazāk kā 12 stundas dienā) un īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu:
bērniem no pusotra gada līdz četru gadu
vecumam – ne vairāk kā 330 eiro mēnesī
vienam bērnam; bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības
ieguvei, – ne vairāk kā 266 eiro mēnesī vienam bērnam;
apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam
2020. gadā 132 eiro apmērā vienam bērnam mēnesī.
Babītes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 2020. gada 9. janvārī izskatīts viens lēmumprojekts. Sēdē piedalījās
10 deputāti.
Domes sēdes lēmums īsumā:
noteikt, ka parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai Babītes novadā notiks Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes
pagastā, Babītes novadā.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
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Programma „Latvijas skolas soma” Babītes vidusskolā
Programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros 2019./2020. mācību gada pirmajā semestrī muzejpedagoģiskās
nodarbības, radošās darbnīcas, teātra izrādes, kinofilmas kopumā apmeklējuši 1029 Babītes vidusskolas
izglītojamie no 1. līdz 12. klasei.
Foto: Dace Narubina

Programma „Latvijas skolas soma” ir
lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērnu un
jauniešu. Tās mērķis ir nodrošināt
katram mūsu valsts skolēnam iespēju
vismaz vienu reizi mācību semestra
laikā apmeklēt norises, kas saistītas
ar mācību un audzināšanas darba
saturu, un klātienē iepazīt Latvijas
mākslas un kultūras norises skatuves
mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā,
literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā
un kino, tajā skaitā izzināt Latvijas
valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu,
kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un
radošās industrijas.
Babītes vidusskolas izglītojamie
2019./2020. mācību gada pirmajā
semestrī programmas ietvaros ap-

Izrāde „Kā Saule gadījās”; aktieri
Lauma Balode un Kārlis Krūmiņš.

meklēja mācību nodarbības „Dzīvnieki Latvijas dabā un kultūrā” Rīgas
Nacionālajā zooloģiskajā dārzā, muzejpedagoģiskās nodarbības Latvijas
Sporta muzejā un krāšņajā Melngalvju namā, Paula Stradiņa Medicī-

nas vēstures muzejā, noskatījās filmu
„Jelgava 94”, „Dirty Deal Teatro”
izrādi „Kā Saule gadījās?”, aktiera
Edgara Lipora monoizrādi „Koklītes
ceļojums”, piedalījās mācību nodarbībās „Maskavas forštate”, „Vecrīgas
leģendas”, kas vērstas uz Rīgas vēsturiskā mantojuma apzināšanu, un
publiskās runas radošajās darbnīcās
„Mana runa pārliecina”, kuras vadīja
improvizatori Dita Nitiša un Krišjānis Berķis, kā arī Latvijas Nacionālajā teātrī iepazinās ar tā vēsturi.
Izglītojamie visās nodarbībās un
pasākumos papildināja savas zināšanas, pilnveidoja savas saskarsmes
prasmes un līdzdarbojās.
Gita Sondore,
Babītes vidusskolas
direktora vietniece izglītības jomā

Projektu nedēļā skolēni mācās dzīvot videi draudzīgi
Babītes vidusskolā no 3. līdz 7. februārim norisinājās projektu nedēļa, kuras tēmas bija „Atkritumi” un „Aprites ekonomika”. Izglītojamie izstrādāja galda spēles no otrreizējām izejvielām, veidoja animācijas filmas
par atkritumu šķirošanu, kā arī plānoja projektu darbus „Atkritumi” un „Aprites ekonomika”. Tāpat no lietotiem T-krekliem tika izgatavoti maisiņi, no piena pakām – putnu būrīši, no dažādiem otrreiz izmantojamiem
materiāliem – dekorācijas klasei. Atkārtoti izmantojot parafīnu, stiklu un plastmasu, tika izlietas sveces, savukārt, dodot otro dzīvi papīram, papjēmašē tehnikā tapa dažādi skaisti darbiņi, piemēram, dzīvnieku figūras.
Projekta nedēļas laikā izglītojamie devās arī uz SIA „Getliņi EKO”, Tumes
elektrotehnikas pārstrādes centru, dažādiem beziepakojuma veikaliem, Zaļās atmodas muzeju un vides centru,
uz plastmasas pārstrādes rūpnīcu SIA
„Nordic Plast”, metālapstrādes uzņēmumu Piņķos „LEAX Baltix”, kā arī uz
Mencendorfa namu pie stikla mākslinieces Ilzes Dūdiņas. Skolā notika arī

izglītojoša nodarbība „Kā mainīt ieradumus, kas sader ar aprites ekonomikas principiem?”, kuru vadīja žurnāla
„Vides Vēstis” galvenā redaktore, zaļās
domāšanas entuziaste Anitra Tooma.
Ekoskolas padome organizēja
ekostafetes, izglītojamie veica dažādus pētījumus par videi draudzīgiem
uzņēmumiem Latvijā un pasaulē,
iejutās uzņēmēju lomās, izdomājot

konceptu saviem – videi draudzīgiem – uzņēmumiem, rakstīja dzeju par atkritumu šķirošanu, minēja
mīklas, spēlēja pašu izgatavotās spēles un vienkārši priecājās par jauko
kopā būšanu.
Informāciju apkopoja Monta Kučere,
Babītes vidusskolas direktora vietniece
izglītības jomā

Ekskursija uz Latvijas Nacionālo operu un baletu
Foto: Ingrīda Dzelzkalēja

Babītes pirmsskolas izglītības iestādes bērni janvāra beigās apmeklēja Latvijas Nacionālo operu un baletu.
Aizraujošā piedzīvojumā uz Rīgu devāmies ar vilcienu. Nonākot līdz galamērķim, teātra foajē mūs jau sagaidīja gids, un ekskursija varēja sākties!
Uzzinājām, ka Operas lielās zāles skatuve ir lielāka par skatītāju zāli, kur visi
elementi ir apzeltīti ar lapiņu zeltu, kuru
kopējais svars ir aptuveni desmit kilogrami. Kā lieliem māksliniekiem mums
bija vienreizēja iespēja stāvēt uz Operas
skatuves un redzēt aizkulises. Vērojām,
kā paceļas skatuves ugunsdrošais dzelzs
priekškars, ielūkojāmies orķestra bedrē. Uzzinājām, ka Operā strādā daudz
dažādu profesiju pārstāvju, arī to, kādi
ir viņu ikdienas pienākumi. Aplūkojām
krāšņus balerīnu tērpus, kuri jau bija saBabītes pirmsskolas izglītības iestādes bērni uz Latvijas Nacionālās operas un
gatavoti vakara izrādei. Bija iespēja vērot baleta lielās skatuves.
Operas solista iedziedāšanos un baleta
Operas apmeklējums deva bērmākslinieku treniņu baleta zālē. Bijušais
Karīna Gajevska,
baleta mākslinieks Erlends Ritenbegrs niem ieskatu vēsturiskajā Baltajā
Babītes pirmsskolas izglītības iestādes
demonstrēja roku un kāju pozīcijas pie namā. Gida vēlējums – lai bērni šeit
vadītājas vietniece izglītības jomā
baleta stangas.
atgrieztos uz izrādi kopā ar vecākiem.
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Deju grupas „Step” pirmais
solokoncerts „Tādi mēs esam”
31. janvārī Babītes vidusskolā norisinājās mūsdienu deju grupas „Step”
pirmais solokoncerts „Tādi mēs esam”! Koncerts visām dejotājām, kā
arī skolotājai bija neaizmirstams notikums. Tika atrādītas visas mīļākās
dejas un radīts neliels ieskats „Step” ikdienā. Koncertā piedalījās visi
grupas dejotāji no 1. līdz 9. klasei.
Deju grupa pastāv jau ceturto gadu –
kopš 2016./2017. mācību gada, un
nu jau tajā dejo aptuveni 60 dejotāju,
no kuriem lielākā grupa aktīvi startē
dažādās sacensībās gan Latvijas, gan
Baltijas mērogā.
Pagājušajā gadā grupa ieguva
1. pakāpi Pierīgas mūsdienu deju
skatē, kā arī 6. vietu B grupā Baltijas

mūsdienu deju sacensībās „Tukuma
kauss 2019”.
Arī šogad plānots doties uz Tukumu un sacensties par „Tukuma kausu
2020”, kā piedalīties Starptautiskajai
dejas dienai veltītā koncertā.
Rūta Pintele,
deju grupas „Step” vadītāja

Sākusies bērnu reģistrācija
uzņemšanai 1. klasē!
Aicinām iesniegt pieteikumu mācībām 1. klasē 2020./2021. mācību
gadā Babītes novada pašvaldības vispārizglītojošajās izglītības iestādēs – Babītes vidusskolā un Salas sākumskolā!
Babītes vidusskola
Pieteikumu reģistrēšana* notiks
līdz 15. maijam Babītes vidusskolas kancelejā (204. kabinets) katru
darbdienu no plkst. 9.00 līdz 12.30
un no plkst. 13.30 līdz 15.00. Līdzi
jāņem bērna dzimšanas apliecība
un savs personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte. Tāpat
pieteikumu var iesniegt arī elektroniski, ja tas parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu. Lai pieteikumu iesniegtu elektroniski, vispirms
uz e-pasta adresi 1.klase@bvsk.lv
jānosūta e-pasta vēstule, norādot
piesakāmā bērna vārdu un uzvārdu,
pieteicēja vārdu un uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi (ja tā
nesakrīt ar adresi, no kuras tiek sūtīts pieteikums) saziņai, un vēstules
pielikumā jāpievieno ar drošu elektronisko parakstu parakstīta ieskenēta vai nofotografēta piesakāmā
bērna dzimšanas apliecības kopija.
Iesūtītie dati tiks reģistrēti Valsts
izglītības informācijas sistēmā, un
uz e-pasta adresi, kura tika norādīta
saziņai, tiks nosūtīta sistēmas sagatavotā pieteikuma forma, kura jāizskata, jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jāatsūta uz adresi
1.klase@bvsk.lv.
Plašāka informācija, zvanot uz
tālruņa numuru 67914834 vai
26515510.
*Saskaņā ar Vispārējās izglītības
likuma 32. panta 2. punktu, kurā
noteikts, ka „pamatizglītības ieguvi
sāk tajā kalendārajā gadā, kurā izglītojamajam aprit 7 gadi”, Babītes
vidusskolā tiek uzņemti 2013. gadā
dzimušie bērni.

Salas sākumskola
Pieteikumu reģistrācija notiks līdz
31. maijam, iesniedzot tos personīgi
Salas sākumskolas lietvedībā, kā arī
sūtot parakstītus un ieskenētus uz
e-pasta adresi salasskola@babite.lv
un oriģinālo iesniegumu iesniedzot
vēlāk klātienē.
Pieteikumu reģistrējot, nepieciešami šādi dokumenti:
iesniegums (pieejams izdrukā
jams tīmekļvietnes www.salassakumskola.lv sadaļā „Vecākiem”
vai saņemams izdrukātā veidā
skolas administrācijā);
bērna dzimšanas apliecība un

savu personu apliecinošs dokuments.
Izglītības iestāde pēc 31. maija
rakstiski vai elektroniski paziņos
vecākiem (aizbildņiem) par bērna
uzņemšanu izglītības iestādē vai par
atteikumu uzņemt izglītības iestādē.
Salas sākumskola piedāvā topošajiem audzēkņiem un viņu vecākiem
apmeklēt Atvērto durvju dienas. Pēc
jūsu izvēles, iepriekš piesakoties,
gaidīsim jūs Atvērto durvju dienā
27. februārī, 25. martā vai 29. aprīlī,
bet ar lielāko prieku visus interesentus gaidām uz tikšanos ar mums arī
jebkurā citā laikā! Iepriekš saskaņojot datumu un laiku, labprāt jums
izrādīsim iestādi, iepazīstināsim ar
mācību procesu un atbildēsim uz interesējošiem jautājumiem.
Sekojiet līdzi informācijai!
Lai saņemtu plašāku informāciju
vai pieteiktu apmeklējumu, zvaniet
uz tālruņa numuru 20395011 vai
67934165 vai rakstiet uz e-pasta adresi salasskola@babite.lv.
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Bibliotēkas ziņas

pasākumi babītes novadā

Annas Saulītes izstāde
„Pasaules klasiķu gleznas
krustdūrienā”
11. janvārī Babītes novada pašvaldības bibliotēkā atklāja jūrmalnieces Annas Saulītes izstādi „Pasaules klasiķu
gleznas krustdūrienā”. Pasākumā skanēja arī Babītes
Mūzikas skolas audzēkņu muzikāls sveiciens ģitāras,
kokles un akordeona izpildījumā.
Apmeklētāju vidū bija Annas Saulītes ģimene, radi,
draugi un citi interesenti. Izstādes atklāšanā Anna Saulīte
stāstīja par darbu tapšanas gaitu, atbildēja uz interesentu
jautājumiem, rādīja arī kādu aizsāktu darbu. Izbrīnu radīja izšūtās gleznas otrā puse, kas nostrādāta tikpat perfekti
kā darba priekšpuse. Par katru gleznu autorei bija kas
sakāms un komentējams. Izstāde ir unikāla un apbrīnas
vērta. Aicinām to apmeklēt līdz februāra beigām!

Tikšanās ar uztura speciālisti
Lizeti Pugu

11. februārī Babītes novada pašvaldības bibliotēkā Piņķos notika pasākums par veselīgiem našķiem ar uztura
speciālistes Lizetes Pugas piedalīšanos. Lizete Puga ir
grāmatas „Veselīgi našķi bērniem” autore un Latvijas
Diētas un uztura speciālistu asociācijas biedre.
Katram cilvēkam – lielam vai mazam – starp ēdienreizēm, it īpaši vakaros, gribas panašķēties. Kas ir tie labākie našķi? Vai tie ir augļi, čipsi, saldumi? Katram sava
izpratne un vērtējums par našķiem, bet izrādās, ka veselīgus našķus katrs var pagatavot pats. Vajag tikai veselīgas un kvalitatīvas sastāvdaļas. No Lizetes Pugas stāstītā

sapratām, ka veikalā, pērkot produktus, ļoti uzmanīgi
jāseko līdzi produkta sastāva pirmajām trim sastāvdaļām. Ja tur parādās liels cukura, sāls vai transtaukskābju
daudzums un sastāvdaļu ir daudz, tad der izvērtēt, vai
gatavo produktu pirkt vai labāk pagatavot mājās pašam.
Uzmanība jāpievērš arī E vielu klāstam, krāsvielām un
konservantiem. Lizetes Pugas grāmatā „Veselīgi našķi
bērniem” ir daudz dažādu recepšu no veselīgiem produktiem, kas ir samērā viegli un ātri pagatavojami.

Bibliotēka Piņķos aicina
iesaistīties akcijā, izveidots
speciāls grāmatu plaukts
„Literatūre”

Babītes novada pašvaldības bibliotēka iesaistījusies Latvijas Televīzijas rīkotā akcijā, kuras mērķis ir raisīt lasītāju interesi un popularizēt latviešu autoru grāmatas.
Akcijas ietvaros raidījumu cikla „Literatūre” tūroperatori Marta Selecka un Gustavs Terzens aicina ikvienu
doties kopīgā lasīšanas tūrē – izlasīt 20 latviešu autoru
grāmatas līdz 2020. gada beigām. Ar šīm grāmatām un to
autoriem tūroperatori aicina iepazīties raidījumā „Literatūre” ik ceturtdienu plkst. 20.00 LTV1 kanālā vai raidījumu ierakstos www.lsm.lv jebkurā sev ērtā laikā.
Raidījumā redzētās grāmatas akcijas laikā būs atrodamas Babītes novada pašvaldības bibliotēkā Piņķos
speciāli izveidotā grāmatu plauktā „Literatūre”.
Ināra Pētersone,
Babītes novada pašvaldības bibliotēkas
bibliotekāre

Meklējam skanīgāko balsu īpašniekus konkursam „Cālis 2020”!
Konkurss šogad notiks Babītes
novada pašvaldības Kultūrizglītības
centra filiālē Salas pagastā „Viet
valži” 5. aprīlī plkst. 14.00. Konkursa mērķis – attīstīt pirmsskolas
vecuma bērnu muzikālās prasmes
un iemaņas, veicināt un pilnveidot
mazo dziedātāju skatuves kultūru,
uzstāšanās pieredzi un mūzikas pedagogu jaunradi. Konkursā aicinām
pieteikt solistus, kuri dzīvo un/vai
mācās Babītes novadā un ir divus
līdz sešus gadus veci.

Konkursa „Cālis 2020” skanīgākās balss īpašnieks tiks virzīts
dalībai starpnovadu mazo vokālistu konkursā „Skanīgākais Cālis
2020”, kas, pateicoties pagājušā
gada starpnovadu mazo vokālistu

konkursa „Skanīgākais Cālis 2019”
laureātam – Kristapam Burlakovam no Babītes novada – šogad
19. aprīlī norisināsies Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības
centrā Piņķos.

Pieteikšanās konkursam – līdz 27. martam, sūtot aizpildītu dalībnieka pieteikuma anketu un dziesmas pavadījumu
mp3 formātā labā kvalitātē, ja tas tiks
atskaņots ierakstā, konkursa organizatorei Sabīnei Upeniecei-Pikai uz e-pasta
adresi sabine.upeniece@babite.lv, virsrakstā norādot „Cālis 2020 pieteikums”.
Pieteikuma anketa pieejama pašvaldības tīmekļvietnē www.babite.lv.

Babītes novada
pašvaldības
Kultūrizglītības centrā

(Jūrmalas iela 14A, Piņķi, Babītes pagasts)
6. martā plkst. 19.00 kinoseanss –
filma „Klases salidojums 2”. Trīs draugiem ir jāpaspēj doties uz bērēm, sarīkot
Tomam vecpuišu balli, kā arī ierasties
kāzās. Personīgās problēmas, „draugu
būšana” un ciešais laika nogrieznis ierauj
visus trīs draugus trakos piedzīvojumos.
Līdz 16 gadu vecumam – neiesakām. Biļetes cena: 4 eiro.
7. martā plkst. 20.00 Sieviešu dienai
veltīts tematisks pasākums – balle. Spēlēs grupa „Apvedceļš”. Pasākumu vadīs
Jānis Kirmuška. Vecuma ierobežojums
– 18+. Galdiņu rezervācija pie Kultūrizglītības centra administratorēm. Biļetes varēs iegādāties no 24. februāra pasākuma
norises vietā. Biļetes cena: 10 eiro.
28. martā plkst. 18.00 koncerts „Ar
deju sveicam pavasari”. Piedalīsies Kultūrizglītības centra deju kolektīvi. Ieeja
bez maksas.

Babītes novada
pašvaldības
Kultūrizglītības centra
filiālē „Vietvalži”

(„Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts)
29. februārī plkst. 15.00 kinoseanss – filma „Kārkli pelēkie zied”( 1961,
Rīgas kinostudija). Romantiska filma par
vidusskolnieci Intu, kura ir aizrāvusies ar
teātri un romantisko lomu tēlotāju Žani
Mežmali. Meitene uzraksta vēstuli aktierim,
tā izsaucot veselu notikumu lavīnu. Ieeja bez
maksas. Sēdvietas pie galdiņiem (līdzi var
ņemt cienastu). Ierobežotā vietu skaita dēļ
skatītāji aicināti vietas rezervēt savlaicīgi,
zvanot uz tālruņa numuru 20387272.
1. martā plkst. 16.00 Istabas teātra izrāde bērniem un vecākiem „Vafeļu
sirdis”. Izrāde tapusi pēc Marijas Parras
grāmatas „Vafeļu sirdis” motīviem. Galveno – Lēnas Līdas – lomu atveidos Laura
Siliņa, kura darbosies kopā ar savu palīgu,
rekvizītu un draugu – matraci. Izrādes auditorija 5+. Biļetes cena: bērniem – 2 eiro,
pieaugušajiem – 3 eiro. Biļetes var iegādāties KIC „Vietvalži” pie administratora
(norēķinus var veikt tikai skaidrā naudā).
Ierobežotā vietu skaita dēļ skatītāji aicināti
biļetes iegādāties savlaicīgi.

13. martā plkst. 19.00 kinoseanss –
komēdija „Klases salidojums 2”. Trīs
draugiem ir jāpaspēj doties uz bērēm,
sarīkot Tomam vecpuišu balli, kā arī
ierasties kāzās. Personīgās problēmas,
„draugu būšana” un ciešais laika nogrieznis ierauj visus trīs draugus trakos
piedzīvojumos. Līdz 16 gadu vecumam –
neiesakām. Biļetes var iegādāties KIC
„Vietvalži” pie administratora no 1. marta un pasākuma dienā. Biļetes cena:
4 eiro. Norēķinus var veikt tikai skaidrā
naudā. Ierobežotā vietu skaita dēļ skatītāji aicināti biļetes iegādāties savlaicīgi
vai rezervēt, zvanot uz tālruņa numuru
20387272.
Līdz 28. martam radošo prasmju
telpā būs apskatāma izstāde „Ivetas
Meieres gleznas un zīda šalles”. Ieeja
bez maksas.

Babītes novada
pašvaldības bibliotēkā

(Jūrmalas iela 14A, Piņķi, Babītes pagasts)
Tematiskās izstādes
Annas Saulītes izstāde „Pasaules klasiķu
gleznas krustdūrienā”. Apskatāma līdz
februāra beigām.
Novadpētniecības izstāde „Ziemassvētku
kaujām – 103”.
Pasākumi
9. martā plkst. 14.00 Laumas Leles
gleznu izstādes atklāšana.
17. martā plkst. 16.00 tikšanās ar
uztura speciālisti Alisi Kindzuli, grāmatas
„Ar uzturu uz tu” autori.
21. martā plkst. 10.30 „Pūčulēnu
skolas” otrā nodarbība.
Ievērojamu kultūras darbinieku jubilejas izstādes
Rakstniekam Jēkabam Janševskim – 155;
Valodniekam, kultūrvēsturniekam Konstantīnam Karulim – 105;
Akvarelistam Egonam Cēsiniekam – 105;
Franču gleznotājam Klodam Monē – 180;
Literatūrzinātniekam Benediktam Kalnačam – 55.
Jaunieguvumu izstāde
Bērnu grāmatas, nozaru literatūra, daiļliteratūra.

2020. gada janvārī
Babītes novadā
piedzimuši 11 bērni –
6 meitenes, 5 zēni.
Iedzīvotāju skaits
2020. gada 1. februāri –

11 913.
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