Babītes novada
pašvaldības
avīze

Nr. 23
2012. gada
9. martā

Sirsnīgi sveicam
Hortenziju un
Jāni Ozoliņus
dimanta kāzās!
9. februārī Babītes novada
Ozoliņu ģimene saņēma īpašu
dzīves dāvanu – dimanta kāzas.
Hortenzija (īstajā vārdā Veronika Agrikola Hortenzija) un
Jānis priecājas par to, cik liktenis abiem bijis labvēlīgs, ļaujot
satikt vienam otru un, par spīti
ļoti neilgajam pazīšanās laikam
(mazāk par 2 mēnešiem!), nodibināt ģimeni, kas sagaidījusi jau
60 gadu jubileju. Pāris atklāj
noslēpumaino dzīves pavērsie-

nu - patiesībā kāzas toreiz bija
plānojuši svinēt Jāņa draugi,
taču Dieva ceļi ir neizdibināmi, un gredzenus mija nevis
iecerētais pāris, bet Hortenzija
ar Jāni.
Pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence un Babītes
novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Leonora Dambīte,
godinot ģimeni skaistajā brīdī,
sveica viņus ar ziedu klēpi un
svētku torti. Ozoliņu pāris ne-

Ar slidām
pretim
pavasarim
Aicinām februāra, marta
un aprīļa brīvdienās Babītes novadā deklarētos
iedzīvotājus apmeklēt Babītes novada pašvaldības
apmaksātu MASU SLIDOTAVU Inbox Ledus hallē!
Adrese: Ledus halle, Piņķi,
Babītes pagasts,
Babītes novads.
Masu slidotavas darba laiki:
www.inboxledushalle.lv
sadaļā Ledus noslodze –
Babītes novads.
Ieeja masu slidotavā
ar Babītes sporta kompleksa ATLAIŽU KARTĒM
peldbaseinu apmeklējumiem.

slēpj, ka labprāt ļaujas sevis
lutināšanai un arvien neaizmirst
viens otram svētdienās pasniegt
kafiju ar balzamu...

Novēlam Ozoliņu ģimenei
katru dienu siltuma un saticības
pilnu. Lai jūsu mīlestība mirdz
un iedvesmo gluži kā dimants!

Informācija:
67914670; 29461973
Atbalsta - Babītes novada
pašvaldība

Ziņojums par Babītes novada pašvaldības budžetu 2012. gadā
Babītes novada pašvaldības
budžeta projekts 2012. gadam
sastādīts saskaņā ar LR likumiem Par pašvaldību budžetiem,
Par valsts budžetu 2012. gadam un LR Ministru kabineta
2011. gada 29. decembra noteikumiem Nr. 1030 Noteikumi par
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2012. gadā.
Līdz 31.12.2011. Babītes novadā savu dzīvesvietu deklarējuši 9354 iedzīvotāji, no kuriem
7933 Babītes pagastā un 1421 Salas pagastā. Tomēr šis rādītājs
neatspoguļo objektīvi faktisko
iedzīvotāju skaitu Babītes novadā, jo pēdējos gados uzceltajās
savrupmājās cilvēki dzīvo, bet
dzīvesvieta deklarēta citā novadā. Tas nozīmē, ka šajās mājās
dzīvojošo cilvēku maksātie nodokļi nenonāk Babītes novada
pašvaldības budžetā.
2011. gadā Babītes novadā
dzimuši 83 bērni, miruši 90 cilvēki un reģistrētas 46 laulības.

apjomu 2010. gadā (konkrēti
Ls 8 007 410), secināms, ka nekustamā īpašuma tirgū atsākas
rosība.
Pašvaldības Būvvaldē saskaņoti 309 būvniecības projekti par 25 projektiem vairāk nekā
2010.gadā, izsniegta 121 būvatļauja, kas ir par 24 būvatļaujām
vairāk kā 2010. gadā, ekspluatācijā pieņemti 74 objekti (par 9
mazāk nekā 2010. gadā).
2011. gadā novada pašvaldības dome apstiprināja 12 detālplānojumu un atļāva uzsākt 5
detālplānojumu izstrādi, izstrādes stadijā atrodas 6 detālplānojumi. Pērn turpināja grozījumu
izstrādi Babītes un Salas pagasta
teritoriju plānojumos, lai veidotu vienotus teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.
2011. gadā sākta arī Babītes
novada attīstības programmas
izstrāde 2014. – 2020. gadam.
Pēc SIA Abode project pasūtījuma uzbūvēta Latvijas starptautiskās skolas ēka, kurā mā-

Demogrāfiskās situācijas dinamika uz katra gada 1. janvāri:

Iedzīvotāju skaits

2007

2008

2009

6810

7103

7365

2010
*
8949

2011
*
9184

2012
*
9354

* - pēc administratīvi teritoriālās reformas
No kopējā iedzīvotāju skaita
2012. gada 1. janvārī Nodarbinātības valsts aģentūrā kā darba meklētāji reģistrējušies 323
cilvēki - 5,3% no darbspējīgo
iedzīvotāju skaita. Tas ir par 93
cilvēkiem mazāk nekā 2011.
gada 1. janvārī.
Ekonomisko aktivitāšu ziņā
2011. gads Babītes novadā bijis
veiksmīgāks nekā 2010. gads, jo
iepriekš sāktā būvniecība pamazām turpinās, bet ieņēmumi no
iedzīvotāju nodokļa pašvaldības
budžetā būtiski pieaug. Te gan
jāņem vērā pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas īpatnības. Darījumi ar nekustamajiem īpašumiem
2011. gadā Babītes novada teritorijā notika Ls 22 000 000 apmērā, bet, salīdzinot ar darījumu

cības 2011. gada 1. septembrī
sāka 200 skolēnu no 26 valstīm.
2011. gadā, kā ik gadu, pašvaldības budžeta līdzekļi tika
novirzīti investīcijām pašvaldības iestāžu renovācijas projektos.
Pērn veikts Babītes vidusskolas ēdnīcas un virtuves telpu
kapitālais remonts un virtuves
iekārtu nomaiņa.
Salas sākumskolas ēkai izremontētas telpas pirmsskolas
grupai, virtuves telpas, kabineti
un gaitenis 1. stāvā, kā arī atjaunota nojume.
Tā kā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (PII) trūka
vietas bērniem, uzstādot nomātu moduļu tipa ēku Babītes PII
teritorijā, atvērtas 2 grupas, no-

drošinot tajās vietas 40 bērniem.
PII Saimīte, pārbūvējot neizmantotās saimniecības telpas,
izveidotas darba telpas darbiniekiem.
Lai nodrošinātu kvalitatīvākus pakalpojumus iedzīvotājiem Salas pagastā, pārbūvējot
pašvaldības īpašumā esošo ēku,
izveidotas mūsdienīgākas telpas
ārstu praksei.
Ņemot vērā, ka 117 novadā
dzīvojošo bērnu aktīvi trenējas futbolā un gūst atzīstamus
panākumus dažāda mēroga
sacensības, Piņķos izbūvēts
profesionāls futbola laukums.
Projekta īstenošanai izmantots
Ls 105 000 Eiropas Savienības
līdzfinansējums un pašvaldības
budžeta līdzekļi.
2011. gadā no Ceļu fonda
pašvaldības ielu un ceļu ikdienas
uzturēšanā ieguldīti Ls 119 400.
No pašvaldības pamatbudžeta
ielu un ceļu projektēšanā, kārtējā remontā un būvuzraudzībā
ieguldīti Ls 564 300 (a/b segas
atjaunošana Meistaru ielā un
Priedaines ielas posmā Piņķu
ciemā, a/b seguma izbūve Vīkuļu ceļa C-14 posmā no valsts
a/c V11 Piņķi-Dzilnuciems līdz
Vīkuļu ciemam un pašvaldības
ceļa C-105 Dzintaru ceļš posmā Salas pagastā, gājēju ietves
Kleistu ielā no Liepezera līdz
Laimas ielai būvniecība Babītes
pagastā, autostāvvietu pie PII
Saimīte, bērnu rotaļu laukuma
un iekšpagalma ielas izbūve
Piņķu ciemā, sabiedriskā transporta pieturu izbūve Kleistu ielā
(pie Pumpām-4) Mežārēs, autobusa pieturvietu 2 paviljonu uzstādīšana (Liepezers, Mežāres)).
2011. gadā veikta apgaismojuma izbūves atlikusī daļa
Spuņciema un Rīgas ielā, ielu
apgaismojuma rekonstrukcija
(izbūve) (Zaļais laukums, Jūrmalas, Saules iela), ielu apgaismojuma izbūve no Spuņciema
ielas līdz autoceļam A10 Rīga
- Ventspils Salas pagastā, ielu
apgaismojuma vadības iekārtas

uzstādīšana un ielu apgaismojuma projekta izstrāde Spilves
ielai.
Pēc VAS Latvijas valsts ceļi
pasūtījuma 2011. gadā izstrādāts tehniskais projekts un veikta iepirkuma procedūra gājēju
tilta būvniecībai pār autoceļu
A10 Rīga - Ventspils pie Priežciema, taču šobrīd projekts nav
iekļauts VAS Latvijas valsts ceļi
2012. gada būvniecības plānos.
Grāvju un lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanai,
caurteku labošanai un bebru
veidoto dambju likvidēšanai
meliorācijas novadgrāvjos un
polderu sūkņu staciju uzturēšanai izlietoti Ls 73 000.
2011. gadā būtiski izdevumi
bija savstarpējos norēķinos ar
Rīgas un Jūrmalas pašvaldībām
par Babītes novadā dzīvojošiem
bērniem, kuri mācās šo pašvaldību skolās, tie bija Ls 241 200
jeb 4,04% no pašvaldības budžeta izdevumiem.
2011. gadā nedaudz samazinājās izmaksāto pabalstu
apmērs pašvaldības Sociālajā
dienestā, kopumā pašvaldības
palīdzību personas lūgušas aptuveni 4300 reižu. Pabalstos
piešķirti Ls 189 434, t.sk. 866
reizes piešķirts garantētais minimālās iztikas (GMI) pabalsts
(Ls 61 518), 278 reizes - dzīvokļa pabalsts (Ls 30 425) un
Ls 97 491 izmaksāts dažādos
pabalstos.
2011. gadā Babītes novada pašvaldība veica iepirkumu
procedūras Publisko iepirkumu
likumā noteiktajā kārtībā par
Ls 1 703 211 bez PVN, no kuriem konkursa kārtībā veikti
iepirkumi par Ls 1 160 177 bez
PVN, bet pārējos iepirkumus
par Ls 543 034 bez PVN.
2012. gadā pašvaldības pamatbudžetā ienākumi no nodokļiem plānoti Ls 5 078 626 - par
0,1% vairāk salīdzinājumā ar
2011. gada nodokļu ieņēmumiem. Iemaksas pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fondā

samazinās par Ls 27 765 un ir
Ls 698 524 - 13,7% no nodokļu kopējiem ieņēmumiem. Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, rēķinot pret
nodokļu ieņēmumiem, ir sestās
lielākās starp 18 Latvijas pašvaldībām, kas tās veic.
Kopējie pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2012. gadā
plānoti Ls 6 263 828, t.sk. nodokļu ieņēmumi, valsts budžeta
mērķdotācijas pedagogu algām
līdz 2012. gada 31. augustam,
bērnu vecāku iemaksas mūzikas
skolā, ieņēmumi no pašvaldības
institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un pašvaldības īpašuma
izmantošanas.
2010. gada 26. oktobrī parakstīts līgums starp LR Vides ministriju, Babītes novada
pašvaldību un pašvaldības SIA
Babītes siltums par projekta
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē īstenošanu. 2011. gadā sākti būvdarbi,
kas turpināsies arī šogad. LR
Ministru kabinets noteicis, ka
Babītes novada pašvaldība šī
projekta īstenošanai saņems
Ls 3 502 000 finansējumu no
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda, bet kopējās projekta izmaksas ir Ls 5 864 691.
Pēc šī projekta nobeiguma pašvaldībai ievērojami līdzekļi būs
jāiegulda ielu seguma atjaunošanā, ielu rekonstrukcijā un izbūvē.
2010. gada 6. decembrī parakstītais līgums starp Centrālo
finanšu un līgumu aģentūru un
pašvaldības SIA Komunālie pakalpojumi par projekta Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Spuņciemā 2011. gadā
tika pārtraukts, jo iepirkumā
būvdarbu izmaksas tika piedāvātas divreiz lielākas nekā
tehniski ekonomiskajā pamatojumā. Šobrīd tiek pārstrādāts
tehniski ekonomiskais pamatojums, lai sagatavotu jaunu projekta pieteikumu.
→ 2.lpp.
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Ielu un autoceļu ikdienas
uzturēšanai un asfaltbetona seguma atjaunošanai no Autoceļu
fonda līdzekļiem plānots ieguldīt Ls 96 880 – apmēram par
22% mazāk nekā 2011. gadā.
Pašvaldības ielu un ceļu būvniecībā un rekonstrukcijā no pašvaldības pamatbudžeta plānots
ieguldīt Ls 598 000, paredzot
rekonstruēt Viršu, Pīlādžu un
Celtnieku ielu; atjaunot asfaltbetona segumu Kļavu, Sila un
Cidonijas ielā; izbūvēt šķembu segumu Sila ielas posmam
Spuņciemā; paplašināt gājēju
ietvi pie Babītes vidusskolas
stāvlaukuma Piņķos; atjaunot

šķembu segumu Gātes ceļa posmam un apstrādāt to ar pretputēšanas pārklājumu; izstrādāt
Ezermalas, Pūpolu, Atpūtas,
Skolas un Vītolu ielas un Liepu
alejas rekonstrukcijas tehniskos
projektus.
2012. gadā par valsts budžeta
līdzekļiem paredzēta valsts galvenā autoceļa A10 Rīga - Ventspils asfaltbetona segas atjaunošana Babītes novada teritorijā.
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija plānota Jūrmalas un
Saules ielā, bet ielu apgaismojuma izbūve – Spilves, Stropu
un Silmaču ielā Spilvē un Kļavu
ielā Piņķos.
Polderu sūkņu staciju uztu-

rēšanai, meliorācijas grāvju un
lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanai, būvniecībai,
caurteku labošanai un bebru
veidoto dambju likvidēšanai
meliorācijas novadgrāvjos, Babītes poldera sūkņu stacijas un
krājkanāla rekonstrukcijai (Eiropas Savienības finansēts projekts) paredzēti Ls 432 300.
Lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju PII apmeklējumam
no pusotra gada vecuma, 2012.
gadā no pašvaldības budžeta
paredzēta finanšu dotācija privātajām PII. Tā kā pašvaldības
PII trūkst vietu, tiek plānots uzbūvēt piebūvi PII Saimīte ēkai
Piņķos.

Ņemot vērā ekonomisko
krīzi valstī, 2012. gadā no pašvaldības budžeta sociālajai palīdzībai dažādu pabalstu izmaksai paredzēti Ls 248 360 - par
31,11% vairāk nekā 2011. gadā.
2010. gadā pašvaldība no
SIA Lattelecom iegādājās nekustamo īpašumu – ēku Jūrmalas ielā 14a, Piņķos, lai to pārbūvētu un tur izvietotu pašvaldības
bibliotēku un Babītes mūzikas
skolu ar klašu telpām un koncertzāli, ko varēs izmantot dažādu kultūras pasākumu rīkošanai.
Pērn sākta ēkas rekonstrukcijas
projekta izstrāde, un jau šogad
paredzēts sākt būvdarbus.
Kopējais finansējums kultū-

ras un sporta aktivitātēm 2012.
gadā tiek palielināts, dodot iespējas novada iedzīvotājiem
aktīvi izmantot savu brīvo laiku,
kā arī novadā dzīvojošiem augsta līmeņa sportistiem saņemt
līdzfinansējumu dalībai dažādos
sporta pasākumos valsts izlasē.
Kopumā ar finansēm Babītes novada pašvaldības budžetā
2012. gadā iespējams nodrošināt pašvaldības autonomo funkciju izpildi un plānot dažādus
attīstības projektus nākamajiem
gadiem.
Andrejs Ence,
pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Saimnieciskie darbi 2012. gada februārī
VALSTS ZEMES DIENESTS

Dabā neesošas
palīgēkas no
Kadastra reģistra
var dzēst bez
maksas
Palīgēkas, kuras dažādu iemeslu dēļ dabā nepastāv, bet reģistrētas Kadastra reģistrā un par
kurām tāpēc var aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli, līdz
1. oktobrim iespējams dzēst no
reģistra bez maksas. Lai ikviens
nodokļu maksātājs varētu iegūt
nepastarpinātu un objektīvu informāciju par dabā neesošu palīgēku dzēšanu no Kadastra reģistra, Valsts zemes dienests
(VZD) izveidojis informatīvo
tālruni 67038677, pa kuru ikvienam interesentam tiks sniegta informācija par viņa īpašumā esošām būvēm un par dabā neesošu
palīgēku dzēšanas procesu.
Kā zināms, ar 2012. gadu pašvaldībām ir tiesības izvēlēties ar
nekustamā īpašuma nodokli aplikt arī palīgēkas, kas reģistrētas
VZD uzturētajā Kadastra reģistrā. Babītes novada pašvaldība
nolēmusi to atlikt, tā dodot
iespēju nodokļu maksātājiem
apzināt un sakārtot savus īpašumus, lai nodokli nevajadzētu maksāt par ēkām, kas savulaik reģistrētas, taču dažādu
iemeslu dēļ dabā nepastāv.
Līdz ar to būvju īpašniekiem ir
laiks informēt VZD par izmaiņām īpašuma sastāvā un aktualizēt datus atbilstoši faktiskajai
situācijai dabā, lai turpmākajos
gados netiktu aprēķināts nodoklis par dabā neesošajām būvēm.
Informāciju par to, kādas
būves, t.sk. palīgēkas, kas, iespējams, dabā vairs nepastāv,
ir reģistrētas īpašuma sastāvā,
jebkurš interesents var saņemt
bez maksas portālos www.latvija.lv un www.epakalpojumi.lv,
izmantojot pakalpojumu Mani
dati kadastrā, portālā www.
kadastrs.lv, zvanot pa tālruni
67038677, kā arī klātienē - VZD
Klientu apkalpošanas centros
vai pašvaldībās.
Lai dzēstu palīgēku no Kadastra reģistra, īpašniekam būs
jāsaņem pašvaldības (būvvaldes) atzinums, ka reģistrētā būve
dabā nepastāv, un tas jāiesniedz
VZD, kura darbinieki neesošo
palīgēku no reģistra dzēsīs bez
maksas. Lai spētu kvalitatīvi
veikt pakalpojumu un laikus
aktualizētu datus, pakalpojums
bez maksas būs pieejams līdz
1. oktobrim.
Vairāk informācijas www.vzd.
gov.lv un www.babite.lv.

z Procesā esošās iepirkumu

procedūras:
o noslēdzies iepirkums par Babītes poldera sūkņu stacijas Babīte, krājbaseina un maģistrālā
kanāla rekonstrukcijas darbiem,
saņemts viens piedāvājums,
pieņemts lēmums slēgt līgumu
ar SIA Riga Rent par līgumcenu
Ls 561 159;
o noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam
Saimniecības preču piegāde
Babītes novada pašvaldības administrācijas un iestāžu darba
nodrošināšanai, pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA Seldings uz 1 gadu par līgumcenu
līdz Ls 20 000;
o bez rezultāta noslēdzies iepirkums Kancelejas preču piegāde Babītes novada pašvaldības administrācijas un iestāžu
darba nodrošināšanai;
o noslēdzies iepirkums par
Babītes novada pašvaldības
informatīvā izdevuma Babītes
Ziņas izdošanu un izplatīšanu,
pieņemts lēmums slēgt līgumu
ar SIA Rīgas Apriņķa Avīze;
o izsludināts atkārtots iepirkums par būvuzraudzības pakalpojumiem projekta Babītes
poldera sūkņu stacijas «Babīte», krājbaseina un maģistrālā
kanāla rekonstrukcija realizācijas ietvaros, piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.03.2012.;
o izsludināts iepirkums Teritoriju apsaimniekošana Babītes

novada Salas pagastā, piedāvājumu iesniegšanas termiņš
19.03.2012.
z Iepirkuma procedūru rezultātā noslēgti līgumi ar:
o SIA Troja par ceļa zīmju un
ielu norāžu piegādi Babītes novada pašvaldībai, termiņš – līdz
19.02.2014., līgums sagatavots
parakstīšanai;
o SIA Drukātava par nodokļu
maksāšanas paziņojumu izdruku, sagatavošanu un nodošanu pasta sūtījumam, termiņš
31.12.2012., līgumcena līdz
Ls 4000;
o SIA DDBC par jauna auto
Škoda Praktik nomu, termiņš
36 mēneši, nomas maksa
Ls 12 608;
o SIA EDS par Babītes novada pašvaldībai piederošo ielu
apgaismojuma sistēmu remontdarbu veikšanu, termiņš līdz
23.01.2013., līgumcena līdz
Ls 10 000;
o Biedrību Latviešu samariešu
apvienība par sociālo pakalpojumu (personu aprūpe mājās,
personu pavadonis – asistents,
ģimenes asistents) iegādi, termiņš viens gads, līgumcena līdz
Ls 4000;
o SIA Vertex Projekti par Viršu
ielas Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā rekonstrukcijas
tehniskā projekta izstrādi, līguma termiņš 19.04.2012., līgumcena Ls 3538;
o SIA Jūrmalas ATU par paš-

valdības iestādēs radīto sadzīves atkritumu savākšanu,
šķirošanu, uzglabāšanu, pārvadāšanu, apstrādi un nodošanu
apglabāšanai saskaņā ar pielikumā norādītajām adresēm, termiņš 3 gadi.
z Noslēgti pakalpojumu līgumi ar:
o mākslinieku Juri Ivanovu
par Babītes novada ģerboņa zīmējumu pilnkrāsu un melnbalto
variantu grafiskās un digitālās
versijas izstrādi un saskaņošanu Valsts Heraldikas komisijā,
termiņš 31.08.2012., līgumcena
Ls 1098;
o SIA Nordic Sport Invest par
telpu nomu projekta Babītes
novada pašvaldības kapacitātes stiprināšanu līdzdalībai ES
politikas instrumentu un citu
projektu īstenošanā norisei, termiņš 31.03.2012.;
o biedrību Pūpe par nekustamā
īpašuma – neapbūvēta zemes
gabala Zaļumi, Babīte, Babītes
pagasts, Babītes novads 0,8443
ha platībā nodošanu bezatlīdzības lietošanā līdz 31.01.2022.;
o IK SĀNĪTĀS ARX par projekta pieteikuma Igaunijas –
Latvijas – Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas «Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros
2007 - 2013 (ENPI cross border cooperation programme)»
pirmajai prioritātei Sociālekonomiskās attīstības veicināšana

ar mērķi – veicināt kopējus, uz
attīstību vērstus pasākumus, lai
uzlabotu reģiona konkurētspēju un izmantotu tā potenciālu
un izdevīgo atrašanās vietu
krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju,
padarot plašāku robežas teritoriju par pievilcīgu vietu iedzīvotājiem, nodrošinot jaunas
sporta infrastruktūras izveidi
pilnas dokumentu paketes sagatavošanu iesniegšanai sadarbības programmas vērtēšanas
komisijai finansējuma pieprasīšanai, termiņš 31.05.2012.,
līgumcena Ls 3000;
o SIA A-GEO par Rūpnieku
ielas un Meistaru ielas posma
(kopā 590 m) Piņķos, Babītes
pagastā, Babītes novadā topogrāfisko uzmērīšanu un inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošanu, termiņš 12.03.2012.,
līgumcena Ls 366;
o AS BAO par datu nesēju iznīcināšanu, termiņš – 31.12.2012.;
o SIA R20 par Babītes novada
Salas pagasta kapsētas teritorijas apsaimniekošanu, termiņš
19.02.2013., līgumcena līdz
Ls 2900.
z Pagarināts līguma izpildes
termiņš ar SIA Būvprojektu vadība par Babītes mūzikas skolas un bibliotēkas būvprojekta
izstrādi līdz 30.04.2012.
Elfa Sloceniece,
pašvaldības izpilddirektore

Februārī sabiedriskās kārtības uzraudzībā
Babītes novadā paveiktais
Babītes novada pašvaldības
administrācijas Sabiedriskās kārtības daļas sargu darbības rezultāti sadarbībā ar Olaines iecirkņa
policijas darbiniekiem, veicot
sabiedriskās kārtības uzraudzību
Babītes novadā februārī:
z veikti 39 izbraukumi sabiedriskās kārtības uzraudzībā;
z valsts policijā nogādātas
6 personas:
o par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu - 4;
o aizdomās par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu – 2;
z saņemti un izskatīti 14 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības;
z 1 gadījumā sniegta palīdzība
ātrās medicīniskās palīdzības
darbiniekiem nogādāt personu
slimnīcā;

z ar 18 personām veiktas preventīva rakstura pārrunas un
pieņemti paskaidrojumi;
z par apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu neievērošanu sastādīti 10 protokoli-paziņojumi;
z par alkoholisko dzērienu vai
citu apreibinošo vielu lietošanu
sabiedriskās vietās vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā
reibuma stāvoklī, kas aizskar
cilvēka cieņu, sastādīti 4 administratīvo pārkāpumu protokoli;
z Babītes novadā tika veikts
1 reids, kura laikā pārbaudītas
personas, kurām piespriests papildsods-policijas kontrole, kā
arī preventīva rakstura darbu
veikšana;
z sadarbībā ar Valsts policijas
darbiniekiem aizturēta un nogā-

Darba piedāvājums vasaras
dienas sporta nometnē
Babītes novada pašvaldība aicina līdz 30. martam pieteikties

dāta administratīvā aresta izciešanai 1 persona par automašīnas
vadīšanu alkoholisko dzērienu
ietekmē;
z 1 gadījumā nodrošināta sabiedriskā kārtība masu pasākumos.
Pavasarim tuvojoties, ledus
ūdenstilpēs kļūst arvien trauslāks un irdenāks, tātad bīstams
ziemas izklaidēm un pastaigām.
Babītes novada sabiedriskās
kārtības inspektori un Valsts
policija aicina iedzīvotājus izvērtēt situācijas nopietnību, neapdraudēt sevi, savu bērnu un
līdzcilvēku veselību un dzīvību.
No 12. līdz 18. martam skolēnu pavasara brīvdienu laikā
Babītes novada sabiedriskās
kārtības sargi sadarbībā ar

Valsts policiju aicina vecākus
pievērst uzmanību bērnu brīvā laika pavadīšanas veidiem,
uzraudzīt savu bērnu izklaides un atturēt no izpriecām
uz ledus, lai nepatīkami notikumi neaptumšotu pavasara
iestāšanos. Arī Babītes novada
sabiedriskās kārtības sargi šajā
laikā ūdenstilpju regulārajos apsekojumos raudzīsies, lai bērnu
izklaides uz ledus neapdraudētu
viņu dzīvību un veselību.
Lūgums ziņot sabiedriskās
kārtības daļai par konstatētiem
sabiedriskās kārtības u.c. likumpārkāpumiem pa diennakts
tālruni 29466001.
Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

pedagogus, kuri vēlas piedalīties 2012. gada vasaras sporta nometņu organizēšanā, nosūtot e-pastu nometnes@babite.lv ar norādi Bērnu nometņu organizators.
Vairāk informācijas pa tālruni 26323888 (Gunita Pačkajeva)

2012. gada 9. martā
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Babītes novada pašvaldības domes sēdēs
2012. gada
18. janvārī
Domes sēdes darba kārtībā
2 punkti. Novada pašvaldības
dome lēma:
z apstiprināt Babītes novada
pašvaldības saistošos noteikumus
Nr. 1 Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu Babītes novada administratīvajā teritorijā
2012. gadā;
z apstiprināt
SIA
Komunālie pakalpojumi, reģ. Nr.
40103094269, pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

2012. gada
25. janvārī
Domes sēdes darba kārtībā
30 punktu. Novada pašvaldības
dome lēma:
z apstiprināt izstrādāto zemes
ierīcības projektu zemes vienību
robežu pārkārtošanai nekustamajiem īpašumiem Ošu ielā 20, kad.
Nr. 80480010183, un Ošu ielā 21,
kad. Nr. 80480010184, Mežārēs,
Babītes pagastā, Babītes novadā;
z likvidēt zemes gabalam ar
kad. Nr. 80480030571 un platību
0,8676 ha piešķirto nosaukumu
Ceplīši;
z mainīt nek. īpaš. Alejas
iela 19, Spilvē, Babītes pagastā, zemes vienībai ar kad.
apz. 80480040936 un platību
0,1438 ha noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme (kods 0601) uz neapgūta
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600);
z atteikt mainīt nek. īpaš.
Ābeļu iela 7, Mežārēs, Babītes
pagastā, zemes vienībai ar kad.
apz. 80480010211 un platību
0,1373 ha noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme (kods 0601) uz neapgūta
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600);
z atdalīt no nek. īpaš. Kauliņi, kad. Nr. 80480080052,
zemes vienību ar kad. apz.
80480020039, platība 2,0 ha, jauna nekustamā īpašuma izveidošanai, piešķirot nosaukumu Meža
rozes Babītes pagastā, saglabājot
noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101);
z atdalīt no nek. īpaš. Vecdumpji, kad. Nr. 80480070123, zemes
vienību ar kad. apz. 80480070123,
platība 24,3 ha, jauna nekustamā
īpašuma izveidošanai, piešķirot
nosaukumu Dumpīši, Babītes pagastā, saglabājot noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101);
z uzsākt
detālplānojuma
izstrādi nek. īpaš. Vecušiņas
zemes vienības ar kad. apz.
80880100033 robežās atbilstoši
Babītes novada Salas pagasta teritorijas plānojumā 2005. - 2017.
gadam noteiktajai izmantošanai;
z apstiprināt izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam Sila ielā 17, Babītē,
Babītes pagastā, zemes vienības
kad. apz. 80480040347;
z mainīt nek. īpaš. Saules ielas
laukums, Piņķos, Babītes pagastā, zemes vienībai ar kad. apz.
80480030176 un platību 1,55 ha
noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz 1,49 ha platībā –
„neapgūta individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme” (kods 0600);

0,06 ha platībā - „dabas pamatnes
un rekreācijas nozīmes zeme”
(kods 0501). Mainīt nek. īpaš.
Saules ielas laukums zemes vienībai ar kad. apz. 80480030612
un platību 0,0894 ha noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz „dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme” (kods 0501);
z izbeigt nomas tiesības ar
2 personām par pašvaldībai piederoša nek. īpaš. Dārzi zemes vienības ar kad. apz.
80480030167 daļas (Piņķi-112,
Piņķi-213) iznomāšanu ģimenes
dārza uzturēšanai. Noslēgt nomas līgumu ar 3 personām par
nek. īpaš. Dārzi zemes vienības
ar kad. apz. 80480030167 daļas (Piņķi-61;62), ar kad. apz.
80480040354 daļas (MRS-76,
MRS-79) iznomāšanu ģimenes
dārza uzturēšanai. Noslēgt nomas
līgumu ar 1 personu par pašvaldībai piederošā nek. īpaš. Cielavas
masīvs zemes vienības ar kad.
apz. 80480140042 daļas (Cielavas) iznomāšanu ģimenes dārza
uzturēšanai;
z izsniegt izziņu 1 juridiskai
personai un 4 ārvalstu fiziskām
personām par atļauju iegūt īpašumā zemi;
z nodot
bezatlīdzības
lietošanā līdz 31.12.2022. biedrībai Pūpe (reģistrācijas Nr.
40008183567, jur. adrese Smilgas
2, Babīte, Babītes pagasts, Babītes
novads, LV-2101) Babītes novada
pašvaldībai piederošu mantu - nek.
īpaš. Zaļumi, Babīte, Babītes pagasts, kad. Nr. 80480040355, kas
sastāv no zemes gabala ar platību
0,8443 ha, zemes lietošanas veids
– augļu dārzs;
z apstiprināt SIA Baltline Globe izstrādātās notekūdeņu aglomerācijas robežas Babītē;
z piešķirt 1 personai Dienas
centra Gaismas stars pakalpojumu apmaksu;
z piešķirt 2 personām pabalstu
sociālās rehabilitācijas mērķu
sasniegšanai - medicīnisko manipulāciju, medikamentu apmaksai
un 1 personai - pabalstu ārkārtas
situācijā;
z nepiešķirt 1 personai pabalstu
ārkārtas situācijā;
z apstiprināt Babītes novada
pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2 Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības domes
23.02.2011. saistošajos noteikumos Nr. 6 «Par maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusa noteikšanu Babītes novadā»;
z uzņemt 1 personu sociālo dzīvokļu rindā;
z neatzīt 1 personu par tiesīgu
saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā un atteikt viņu uzņemt dzīvokļu rindā;
z SIA Ārstu privātprakse «Svīre
Plus» iesniegumu izskatīt atkārtoti, kad pašvaldības budžetā būs
pieejami finanšu līdzekļi;
z izdarīt izmaiņas interešu
izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales
komisijas sastāvā, izslēdzot no
komisijas Ingmāru Purmali un ar
25.01.2012. ieceļot komisijas sastāvā Babītes vidusskolas direktori Ilzi Rozenbergu;
z sadalīt piešķirtos valsts budžeta līdzekļus (2012. gada janvārim - septembrim) atbilstoši
izglītības iestādēm un bērnu
skaitam: Babītes vidusskolai Ls 7480,72, Salas sākumskolai Ls 527,28, PII Vinnijs – Ls 264;
z neapmaksāt mācības biedrības Tautskola 99 Baltie zirgi
filiālē Brīvā Māras skola V.D. dēlam;
z piešķirt nekustamā īpašuma

nodokļa atvieglojumu par zemi
25% apmērā 2012. gadā par nek.
īpaš. Jaunāres, Babītes pagastā,
kad. Nr. 80480040168;
z samazināt nomas maksu par
90% 2012. gadā SIA WI Baltia
par zemesgabalu Saules ielas laukums, kad. apz. 80480030176;
z piešķirt naudas balvu Babītes sporta kompleksa sporta metodiķim Sergejam Varšam par ieguldījumu Babītes novada sporta
komandu organizēšanā;
z apstiprināt noteikumus Nr. 2
Par sociālo nodrošinājumu pašvaldības iestāžu vadītājiem. Atcelt Babītes novada pašvaldības
24.02.2010. noteikumus Nr. 5
Par sociālo nodrošinājumu pašvaldības institūciju vadītājiem;
z apstiprināt noteikumus Nr. 3
Par amatiem, to klasificēšanu un
mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2012. gadā.

2012. gada
7. februārī
Domes sēdes darba kārtībā
7 punkti. Babītes novada pašvaldības dome lēma:
z Babītes novada Babītes pagasta
teritorijas
plānojuma
2008. - 2020. gadam un Salas
pagasta teritorijas plānojuma
2005. - 2017. gadam teritorijas
plānojuma grozījumu izstrādi
pabeigt saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumiem Nr. 1148 Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi. Apstiprināt Babītes
novada Babītes pagasta teritorijas
plānojuma 2008. - 2020. gadam
un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005. - 2017. gadam teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju kā galīgo redakciju
un nosūtīt to Rīgas Plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai;
z noteikt, ka nek. īpaš. Katlu
māja, Spuņciemā, Salas pagastā,
kad. Nr. 80880050260, zemes
vienības sadalīšanai divās daļās
nepieciešams izstrādāt zemes
ierīcības projektu; apstiprināt
nosacījumus Nr. 01-2012 zemes
ierīcības projekta izstrādei;
z apmaksāt pārvadātājam AS
Rīgas taksometru parks zaudējumus – Ls 623,99 – maršrutā
Nr. 5616 Rīga - Piņķi - Kalnciema
masīvs par 2011. gada decembri;
z izdot Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 3
Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Babītes novada
pašvaldības budžeta pirmsskolas
izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs;
z izdot Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 4
Par grozījumiem Babītes novada
domes 23.02.2011. saistošajos
noteikumos Nr. 5 «Par sociālo
palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām)
Babītes novadā”;
z izdot Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 5
Par pabalstu sakarā ar bērna
piedzimšanu, par apbedīšanas
pabalstu un svētku pabalstu politiski represētām personām;
z izdot Babītes novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr. 6 Par Babītes novada
pašvaldības budžetu 2012. gadā.

2012. gada
22. februārī
Domes sēdes darba kārtībā
30 punktu. Novada pašvaldības
dome lēma:

z anulēt ziņas par 15 personu

deklarēto dzīvesvietu Babītes novadā;
z pagarināt līdz 24.03.2013.:
- savstarpēji 01.04.2011. noslēgto zemes nomas līgumu ar V.M.
par pašvaldībai piederošā zemes gabala Kalna ielā 2a, Brīvkalnos, Babītes pag., kad. apz.
80480100249, 0,1519 ha platībā
nomu zaļās zonas teritorijas iekārtošanai;
- savstarpēji 01.04.2011. noslēgto zemes nomas līgumu ar V.M.
par viņam piederošo nek. īp. Melderi zemes vienības, kad. apz.
80480100224, daļu apmēram
0,16 ha platībā nomu piebraucamā ceļa izbūvei uz nek. īp. Rudens un Pavasara ielā;
z mainīt nek. īpaš. Kalēju
iela 4, Mežārēs, Babītes pagastā, zemes vienībai ar kad.
apz. 80480010556 un platību
0,1645 ha noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi uz „dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme” (kods 0501);
z likvidēt nek. īpaš. ar kad. Nr.
80480020074 piešķirto adresi
Rekšņi, Egļuciems, Babītes pagasts, Babītes novads, piešķirot
adresi Magones 1, Egļuciems,
Babītes pagasts, Babītes novads;
z apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nek. īpaš.
Meistaru iela 9, Piņķos, Babītes
pagastā zemes vienībai ar kad.
apz. 80480030622;
z apstiprināt izstrādāto zemes
ierīcības projektu nek. īpaš. Ledus
iela zemes vienībai ar kad. apz.
80480030368, nek. īpaš. Bezdelīgu iela 1a zemes vienībai ar kad.
apz. 80480030475, nek. īpaš.
Priedaines iela 12 zemes vienībai ar kad. apz. 80480030540,
nek. īpaš. Ledus iela 1 zemes vienībai ar kad. apz. 80480030638;
z noteikt, ka nek. īpaš. Spilves
iela 69, Spilvē, Babītes pagastā, zemes vienības ar kad. apz.
80480040140 un platību 0,317 ha
sadalīšanai divās daļās nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības
projektu. Apstiprināt nosacījumus Nr. 02-2012 zemes ierīcības
projekta izstrādei;
z izbeigt nomas tiesības ar
1 personu par pašvaldībai piederoša nek. īpaš. Dārzi zemes vienības ar kad. apz. 80480030167
daļas (Piņķi-194) iznomāšanu
ģimenes dārza uzturēšanai;
z izsniegt izziņu 3 juridiskām
un 4 fiziskām personām par atļauju iegūt īpašumā zemi;
z piešķirt 12 personām pabalstus rehabilitācijas mērķu
sasniegšanai - medicīnisko procedūru, manipulāciju un medikamentu apmaksai, psihoterapeita
pakalpojumiem -, pabalstu ārkārtas situācijā, sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, brīvpusdienām Babītes vidusskolā un
kurināmā iegādei;
z piešķirt nek. īpaš. nodokļa atvieglojumu par zemi 25% apmērā 2012. gadā S.D. par nekustamo
īpašumu Babītes pagastā, Babītes
novadā, kad. Nr. 80480040716;
z apstiprināt Babītes novada
pašvaldības Babītes pirmsskolas
izglītības iestādes nolikumu;
z pilnvarot Babītes novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas
speciālistu pieņemt lēmumus par
ziņu par deklarētās dzīvesvietas
anulēšanu Dzīvesvietas deklarēšanas likumā noteiktajā kārtībā;
z apstiprināt Babītes novada
pašvaldības izglītības iestāžu
2012. gada budžeta izdevumu
tāmi;
z ar 01.03.2012. noteikt Babītes novada pašvaldības lietojumā

vai īpašumā esošām automašīnām
degvielas patēriņa limitus mēnesī;
z ar 01.03.2012. Babītes novada
pašvaldības domes 16.02.2011.
lēmumu Par mobilo tālruņu izmantošanas limitu noteikšanu
2011. gadam (protokols Nr. 2,
3.§) papildināt ar pozīciju
Nr.1.30., norādot Babītes vidusskolas skolas māsai mobilā tālruņa izmantošanas limitu Ls 15;
z ar 01.03.2012. veikt izmaiņas pašvaldības 25.01.2012.
noteikumu Nr. 3 Par amatiem,
to klasificēšanu un mēnešalgām
pašvaldības iestādēs 2012. gadā
1. pielikumā Babītes novada pašvaldības Administrācijas amatu
klasificēšanas rezultātu apkopojums un mēnešalgas, precizējot
amatu klasificēšanas rezultātus un mēnešalgas sabiedriskās
kārtības sargam, Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja vietniekam, arhitektam, būvinspektoram un
būvvaldes vadītāja palīgam;
z apstiprināt provizoriskos rādītājus aizpildītajās anketās par
pašvaldības indikatīvo investīciju
vajadzībām 2014. - 2020. gadam;
z 2012. gada Babītes novada
pašvaldības budžetā kultūras pasākumiem paredzētās dotācijas
iedalīt un pārskaitīt šādām sabiedriskajām organizācijām:
o Zvaigžņu aka dejas atbalsta
biedrībai – Ls 11 000,
o Dārta atbalsta biedrībai –
Ls 12 000,
o kora Atskaņa atbalsta biedrībai – Ls 13 000,
o Babītes pagasta jauniešu
kora Maska atbalsta biedrībai –
Ls 17 000,
o nodibinājumam Tautas deju
kolektīvs «Kaspīne» – Ls 5000,
o Babītes pagasta pensionāru un
politiski represēto personu labdarības biedrībai – Ls 2000;
z iedalīt Ls 27 260 no 2012. gada
pašvaldības budžetā sportam paredzētiem finanšu līdzekļiem un
pārskaitīt biedrībai Sporta klubs
Babīte sporta komandām inventāra iegādei, treniņprocesu nodrošināšanai un dalībai sacensībās
(bērnu futbola komandai, meiteņu un zēnu volejbola komandai,
bērnu (zēnu) florbola komandai,
sieviešu volejbola komandai, veterānu volejbola komandai, florbola komandai (vīriešu), sporta
veterāniem (senioriem), Babītes
novada novusa komandai), kā
arī basketbola komandas dalībai
Mārupes novada basketbola līgā
un individuālajiem sportistiem.
Iedalīt Ls 10 200 Babītes novadā dzīvojošu bērnu apmācībai Dinamo hokeja skolā, ūdens
sporta biedrības Aqua Sports
rīkoto ūdenssporta sacensību organizēšanai bērniem, iesācējiem,
pieaugušajiem un senioriem
2012. gada vasarā Babītes novada Piņķu ūdenskrātuvē, jātnieku
sporta klubam Sport DeLux rīkoto jātnieku sporta sacensību
organizēšanai 2012. gada 11.
- 13. maijā Babītes novadā SIA
Ozoli Eko manēžā un individuālajiem sportistiem inventāra iegādei un dalībai sacensībās;
z nepārskatīt Babītes novada
būvvaldes darbinieku amatu mēnešalgas;
z apstiprināt 28.04.2010. Babītes novada pašvaldības Administrācijas, Bāriņtiesas un
Sociālā dienesta darba kārtības
noteikumu (protokols Nr. 5, 34.§)
27., 48., 59. un 60. punktu jaunā
redakcijā.
Andrejs Ence,
pašvaldības domes
priekšsēdētājs
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6

1. pielikums

Babītes novada pašvaldības domes 07.02.2012.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6

Par Babītes novada pašvaldības
budžetu 2012. gadā

Babītes novada pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumi

APSTIPRINĀTI ar Babītes novada pašvaldības domes
2012. gada 7. februāra lēmumu, protokols Nr. 3, 7.§
1. Noteikt Babītes novada pašvaldības (turpmāk
tekstā – Pašvaldība) pamatbudžetu 2012. gadā ieņēmumos Ls 6 263 828 apmērā un sadalījumu pa
ieņēmumu veidiem saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Noteikt Pašvaldības finanšu līdzekļu atlikumu pamatbudžetā 2012. gada 1. janvārī
Ls 787 172.
3. Noteikt Pašvaldības pamatbudžetu 2012.
gadā izdevumos Ls 7 051 000 apmērā un sadalījumu atbilstoši funkcionālajām kategorijām
un ekonomiskajām kategorijām saskaņā ar 2. un
3. pielikumu.
4. Noteikt Pašvaldības speciālo budžetu 2012.
gadā ieņēmumos Ls 90 875 apmērā un sadalījumu
saskaņā ar 4. pielikumu.
5. Noteikt Pašvaldības finanšu līdzekļu atlikumu speciālajā budžetā 2012. gada 1. janvārī
Ls 26 925.
6. Noteikt Pašvaldības speciālo budžetu
2012. gadā izdevumos Ls 117 800 apmērā un
sadalījumu atbilstoši funkcionālajām kategorijām un ekonomiskajām kategorijām saskaņā ar
5. pielikumu.
7. Noteikt Pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu
izlietojumu 2012. gadā Ls 99 927 apmērā saskaņā
ar 6. pielikumu.
8. Noteikt Pašvaldības finanšu saistības 2012.
gadā Ls 32 120 apmērā saskaņā ar 7. pielikumu.
9. Noteikt, ka Pašvaldības budžeta izpildītājiem
līdz 2012. gada 17. februārim jāsastāda un jāiesniedz apstiprināšanai Pašvaldības izpilddirektoram iestāžu, institūciju un programmu pasākumu
finansēšanas tāmes un paskaidrojuma raksti.
10. Noteikt, ka Pašvaldības dome apstiprina
Pašvaldības iestāžu un institūciju darbinieku amatus un amata likmes.
11. Noteikt, ka saskaņā ar LR Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma normām iestādes budžeta tāmē
atlīdzībai paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros Pašvaldības iestāžu vadītāji ar rīkojumu drīkst noteikt
iestāžu darbiniekiem:
11.1. piemaksas pie mēnešalgas, t.sk. piemaksas
par darbinieku personīgo ieguldījumu un darba
kvalitāti 20% apmērā no mēnešalgas;
11.2. atvaļinājuma pabalstu 25% apmērā no mēnešalgas 1 reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā
apmaksātajā atvaļinājumā (pabalstu izmaksā, izmantojot pēdējo atlikušo atvaļinājuma daļu).
12. Noteikt, ka Pašvaldības finanšu līdzekļus
dotācijām novada iedzīvotājiem vai institūcijām
no sporta un kultūras pasākumu budžetiem piešķir
ar Pašvaldības domes lēmumu.
13. Noteikt, ka pamatlīdzekļus drīkst iegādāties
atbilstoši iestādes budžeta tāmes paskaidrojuma

4. pielikums

Babītes novada pašvaldības
domes 07.02.2012.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6

Babītes novada
pašvaldības 2012. gada
speciālā budžeta
ieņēmumi
Klasifikāc.
kods

Nosaukums

Ieņēmumi - kopā
Budžeta līdzekļu atlikums gada
beigās - kopā
Ieņēmumi pa speciālā budžeta
veidiem, t.sk.:
Dabas resursu nodoklis
5.5.3.0.
- ieņēmumi no dabas resursu
nodokļa
Budžeta līdzekļu atlikums gada
beigās
Autoceļu fonda līdzekļi
18.6.2.0.
- mērķdotācija no valsts budžeta
Budžeta līdzekļu atlikums gada
beigās:
(t.sk. bankas % ieņēmumi)
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi
8.6.2.0.
- pārējie ieņēmumi (bankas
procenti)
Budžeta līdzekļu atlikums gada
beigās

rakstā uzrādītajiem pamatlīdzekļiem, bet ja pēc
paskaidrojuma rakstā noteikto pamatlīdzekļu iegādes ir finanšu līdzekļu ekonomija, tad iestādes
vadītājam ir tiesības iegādāties citus iestādes darba
nodrošināšanai nepieciešamos pamatlīdzekļus.
14. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai
izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajai iestādei, institūcijai vai programmai tāmē
apstiprinātos Pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
15. Ja iestādes nenodrošina ieņēmumus par
veikto pakalpojumu iestādes pamatbudžeta tāmē
noteiktajā apmērā, Pašvaldības izpilddirektoram
ir tiesības atbilstošā apmērā samazināt iestādei apstiprinātos asignējumus, līdz šajos noteikumos tiek
izdarīti attiecīgi grozījumi.
16. Noteikt, ka nepieciešamības gadījumā budžeta izpildītāji iesniedz priekšlikumus budžeta
grozījumiem iestāžu, institūciju un programmu
tāmēs. Ja apstiprināti Pašvaldības budžeta grozījumi, budžeta izpildītājiem 2 nedēļu laikā pēc saistošo noteikumu pieņemšanas jānodrošina budžeta
tāmju iesniegšana apstiprināšanai Pašvaldības izpilddirektoram.
17. Noteikt, ka finanšu līdzekļus neparedzētiem
gadījumiem piešķir ar Pašvaldības domes lēmumu.
18. Noteikt, ka pirms Pašvaldības iestāžu koplīgumu parakstīšanas tie saskaņojami Pašvaldības
domes finanšu komitejā.
Andrejs Ence,
pašvaldības domes priekšsēdētājs

Babītes novada pašvaldības
domes 07.02.2012.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6

Klasifikāc.
kods

2000
5000
7000
06.600

2000

12 000
12 000

47
36
36
77

Andrejs Ence,
pašvaldības domes priekšsēdētājs

2.0.

5.0.
5.0.

Izdevumi

Kopā
2012. gada
plāns

Kopā

18.9.1.0.

78 839
78 839
21 088

1.4.

Babītes novada
pašvaldības speciālā
budžeta izdevumi
atbilstoši funkcionālajām
un ekonomiskajām
kategorijām

5.5.3.0.

5 760

1.0.
1.1.

5. pielikums

2000
5000
7000

2012. gada
plāns
90 875
26 925

Grupa

2000
5000
7000
8.6.2.0.

2000
7000

Resursi izdevumu segšanai
- speciālā budžeta ieņēmumi
- budžeta līdzekļu atlikums gada
beigās
Izdevumi - kopā
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Transferts uz pamatbudžetu
Pašvaldību teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai
- speciālā budžeta ieņēmumi
- budžeta līdzekļu atlikums gada
beigās
Izdevumi - kopā
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Transferts uz pamatbudžetu
Dabas resursu nodoklis
Resursi izdevumu segšanai
- ieņēmumi no dabas resursu
nodokļa
- budžeta līdzekļu atlikums gada
beigās
Izdevumi - kopā
Preces un pakalpojumi
Autoceļu fonda līdzekļi
Resursi izdevumu segšanai
- mērķdotācija no valsts budžeta
- budžeta līdzekļu atlikums gada
beigās
Izdevumi - kopā
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Transferts uz pamatbudžetu
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi
Resursi izdevumu segšanai
- pārējie ieņēmumi (bankas
procenti)
- budžeta līdzekļu atlikums gada
beigās
Izdevumi - kopā
Preces un pakalpojumi
Transferts uz pamatbudžetu

117 800
90 875
26 925
117 800
117 800
0
0
117 800
90 875
26 925
117 800
117 800
0
0
17 760
12 000
5 760
17 760
17 760
99 927
78 839
21 088
99 927
99 927

113
36
77
113
113

Andrejs Ence,
pašvaldības domes priekšsēdētājs

5.0.
3.0.

Klasifikācijas
kods

Rādītāju nosaukums

1.0.0.0.
IENĀKUMA NODOKĻI
1.1.0.0.
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
1.1.1.1.
Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais
atlikums
1.1.1.2.
Saņemts no Valsts kases sadales konta no
pārskata gada ieņēmumi
4.0.0.0.
Īpašuma nodokļi
4.1.0.0.
Nekustamā īpašuma nodoklis
4.1.1.0.
NĪN par zemi
4.1.1.1.
NĪN par zemi kārtējā saimnieciskā gada
ieņēmumi
4.1.2.0.
NĪN par ēkām un būvēm
4.1.2.1.
NĪN par ēkām un būvēm kārtējā
saimnieciskā gada ieņēmumi
4.1.3.0.
NĪN par mājokļiem
4.1.3.1.
NĪN par mājokļiem kārtējā saimnieciskā
gada ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi
8.0.0.0.
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
8.6.0.0.
Procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu
atlikumiem
9.0.0.0.
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas
nodevas
9.4.0.0.
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību
budžetā
9.4.2.0.
Valsts nodeva par apliecinājumiem
bāriņtiesās
9.4.5.0.
Valsts nodeva par civilstāv.aktu
reģistrēšanu, groz. un papildināš.
9.4.9.0.
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita
pašvaldību budžetā
9.5.0.0.
Pašvaldību nodevas
9.5.1.1.
Pašvaldību nodevas
9.5.2.1.
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
10.0.0.0.
Naudas sodi un sankcijas
10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
10.3.0.0. Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu
maksāšanas pārkāpumiem
12.0.0.0.
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
12.3.9.9. Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi
13.0.0.0.
Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma
pārdošanas un no nodokļu pamatparāda
kapitalizācijas
13.2.1.0.
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas
13.4.0.0.
Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un
mantas realizācijas
Transfertu ieņēmumi
18.0.0.0.
Valsts budžeta transferti
18.6.2.0.
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim
18.6.2.1.
Valsts budžeta mērķdotācija (bezmaksas
internets, GMI)
18.6.2.2.
Mērķdotācija pedagodu darba samaksai un
soc.nodoklim
18.6.2.3.
Pārējās dotācijas (vēlēšanu komisija)
18.6.2.4.
Dotācija mūzikas skolas pedagogu darba
samaksai un soc.nod.
18.6.2.5.
Dotācija pirmklasnieku ēdināšanai
18.6.3.0.
Saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti
ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai
no valsts budžeta iestādēm
18.6.3.1.
EZF projekts «Profesionāla āra futbola
laukuma izbūve Piņķos»
18.6.3.2.
Projekts «Babītes poldera sūkņu stacijas
«Babīte» krājbaseina un maģistrālā kanāla
rekonstrukcija»
18.6.3.3.
Projekts «Algoti pagaidu darbi»
programmas «Cilvēkresursi un nodarbinātība»
papildinājuma 1.3.1.5 aktivitātes «Vietējo
nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu
ieviešanas atbalsts»
18.6.9.0.
Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie
valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu
transferti
18.6.9.3.
Projekts «Babītes novada pašvaldības
kapacitātes stiprināšana līdzdalībai ES politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu
īstenošanā»
18.6.9.4.
Projekts «Dzintaru ceļa posma
rekonstrukcija un apgaismojuma izbūve posmā
no Spuņciema ielas līdz Ventspils šosejai
Babītes nov. Salas pag.»
19.0.0.0.
Pašvaldību budžetu transferti
19.2.1.0.
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
21.0.0.0.
Budžeta iestāžu ieņēmumi
21.3.0.0.
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
21.3.5.0.
Maksa par izglītības pakalpojumiem
21.3.5.9.
Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalp.
(mūzikas sk. vec.iemaksas)
21.3.8.0.
Ieņēmumi par nomu un īri
21.3.8.1.
Ieņēmumi par telpu nomu
21.3.8.3.
Ieņēmumi no kustamā īpašuma
iznomāšanas
21.3.8.4.
Ieņēmumi par zemes nomu
21.3.8.9.
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri (Sporta un
kultūras centra ieņ.)
21.3.9.0.
Ieņēmumi par pārējiem iestāžu maksas
pakalpojumiem
21.3.9.9.1.
Babītes sporta kompleksa sniegto
pakalpojumu ieņēmumi
21.3.9.9.2.
Ieņēmumi no kopēšanas un reklāmām
21.3.9.9.3.
Ieņēmumi no bibliotēkas sniegtajiem
maksas pakalpojumiem
21.3.9.9.4.
Ieņēmuni no Dzimtsarakstu nodaļas
sniegtajiem maksas pakalp.
21.3.9.9.5.
Ieņēmumi par topogrāfskās informācijas
izsniegšanu
Ieņēmumi kopā
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
Pamatbudžeta ieņēmumi pavisam kopā

2012. gada
plāns
4 359 229
4 359 229
51 641
4 307 588
719 397
719 397
503 721
503 721
94 742
94 742
120 934
120 934
102 897
3 000
3 000
15 100
2 100
1 000
100
1 000
13 000
1 000
12 000
18 097
3 097
15 000
1 000
1 000
65 700
64 724
976
970 355
870 355
450 738
20 115
379 493
3 620
40 516
6 994
308 283
105 000
200 000
3 283

111 334
17 334

94 000

100 000
100 000
111 950
111 950
16 000
16 000
33 200
9 600
3 600
11 000
9 000
62 750
58 000
200
150
400
4 000
6 263 828
787 172
7 051 000

Andrejs Ence,
pašvaldības domes priekšsēdētājs
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2. pielikums

Babītes novada pašvaldības
domes 07.02.2012.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6

Babītes novada
pašvaldības
pamatbudžeta izdevumi
atbilstoši funkcionālajām
kategorijām
Klasifikācijas
kods
01.000
01.111
01.112
01.610
01.720
01.831
01.832
01.890
03.000
03.312
04.000
04.210
04.511
06.000
06.200
06.400
06.600
08.000
08.120
08.130
08.140
08.210
08.290
09.000
09.111
09.112
09.210
09.220
09.510
09.810
09.820
10.000
10.001
10.002
10.920

Rādītāju nosaukums

2012. gada
plāns
1 773 549
591 400
125 650
3 620

Vispārējie valdības dienesti
Administrācija
Sabiedriskā kārtība
Vēlēšanu un referendumu
organizēšana
Pašvaldību budžetu parāda
32 000
darījumi
Maksājumi pašvaldību finanšu
698 524
izlīdzināšanas fondā
Transferti citu pašvaldību
240 000
budžetiem
Domes rezerves fonds (izdevumi
82 355
neparedzētiem gad.)
Sabiedriskā kārtība un drošība
29 920
Bāriņtiesa
29 920
Ekonomiskā darbība
1 030 300
Meliorācijas sistēmu
432 300
apsaimniekošana
Ielu un ceļu uzturēšana
598 000
Pašvaldības teritoriju un
960 885
mājokļu apsaimniekošana
Teritoriju attīstība
8 000
Ielu apgaismošana
221 685
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
731 200
apsaimniekošana
Atpūta un kultūra
688 158
Sporta pasākumi
69 000
Babītes sporta komplekss
351 318
Sporta un kultūras centrs
79 950
Bibliotēka
74 420
Kultūras pasākumi
113 470
Izglītība
2 175 579
Babītes PII
203 730
Piņķu PII “Saimīte”
495 931
Babītes vidusskola
838 398
Salas sākumskola
231 667
Babītes mūzikas skola
107 961
Pārējā izglītības vadība (Pierīgas
9 268
izgl.,kult. un sp.pārvalde)
288 624
Pārējie izglītības pakalpojumi
(transporta izdevumi skolēniem,
ēdināšana u.c.)
Sociālā aizsardzība
392 609
Sociālais dienests
328 150
Dienas centrs
32 155
Norēķini par sociālās palīdzības
32 304
iestāžu sniegtajiem pakalp.
Kopā 7 051 000

Andrejs Ence,
pašvaldības domes priekšsēdētājs

3. pielikums

Babītes novada pašvaldības
domes 07.02.2012.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6

Pamatbudžeta izdevumi
atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām
Izdevumi
01.000
1000
2000
4000
5000
7000
01.111
1000
2000
5000
01.112
1000
2000
5000
01.610
1000
2000
01.720
4000
01.831
7000
01.832
7000
01.890
2000
03.000
1000
2000
5000
03.312
1000
2000
5000
04.000
1000
2000
5000

Vispārējie valdības dienesti
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Procentu izdevumi
Pamatkapitāla veidošana
Transferti, dotācijas pašvaldībām
Administrācija
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Sabiedriskā kārtība
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Vēlēšanu un referendumu
organizēšana
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pašvaldību budžetu parādu darījumi
Procentu izdevumi
Maksājumi pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fondā
Transferti, dotācijas pašvaldībām
Transferti citu pašvaldību
budžetiem
Transferti, dotācijas pašvaldībām
Padomes rezerves fonds (izdevumi
neparedzētiem gadījumiem)
Preces un pakalpojumi
Sabiedriskā kārtība un drošība
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Bāriņtiesa
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Ekonomiskā darbība
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana

2012. gada
plāns
1 773 549
600 826
193 799
32 000
8 400
938 524
591 400
504 800
79 000
7 600
125 650
93 000
31 850
800
3 620
3 026
594
32 000
32 000
698 524
698 524
240 000
240 000
82 355
82 355
29 920
24 940
4 480
500
29 920
24 940
4 480
500
1 030 300
0
142 300
888 000

04.210 Meliorācijas sistēmu
apsaimniekošana
1000 Atlīdzība
2000 Preces un pakalpojumi
5000 Pamatkapitāla veidošana
04.511 Ielu un ceļu uzturēšana
1000 Atlīdzība
2000 Preces un pakalpojumi
5000 Pamatkapitāla veidošana
06.000 Pašvaldību teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
1000 Atlīdzība
2000 Preces un pakalpojumi
5000 Pamatkapitāla veidošana
6000 Sociālie pabalsti
06.200 Teritoriju attīstība
1000 Atlīdzība
2000 Preces un pakalpojumi
5000 Pamatkapitāla veidošana
06.400 Ielu apgaismošana
1000 Atlīdzība
2000 Preces un pakalpojumi
5000 Pamatkapitāla veidošana
06.600 Pašvaldību teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
1000 Atlīdzība
2000 Preces un pakalpojumi
5000 Pamatkapitāla veidošana
6000 Sociālie pabalsti
08.000 Atpūta un kultūra
1000 Atlīdzība
2000 Preces un pakalpojumi
3000 Subsīdijas un dotācijas
5000 Pamatkapitāla veidošana
08.120 Sporta pasākumi
1000 Atlīdzība
2000 Preces un pakalpojumi
3000 Subsīdijas un dotācijas
5000 Pamatkapitāla veidošana
08.130 Sporta komplekss
1000 Atlīdzība
2000 Preces un pakalpojumi
5000 Pamatkapitāla veidošana
08.140 Sporta un kultūras centrs
1000 Atlīdzība
2000 Preces un pakalpojumi
5000 Pamatkapitāla veidošana
08.210 Bibliotēka
1000 Atlīdzība
2000 Preces un pakalpojumi
5000 Pamatkapitāla veidošana
08.290 Kultūras pasākumi
1000 Atlīdzība
2000 Preces un pakalpojumi
3000 Subsīdijas un dotācijas
5000 Pamatkapitāla veidošana
09.000 Izglītība
1000 Atlīdzība
2000 Preces un pakalpojumi
3000 Subsīdijas un dotācijas
5000 Pamatkapitāla veidošana
6000 Sociālie pabalsti
7000 Transferti, dotācijas pašvaldībām
09.111 Babītes PII
1000 Atlīdzība
2000 Preces un pakalpojumi
5000 Pamatkapitāla veidošana
09.112 Piņķu PII «Saimīte»
1000 Atlīdzība
2000 Preces un pakalpojumi
5000 Pamatkapitāla veidošana
09.210 Babītes vidusskola
1000 Atlīdzība
2000 Preces un pakalpojumi
5000 Pamatkapitāla veidošana
6000 Sociālie pabalsti
09.220 Salas sākumskola
1000 Atlīdzība
2000 Preces un pakalpojumi
5000 Pamatkapitāla veidošana
09.510 Babītes mūzikas skola
1000 Atlīdzība
2000 Preces un pakalpojumi
5000 Pamatkapitāla veidošana
09.810 Pārējā izglītības vadība (Pierīgas
sporta, izglītības un kult.pārvalde)
7000 Transferti, dotācijas pašvaldībām
09.820 Transporta izdevumi skolēniem,
ēdināšana
2000 Preces un pakalpojumi
3000 Subsīdijas un dotācijas
6000 Sociālie pabalsti (skolēnu biļešu
kompensācija)
10.000 Sociālā aizsardzība
1000 Atlīdzība
2000 Preces un pakalpojumi
5000 Pamatkapitāla veidošana
6000 Sociālie pabalsti
7000 Transferti, dotācijas pašvaldībām
10.001 Sociālais dienests
1000 Atlīdzība
2000 Preces un pakalpojumi
5000 Pamatkapitāla veidošana
6000 Sociālie pabalsti
10.002 Dienas centrs
1000 Atlīdzība
2000 Preces un pakalpojumi
5000 Pamatkapitāla veidošana
10.920 Norēķini par sociālās palīdzības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
2000 Preces un pakalpojumi
6000 Sociālie pabalsti
7000 Transferti, dotācijas pašvaldībām
IZDEVUMI KOPĀ
1000 Atlīdzība
2000 Preces un pakalpojumi
3000 Dotācijas
4000 Procentu izdevumi
5000 Pamatkapitāla veidošana
6000 Sociālie pabalsti
7000 Transferti, dotācijas pašvaldībām
Pašvaldības budžeta aizņēmumu
pamatsummas atmaksa

6. pielikums

432 300
82 300
350 000
598 000
60 000
538 000
960 885
4 504
311 700
642 417
2 264
8 000
8 000
221 685
3 485
45 500
172 700
731 200
1 019
266 200
461 717
2 264
688 158
248 999
216 934
122 500
99 725
69 000
7 458
11 542
50 000
351 318
143 441
120 852
87 025
79 950
41 000
35 350
3 600
74 420
54 600
10 720
9 100
113 470
2 500
38 470
72 500
2 175 579
1 215 815
743 263
888
201 617
4 728
9 268
203 730
115 920
83 810
4 000
495 931
327 648
70 339
97 944
838 398
543 948
199 067
95 383
231 667
131 713
96 474
3 480
107 961
96 586
10 565
810
9 268
9 268
288 624
283 008
888
4 728
392 609
95 435
15 510
1 000
280 664
0
328 150
74 500
4 290
1 000
248 360
32 155
20 935
11 220
32 304
32 304
7 051 000
2 190 519
1 627 986
123 388
32 000
1 841 659
287 656
947 792
0
7 051 000

Andrejs Ence,
pašvaldības domes priekšsēdētājs

Babītes novada pašvaldības domes 07.02.2012.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6

Babītes novada pašvaldības
speciālais budžets 2012. gadā
Ceļu fonda izdevumi pa darbu veidiem un
ekonomiskās klasifikācijas
Konts
Darba veids
2230 Bankas izdevumi
2200 Ceļu un ielu asfaltbetona bedrīšu remonts
Ceļu un ielu planēšana un profilēšana
Ceļu nomaļu apauguma noņemšana, profilēšana
Krūmu un atvašu pļaušana ceļa zemes nodalījuma joslā (Salas
pag.)
Zāles pļaušana ceļu un ielu malās (Salas pag.)
Ceļu un ielu attīrīšana no sniega un slīdamības novēršana
Kopā:
2300 Ceļa zīmes
Kopā:
Pavisam kopā:

LVL
47
37 980
13 000
3 500
3 700
3 700
35 000
96 880
3 000
3 000
99 927

Andrejs Ence, pašvaldības domes priekšsēdētājs

7. pielikums

Babītes novada pašvaldības domes 07.02.2012.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6

Babītes novada pašvaldības
finanšu saistības
Gads

2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
turpm.g.
Kopā

Plānotie aizņēmuma pamatsummas un
procentu maksājumi, galvojuma maksājumi
Babītes
Galvojums
Valsts kase novada
studējošā
sporta zāles
pašvaldības
kredīta
celtniecībai
saistības
nodrošinājuSalas pagastā
kopā
mam
120
32 000
32 120
120
55 932
56 052
120
54 680
54 800
120
53 428
53 548
120
52 175
52 295
120
50 923
51 043
120
49 671
49 791
80
695 158
695 238
920
1 043 967
1 044 887

Pašvaldības
Saistību
pamatbudžeta
apjoms % no
ieņēmumi bez
pašvaldības
mērķdotācijām
pamatbudžeta
un iemaksām
ieņēmumiem
PFIF
5 111 080

0,63
1,10
1,07
1,05
1,02
1,00
0,97

Andrejs Ence, pašvaldības domes priekšsēdētājs

Paziņojums par Babītes novada
Babītes pagasta teritorijas plānojuma
2008. - 2020. gadam un Salas pagasta
teritorijas plānojuma 2005. - 2017. gadam
grozījumu pilnveidotās redakcijas
apstiprināšanu par galīgo
7. februārī Babītes novada
pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums (sēdes protokola
pielikums Nr. 3, 1.§) Par Babītes
novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008. - 2020. gadam un Salas pagasta teritorijas
plānojuma 2005. - 2017. gadam
grozījumu pilnveidotās redakcijas apstiprināšanu par galīgo.
Ar apstiprināto teritorijas plānojumu grozījumu galīgo redak-

ciju un vides pārskata gala redakciju iespējams iepazīties no
5. līdz 26. martam pašvaldības
mājaslapā www.babite.lv.
Atsauksmes iespējams iesniegt rakstveidā, adresējot tās
Babītes novada pašvaldībai:
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV- 2107.
Dace Ansena,
teritorijas plānotāja

Babītes novada pašvaldība
piedalās pasākumos klientu
apkalpošanas kvalitātes
izpētei un uzlabošanai
Sākot ar 2012. gadu, Babītes
novada pašvaldībai ir jaunas ieceres, kā uzlabot darbu pašvaldības pakalpojumu sniegšanā. Lai
noskaidrotu iedzīvotāju viedokli,
kā pašvaldības darbinieki apkalpo
iedzīvotājus, tiek veikti vairāki pasākumi.
z Pašvaldības mājaslapā www.
babite.lv būs iespēja novērtēt pašvaldības struktūrvienības. Šobrīd
aicinām aizpildīt aptauju par
pašvaldības būvvaldes darbu.
Lai izteiktu plašāku viedokli par
pakalpojumu saņemšanas kvalitāti būvvaldē, aicinām aizpildīt
speciālu e-formu, kas pieejama
pašvaldības mājaslapas sadaļā Aktualitātes.
z Martā
pašvaldība piedalās
kampaņā Uzslavē labu servisu

2012!. Kampaņas būtība ir aicinājums visai sabiedrībai novērtēt
pozitīvo mums apkārt un uzslavēt
labu apkalpošanu. Uzslavēt var
jebkuru pašvaldības iestādi, apkalpošanas vietu vai darbinieku,
kas viesmīlīgi apkalpojis, radījis
pozitīvas emocijas vai sirsnīgi
uzsmaidījis. Aptaujas anketas var
aizpildīt pašvaldības ēkā Centra
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā vai
Pīlādzīšos Spuņciemā, Salas pagastā, vai internetā www.babite.lv,
nospiežot uz kampaņas baneri.
Babītes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus aktīvi piedalīties
aptaujās un kampaņās! Kopīga sadarbība veicinās informācijas apmaiņu starp novada iedzīvotājiem
un pašvaldību, kā arī uzlabos pašvaldības pakalpojumu kvalitāti.
Ilze Aizsila,
sabiedrisko attiecību speciāliste

6

2012. gada 9. martā

Saistošo noteikumu Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Babītes novada administratīvajā teritorijā
2012. gadā paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
1.1. Tiesības izdot šos saistošos noteikumus piešķir likuma Par
nekustamā īpašuma nodokli 1. panta otrās daļas 91.punkts,
pārejas noteikumu 40. un 41. punkts.
1.2. Babītes novadā nav spēkā esošu saistošo noteikumu, kas
regulētu nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2012. gadā.
2.1. Šie saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma Par
nekustamā īpašuma nodokli 1. panta otrās daļas 91. punktu,
pārejas noteikumu 40. un 41. punktu.
2.2. Saistošo noteikumu mērķis ir radīt normatīvo regulējumu
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai Babītes novada
administratīvajā teritorijā 2012. gadā.
2.3. Pieņemot šos saistošos noteikumus, tiks noteikta kārtība,
kādā tiks veikta nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana
konkrētiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem.
Nav plānota būtiska ietekme uz pašvaldības budžetu.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par plānoto
Nav attiecināms.
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Nav attiecināms.
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām Nav attiecināms.
ar privātpersonām

Andrejs Ence,
pašvaldības domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1

Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Babītes novada
administratīvajā teritorijā 2012. gadā
APSTIPRINĀTI ar Babītes novada pašvaldības domes
2012. gada 18. janvāra lēmumu, protokols Nr. 1, 1.§
Izdoti saskaņā ar likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 1. panta otrās daļas 91. punktu,
pārejas noteikumu 40. un 41. punktu

1. Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs atsevišķi par katru zemes vienību 2012. gadā
nedrīkst pārsniegt iepriekšējam
taksācijas gadam aprēķināto
nodokļa apmēru (neņemot vērā
atvieglojumus) vairāk nekā par
25%.
2. Ja nekustamā īpašuma objekts kļūst par nekustamā īpašuma nodokļa objektu 2012. gadā
(ja 2011. gadā objekts bija ar
nekustamā īpašuma nodokli
neapliekams objekts vai ja izveidots jauns nekustamā īpašuma objekts), tad nekustamā

īpašuma nodoklis 2012. gadam
tiek aprēķināts, nepiemērojot
nodokļa pieauguma ierobežojumu.
3. Ja 2012. gadā ir mainījusies zemes vienības platība salīdzinājumā ar platību, par kuru
nekustamā īpašuma nodoklis
tika aprēķināts 2011. gadā, nekustamā īpašuma nodoklis tiek
aprēķināts, piemērojot 1. punktā noteikto nekustamā īpašuma
nodokļa pieauguma ierobežojumu un vadoties no 2011. gadā
aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmēra par vienu

kvadrātmetru.
4. Noteikt, ka Babītes novada administratīvajā teritorijā
2012. gadā dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz
25 m2, ar nekustamā īpašuma
nodokli neapliek.
5. Šie saistošie noteikumi
stājas spēkā likuma Par pašvaldībām 46. panta pirmajā daļā
noteiktajā kārtībā un termiņā un
ir spēkā līdz 2012. gada 31. decembrim.
Andrejs Ence,
pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Par grozījumiem Babītes novada
pašvaldības domes 23.02.2011. saistošajos noteikumos
Nr. 6 «Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
noteikšanu Babītes novadā» paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
1.1. Saistošie noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni,
kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām
ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai
atsevišķi dzīvojoša persona tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību,
kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.
1.2. Izdoti saskaņā ar LR likuma Par pašvaldībām 15. panta
7. punktu un 43. panta 13. punktu un likuma Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā 14. panta sesto daļu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saskaņā ar grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likumā ir nepieciešams veikt grozījumus.
3. Informācija par plānoto projekta Nav attiecināms.
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta Nav attiecināms.
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Pabalsta saņēmējam jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti (pase),
administratīvajām procedūrām
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņa, jāiesniedz
vajadzību apliecinoši dokumenti un iesniegums.
6. Informācija par konsultācijām ar Nav attiecināms.
privātpersonām

Andrejs Ence,
pašvaldības domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2

Par grozījumiem Babītes
novada pašvaldības domes
23.02.2011. saistošajos
noteikumos Nr. 6 Par
maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa noteikšanu
Babītes novadā
APSTIPRINĀTI ar Babītes novada pašvaldības
domes 2012. gada 25. janvāra lēmumu,
protokols Nr. 2, 18.§
Izdoti saskaņā ar LR likuma Par pašvaldībām 43. panta 13. punktu un
likuma Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 14. panta sesto daļu

1. Izdarīt šādus grozījumus
Babītes novada pašvaldības
domes 23.02.2011. saistošajos
noteikumos Nr. 6 Par maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusa noteikšanu Babītes novadā (turpmāk tekstā Noteikumi):
„aizstāt Noteikumu 2.5. punktā

vārdu „otrajā” ar vārdu „pirmajā””.
2. Šie Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.
Andrejs Ence,
pašvaldības domes
priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3

Par pirmsskolas izglītības
programmas īstenošanas
pakalpojumu apmaksu no
Babītes novada pašvaldības
budžeta pirmsskolas izglītības
ieguvei privātās pirmsskolas
izglītības iestādēs
APSTIPRINĀTI ar Babītes novada pašvaldības
domes 2012. gada 7. februāra lēmumu,
protokols Nr. 3, 4.§
Izstrādāti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām
15. panta ceturto daļu, 43. panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu un trešās daļas 5. punktu

Šie noteikumi nosaka kārtību,
kādā tiek piešķirti līdzekļi par
pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumiem
(turpmāk tekstā - Dotācija) no
pašvaldības budžeta pirmsskolas
izglītības apguvei LR Izglītības
un zinātnes ministrijā reģistrētās
privātās pirmsskolas izglītības
iestādēs, kas realizē licencētas
vispārējās vai speciālās pirmsskolas izglītības programmas.
1. Noteikt maksimālo Dotāciju mēnesī Ls 180 apmērā
vienam izglītojamajam, bet konkrētai privātai pirmsskolas izglītības iestādei (turpmāk tekstā
- Iestāde) dotācija tiek piešķirta
atbilstoši mācību maksai, kas
noteikta līgumā starp Iestādi un
izglītojamā vecākiem vai bērna
likumiskajiem pārstāvjiem.
2. Pašvaldības finanšu Dotāciju par pirmsskolas izglītības
pakalpojumu bērnam nodrošina
ne ātrāk kā no pusotra gada vecuma.
3. Dotāciju var saņemt par
bērnu, ja bērna un vismaz viena no bērna vecāku vai bērna
likumiskā pārstāvja deklarētā
dzīvesvieta ir Babītes novada
administratīvajā teritorijā.
4. Piesakoties Dotācijas saņemšanai no pašvaldības budžeta, novada pašvaldības administrācijā iesniedzami dokumenti:
4.1. bērna vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja iesniegums;
4.2. līguma kopija starp Iestādi
un bērna vecākiem vai bērna likumiskajiem pārstāvjiem.
5. Pēc iesniegto dokumentu

pārbaudes pašvaldības izglītības
darba speciālists lemj par Dotācijas piešķiršanu un organizē
līguma sagatavošanu ar Iestādi
par Dotāciju no pašvaldības budžeta.
6. Dotācija par bērnu tiek uzsākta ar pašvaldības un Iestādes
līguma noslēgšanas mēnesim sekojošā mēneša pirmo datumu.
7. Dotācija tiek ieskaitīta Iestādes bankas kontā.
8. Par Dotācijas uzsākšanu
pašvaldības administrācija paziņo bērna vecākiem vai bērna
likumiskajiem pārstāvjiem.
9. Dotācija no pašvaldības
budžeta tiek pārtraukta, ja:
9.1. pašvaldības dome lemj par
Dotācijas pārtraukšanu Iestādēs, 2 mēnešus iepriekš brīdinot
Iestādi un bērna vecākus vai bērna likumiskos pārstāvjus;
9.2. bērna un neviena no bērna
vecāku vai likumisko pārstāvju
deklarētā dzīvesvieta nav Babītes novada administratīvajā teritorijā.
10. Babītes novada pašvaldības izglītības darba speciālista
pieņemto lēmumu var apstrīdēt Babītes novada pašvaldības
domē. Babītes novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
11. Šie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.
Andrejs Ence,
pašvaldības domes
priekšsēdētājs

2012. gada 9. martā

Saistošo noteikumu Par pirmsskolas izglītības
programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no
Babītes novada pašvaldības budžeta pirmsskolas
izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības
iestādēs paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
1.1. Tiesības izdot šos saistošos noteikumus piešķir likuma Par
pašvaldībām 15. panta ceturtā daļa, 43. panta trešā daļa, Izglītības likuma
17. panta pirmā daļa un trešās daļas 5. punkts.
1.2. Babītes novadā nav spēkā esošu saistošo noteikumu, kas regulētu
pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu
privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs, līdz ar to nepieciešams izdot
attiecīgus saistošos noteikumus.
2. Īss projekta satura izklāsts
2.1. Šie saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām
15. panta ceturto daļu, 43. panta trešo daļu, Izglītības likuma 17. panta
pirmo daļu un trešās daļas 5. punktu.
2.2. Saistošo noteikumu mērķis ir radīt normatīvo regulējumu
pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksai
privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs no Babītes novada pašvaldības
budžeta.
2.3. Pieņemot šos saistošos noteikumus, tiks noteikta kārtība, kādā no
pašvaldības budžeta tiek piešķirti līdzekļi par pirmsskolas izglītības
īstenošanas pakalpojumu apmaksu privātajās pirmsskolas izglītības
iestādēs.
3. Informācija par plānoto projekta Attiecīgie izdevumi plānoti pašvaldības budžetā.
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta Nav attiecināms.
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Nav attiecināms.
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar Nav attiecināms.
privātpersonām

Andrejs Ence,
pašvaldības domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Par grozījumiem Babītes novada
pašvaldības 24.08.2011. saistošajos noteikumos
Nr. 16 «Par ielu tirdzniecību Babītes novadā»
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1.Projekta nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi nepieciešami, lai precizētu personu, kurām jāmaksā
nodeva par tirdzniecību Babītes novada administratīvajā teritorijā, loku.
2.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar LR Ministru kabineta
2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas
kārtību 8. un 9. punktu.
2.2. Saistošo noteikumu mērķis ir precizēt personu, kurām jāmaksā
nodeva par tirdzniecību Babītes novada administratīvajā teritorijā, loku.
3. Informācija par plānoto projekta Nav plānota.
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta Nav attiecināms.
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Nav attiecināms.
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar Nav attiecināms.
privātpersonām

Andrejs Ence,
pašvaldības domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 28

Par grozījumiem Babītes novada
pašvaldības 24.08.2011. saistošajos
noteikumos Nr. 16 Par ielu tirdzniecību
Babītes novadā
APSTIPRINĀTI ar Babītes novada pašvaldības domes
2011. gada 21. decembra lēmumu, protokols Nr. 18, 22.§
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta pirmās daļas 3. punktu un LR Ministru kabineta
2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,
un tirdzniecības organizēšanas kārtību 8. un 9. punktu

1. Izdarīt Babītes novada
pašvaldības 24.08.2011. saistošajos noteikumos Nr. 16 Par
ielu tirdzniecību (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt Noteikumu 25. punktu šādā redakcijā:
„25. Šo noteikumu 8. punktā
minētās personas, kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu Babītes novadā, ir atbrīvotas no

nodevas par ielu tirdzniecību
publiskās vietās, savukārt personas, kuras nav deklarējušas
savu dzīvesvietu Babītes novadā, nodevu par ielu tirdzniecību
publiskās vietās maksā šo noteikumu 24.1. punktā noteiktajā
kārtībā un apmērā.”
1.2. Izteikt Noteikumu 26. punktu šādā redakcijā:
„26. Nodeva maksājama Babītes
novada pašvaldības kasē vai ie-

skaitāma pašvaldības kontā Nr.
LV66HABA0551022355389,
AS Swedbank, reģistrācijas
Nr. LV90000028870.”
2. Šie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.
Andrejs Ence,
pašvaldības domes
priekšsēdētājs
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Babītes novadā nauda seko
bērnudārzniekam
Lai nodrošinātu Babītes novadā dzīvojošiem mazuļiem vietas pirmsskolas izglītības iestādē
jau no 1,5 gadu vecuma un atbalstītu novada jaunās ģimenes,
pašvaldības deputāti nolēmuši
piešķirt dotāciju līdz Ls 180 par
katru bērnu, ja vecāki pašvaldības bērnudārzu vietā izvēlēsies
privātās pirmsskolas izglītības
iestādes apmeklēšanu.
Dotācijas summa tiek aprēķināta, ņemot vērā tās vidējās
izmaksas, kas ir pašvaldību
pirmsskolas izglītības iestādēs
uz vienu bērnu. Kārtību, kādā
šī dotācija tiek piešķirta, nosaka Babītes novada pašvaldības
2012. gada 7. februāra saistošie
noteikumi Nr. 3 Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu
no Babītes novada pašvaldības
budžeta pirmsskolas izglītības
ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs, ar kuriem var
iepazīties mājaslapas www.babi-

te.lv sadaļā Izglītība. Paredzēts,
ka šī dotācija segs LR licencētas
vispārējās pirmsskolas izglītības
programmas apguves izmaksas
un vecākiem pašiem būs jāmaksā tikai par bērna ēdināšanu.
Dotācija neapmaksās iestāžu
piedāvātos interešu izglītības
pulciņus.
Šis lēmums paver plašākas
iespējas vecākiem izvēlēties savam bērnam vēlamo izglītības
iestādi, nodrošina vienlīdzības
principa ievērošanu attiecībā uz
privātajām izglītības iestādēm
un, iespējams, ātrāk samazinās
rindas uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs. Pašvaldība arī
šogad turpinās darbu pie jaunu
pirmsskolas izglītības grupu atvēršanas novadā.
Minētajiem pasākumiem pašvaldības 2012. gada budžetā paredzēti Ls 240 000.
Evita Vinceviča,
Babītes novada pašvaldības
deputāte

SIA
“Babītes siltums”

Ūdenssaimniecības
sakārtošanas projekts
Babītes novadā turpinās
2010. gada oktobrī Babītes
novada pašvaldības uzņēmums
SIA Babītes siltums ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM)
parakstīja civiltiesisko līgumu
par projekta Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Babītē
ieviešanu. Projektā paredzēts
izbūvēt 16,356 km jaunu ūdensapgādes tīklu, 13,033 km jaunu
kanalizācijas tīklu, veikt esošā
galvenā kanalizācijas kolektora
rekonstrukciju, izbūvēt 12 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas,
kā arī izbūvēt jaunas ūdens attīrīšanas iekārtas Babītē un Piņķos
ar nepieciešamo tehnoloģisko
nodrošinājumu (jaunas artēziskās akas, jauni tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuāri, jaunas otrā
pacēluma ūdens sūkņu stacijas).
Projekta ietvaros noslēgti
šādi līgumi:
1. būvdarbu līgums Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
izbūve Babītes novadā ar konsorciju Koger un Partneri par
līguma summu Ls 3 090 514,09
(bez PVN). Līguma izpildes termiņš – 01.12.2012;
2. būvuzraudzības pakalpojumu līgums Inženiertehniskie un būvuzraudzības pakalpojumi projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Babītē» ietvaros ar SIA Geo
Consultants par līguma summu
Ls 54 460 (bez PVN). Līguma
izpildes termiņš – 12.06.2013;
3. būvniecības līgums Ūdens
attīrīšanas iekārtu projektēšana
un izbūve Babītes novadā ar personu apvienību KL par līguma

summu Ls 1 148 925,50 (bez
PVN). Līguma izpildes termiņš
– 01.06.2013;
4. līgums par tehniskā projekta Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Babītes novadā
autoruzraudzību ar SIA Venteko
par līguma summu Ls 15 000
(bez PVN). Līguma izpildes termiņš – 01.12.2012.
Šobrīd projekta ietvaros Babītes un Piņķu ciemā izbūvēti 9,2 km ūdensapgādes tīklu,
6,5 km kanalizācijas tīklu, 6 kanalizācijas sūkņu stacijas. Šopavasar tiks uzsākti ūdensapgādes
un kanalizācijas tīklu izbūves
darbi Priežciemā. Ir uzsākta
ūdens attīrīšanas iekārtu tehnisko projektu izstrāde un aprīlī
paredzēts uzsākt minēto iekārtu
izbūvi.
Projekta kopējās izmaksas ir
Ls 5 864 691, no tā attiecināmās izmaksas Ls 3 740 101,65
(t.sk. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums Ls 3 523 156, Babītes novada pašvaldības līdzekļi
Ls 171 186,88, SIA Babītes
siltums līdzekļi Ls 45 758,77).
Finansējums neattiecināmajām
izmaksām - Babītes novada pašvaldības līdzekļi Ls 828 813,12,
SIA Babītes siltums līdzekļi
Ls 1 295 776,23 (t.sk. finansējums pievienotās vērtības nodoklim Ls 1 016 481,25).
Projekta realizācija sekmēs
ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, energoresursu un ūdens racionālu
izmantošanu, samazinās vides
piesārņojumu un nodrošinās
kvalitatīvu dzīves vidi.

PROJEKTU ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA BABĪTĒ
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
ŠĪ PROJEKTA FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS - SIA BABĪTES SILTUMS.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS
UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS
ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums tavā nākotnē!

Valdis Kalniņš,
SIA «Babītes siltums» valdes loceklis
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LIELDIENU PASĀKUMI NOVADĀ
Lieldienu
dievkalpojumi
Piņķu Jāņa baznīcā
5. aprīlī plkst. 19.00
Zaļā ceturtdiena
6. aprīlī plkst. 13.00
Lielā piektdiena
8. aprīlī plkst. 9.00
Kristus Augšāmcelšanās
svētki
Salas Sv. Jāņa ev.-lut. baznīcā
8. aprīlī plkst. 11.00
Kristus Augšāmcelšanās
svētki

Babītes novada pašvaldība ielūdz uz Lieldienu svinībām Spuņciemā
un Piņķos. Kopā ar smaidīgo Lieldienu zaķi krāsosim raibu raibās
olas, ļausimies priecīgām rotaļām un dziesmām, kā arī vērosim
svētku priekšnesumus:
5. aprīlī plkst. 17.00 sporta un kultūras centrā Pīlādzīši Spuņciemā
Liepājas leļļu teātra izrāde Makss un Morics
5. aprīlī plkst.18.00 Piņķu Jāņa baznīcā, Piņķos
Babītes novada koris Atskaņa ielūdz uz Gabriela Forē Rekviēmu
8. aprīli plkst. 13.00 Babītes vidusskolas sporta laukumā Piņķos
sadancosim ar Babītes novada vidējās paaudzes deju kolektīvu
Dārta (vadītājs Lauris Siliņš), bērnu tautas deju kolektīvu Kaspīne
(vadītāja Dace Veide), kā arī ar viesiem - Rīgas Franču liceja
deju kolektīvu Auseklītis un Rīgas domes RKTMC Mazā Ģilde
deju ansambli Daiļrade (vadītāja Iveta Pētersone),
sadziedāsim ar Alsungas etnogrāfisko ansambli Suitu sievas
(vadītāja Ilga Leimane)

SPORTA ZIŅAS
Babītes novada
sporta spēles
15. janvārī Babītes sporta
kompleksā norisinājās pirmais
posms zolītes spēlē. Sieviešu grupā 1. vietu izcīnīja Inita
Reika, 2. - Dzintra Svikle un
3. - Gunta Sadovska. Vīriešu
grupā 1. vieta Mārim Kursišam,
2. - Andrim Lazdānam un 3. Vladislavam Ribulim.
28. janvārī Babītes sporta
kompleksā norisinājās sporta
spēles galda tenisā. Sieviešu
grupā bija divas dalībnieces 1. vietu izcīnīja Ļubova Bardina, 2. - Skaidrīte Kibare. Vīriešu
amatieru grupā 1. vietu ieguva
Nauris Zīds, 2. - Ēriks Dembovskis un 3. - Sergejs Varša. Sporta grupā 1. vietu izcīnīja Jurijs
Polozovs, 2. - Aleksejs Bikovs
un 3. - Ilgonis Aželis.
12. februārī Mārupes novada Viesturu golfa laukumā norisinājās novada sporta spēles
distanču slēpošanā. Sacentās
35 dalībnieki. Jaunākā bija
Tīna Kristīne Poķe (2007.g.dz.)
un vecākā - Marija Lubāne
(1938.g.dz.).

gas novadu 2012. gada sporta
spēles novusā. Piedalījās 10
pašvaldību komandas. Mūsu
novada komanda izcīnīja 2. vietu. Babītes novadu pārstāvēja
Anastasija Linkēviča, Ainārs
Grosens, Juris Grosens un Gaidis Čoders.

Volejbols
14. janvārī Saldū notika vīriešu veterānu turnīrs volejbolā
Saldus kauss. Sporta kluba Babīte veterānu komanda izcīnīja
4. vietu.
4. februārī Spuņciema sporta un kultūras centrā norisinājās atklātais vīriešu veterānu
volejbola turnīrs Babīte 2012.
Piedalījās 5 komandas – Jelgava, Saldus, Skrunda, Valgunde
un Babīte. Sporta kluba Babīte veterānu komanda izcīnīja
2. vietu.
18. februārī Babītes sporta kompleksā notika Latvijas
augstskolu atklāto sacensību
sieviešu komandām ceturtā sabraukuma spēles. Sporta kluba
Babīte komanda abās spēlēs izcīnīja uzvaras, pārspējot Minusas volejbola skolas komandu
ar rezultātu 2:0 (25-22; 25-21)
un sporta klubu RTU ar 2:0
(25-18; 25-20).

Pierīgas novadu
2012. gada
sporta spēles
Florbols

4. februārī Mārupē norisinājās Pierīgas novadu 2012. gada
sporta spēles zolītē. Piedalījās
11 novadu komandas. Mūsu novada komanda izcīnīja 3. vietu,
tās sastāvs: Inita Reika, Vladislavs Ribulis, Mairis Kampars
un Valdis Mincāns.
19. februārī Babītes sporta
kompleksā notika Pierīgas novadu 2012. gada sporta spēles
dambretē. Piedalījās 5 novadu komandas. 1. vietu izcīnīja
Babītes novada komanda. Tās
sastāvs: pirmais galdiņš Romāns Viļums - 3. vieta, otrais
galdiņš Benno Butulis - 1. vieta,
trešais galdiņš Andris Kalpiņš
- 1. vieta un ceturtais galdiņš
(sieviešu) Skaidrīte Kibare 2. vieta.
26. februārī Babītes sporta
kompleksā norisinājās Pierī-

Latvijas florbola 1. līgas
čempionātā vīriešiem sporta
kluba Babīte komanda aizvadījusi visas 20 spēles grupu turnīrā, izcīnot 7 uzvaras (13 spēlēs
piedzīvoti zaudējumi) un tabulā
ieņemot 5. vietu. Pēdējo 5 spēļu rezultāti: 8. janvārī Svētes
pamatskolā uzvarēta Jelgavas
novada komanda ar rezultātu
8:7, 11. janvārī Spuņciemā zaudējums pagarinājumā Jelgavas
novadam 8:9, 22. janvārī Ķekavā uzvarēta Ķekava 2 ar rezultātu 8:5, 12. februārī Spuņciemā
zaudējums FK Ādaži 1:12, 17.
februārī Ķekavā zaudējums
pēcspēles metienos 7:8 Ķekavas Bulldogs komandai. Līdz ar
to mūsu komanda izslēgšanas
spēlēs neiekļūst.
Jaunatnes florbola čempionātā sporta kluba Babīte jau-

nie florbolisti U-12 vecuma
grupā 2. divīzijā nospēlējuši
13 spēļu un 10 komandu ieņem 6. vietu ar 6 uzvarām un
7 zaudējumiem. U-14 vecuma
grupa 2. divīzijā nospēlējusi
20 spēles un starp 15 komandām ieņem 9. vietu ar 12 uzvarām un 8 zaudējumiem. U-18
vecuma grupa 1. divīzijā nospēlējusi 4 spēles, visās piedzīvoti zaudējumi, un 5 komandu
vidū ieņem 4. vietu.
Veterānu florbola čempionātā sporta kluba Babīte vīriešu komanda ir aizvadījusi
16 spēles un turnīra tabulā starp
11 komandām ieņem 9. vietu.

Futbols
No 15 līdz 19. februārim
Baltkrievijas
galvaspilsētā
Minskā norisinājās 5 valstu
starptautiskās sacensības 1998.
gadā dzimušiem jaunajiem
futbolistiem. Tajās piedalījās
gadu jaunākā (1999.) SK Babīte komanda. Astoņu komandu
konkurencē mūsējie izcīnīja
6. vietu.
19. februārī Rīgā norisinājās Dinamo Cup starptautiskās
sacensības U-8 komandām.
SK Babīte pārstāvēja 2 komandas. 18 komandu konkurencē
Babīte–1 izcīnīja 3., bet Babīte–2 - 16. vietu.

Latvijas sporta
veterānu sporta
spēles
25. februārī Rīgā norisinājās
sporta spēles sporta veterāniem
vieglatlētikā telpās. Piedalījās
28 komandas. Kopvērtējumā
SK Babīte izcīnīja 6. vietu,
paliekot aiz Jūrmalas, Līvānu
novada, Ventspils, Rīgas un
Daugavpils komandām, bet
starp sporta klubiem kopvērtējumā izcīnīta 1. vieta. Sporta
klubu Babīte pārstāvēja Ilona
Kojaloviča, Ingrīda Lamberte,
Aelita Pāvule, Iveta Gudkova,
Daiga Dābola, Andra Bratuška,
Santa Lorence, Anita Villere,
Olga Anikonova, Ruriks Bite,
Gundars Ošmucnieks, Māris
Pakārklis un Andris Rukmanis.
Guntars Reika,
Babītes sporta kompleksa
vadītājs

Florbols. 1. līga Centrs 2011/2012
Vieta
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uzvaras Zaudējumi Metieni Precizit.
Gūtie
Ielaistie +/Spēles pam/pag
pam/pag
%
vārti*
vārti*
FK Ādaži
20
18/1
1
821
21,6
177 (20/8)
90 (2/9) 87
Latgale
20
10/3
7
803
19,7 158 (25/10) 143 (3/26) 15
Ķekavas Bulldogs 20
9/1
6/4
754
22,4
169 (27/5) 146 (11/30) 23
Jelgavas novads
20
7/2
11
822
17,9
147 (21/3) 164 (8/15) -17
SK Babīte
20
6/1
10/3
690
18,7
129 (14/3) 149 (4/21) -20
Ķekava 2
20
1/1
16/2
702
16,7
117 (23/3) 205 (4/29) -88
Komanda

Pts
56
36
33
25
23
7

Kultūras afiša
10. martā plkst. 18.00 Babītes vidusskolas zālē
koru draudzības koncerts

Piedalās: Babītes novada jauktais koris Atskaņa (diriģenti Ginta Pētersone,
Jānis Ozols, Ralfs Šmīdbergs), Stopiņu novada jauktais koris Ulbroka
(diriģenti Ina Ekarte, Eduards Fiskovičs, koncertmeistare Inga Sarkane)
jauktais koris Domino (diriģents Eduards Fiskovičs). Ieeja bez maksas.

21. martā plkst. 18.30 sporta un kultūras centrā Pīlādzīši
Spuņciemā tikšanās ar ainavu arhitekti, Latvijas
Lauksaimniecības universitātes pasniedzēju Gundegu Lināri
Kā plānot, veidot un sadzīvot ar savu dārzu?
24. martā sporta un kultūras centrā Pīlādzīši Spuņciemā
Starptautiskajai teātra dienai veltīts pasākums Dzīve ir kā teātris
plkst. 18.00 Mālpils amatierteātra izrāde pēc R. Blaumaņa lugas Trīnes grēki
plkst. 20.00

motīviem
Teātra diena ir īpaša reize, kad jebkurš var iejusties kādā lomā un
atļauties dažādas ēverģēlības. Kopā ar Salas pagasta
amatierteātri Kalambūrs un komponistu Imantu Paulu dziedāsim,
dejosim un, protams, spēlēsim teātri!

Astoņi gadi dejas
ritmos

Februārī senioru deju kopa
Gāte draugu pulkā svinēja savu
astoto gadskārtu. Kopš Babītes novada izveides 2009. gadā
deju kopu vada Latvijas Senioru deju apvienības (LSDA)
priekšsēde Laimdota Andersone, kura, pati būdama Vācijas
senioru deju apvienības biedre,
arī Gāti rosināja uz starptautisku sadarbību. Gāte kā vienīgā
Latvijas senioru deju kopa nu
kļuvusi arī par Vācijas Senioru
deju apvienības biedri.
LSDA neatlaidīgi strādā, lai
senioru deja attīstītos kā atsevišķs dejas žanrs. Senioru deju
kustības uzlabo fizisko un garīgo labsajūtu un pozitīvi ietekmē
pašapziņu. Svarīgi saskatīt un
pieņemt jaunos deju virzienus,
nezaudējot latviskās kultūras
identitāti, saglabājot tradīcijas.
Senioru dejas ceļ jaunus
draudzības un kultūras tiltus uz
Latviju, veicina cilvēku saskarsmi un mazina vientulību. Astoņos gados seniores apguvušas
plašu LSDA un starptautisko
senioru deju repertuāru, piedalījušās senioru deju pasākumos
Ogrē, Ikšķilē, Jūrmalā, Ventspilī, Rīgā u.c. Pirmais brauciens ārpus Latvijas robežām
bija uz senioru deju festivālu
Igaunijā, Merjamā, 2010. gada
rudenī, bet pērn deju kopa viesojās Tallinā - Eiropas kultūras
galvaspilsētā 2011. Kopā ar
Igaunijas, Somijas un Lietuvas
senioriem tika dejots jaunajā
Brīvības laukumā Vecpilsētas
svētkos Atvērtā sirds. Gāte arī

savās mājās ir uzņēmusi ciemiņus no Igaunijas – azartiskos
Tīnas Sāras vadītos dejotājus
Salas pagasta svētkos 2011 un
vasaras nogalē – deju grupu no
Savernas novada.
Pagājušajā gadā kopā ar Salas pagasta amatierteātri Kalambūrs un mūsdienu deju grupu Platīns Gold Slampē Gāte
piedalījās jaukā pārnovadu pasākumā Tieva, gara tēva josta,
kuras iniciators ir Pūres novads.
Pasākums pulcēja pagastus,
kas atrodas pie Ventspils šosejas. Katru gadu viesus uzņem
cits novads. Kuplais dalībnieku
pulks atveda krāšņus rokdarbus
izstādei, dažādu žanru dejas un
muzikālus priekšnesumus.
Tā kā L. Andersone ieguvusi
senioru deju pedagoģes izglītību Vācijā, Gātes repertuārā ienāca daudz jaunu Vācijā apgūtu
horeogrāfiju. 28. janvārī deju
kopa uzņēma viesus, ar kuriem
tika izdejots gan vācu repertuārs, gan parādītas pašu dejas.
Gātes sasniegto novērtēja gan
deju pedagoģes no Vācijas Senioru deju apvienības – Krista
Šeninga (Christa Schoningh)
un Stuhr-Brinkum kultūras un
izglītības centra direktore Katja
Šaulande (Katja Schauland).
Sirsnīgu sarunu un deju prieka gaisotnē deju kopas Gāte
dalībnieces uzkrāja spēkus jaunam deju gadam.
Ruta Āre,
senioru deju kopas «Gāte»
dalībniece
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