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ZIŅOJUMS PAR BABĪTES NOVADA
PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2015. GADĀ
Babītes novada pašvaldības
budžets 2015. gadam sastādīts
saskaņā ar likumiem „Par pašvaldību budžetiem” un „Par
valsts budžetu 2015. gadam” un
Ministru kabineta 2014. gada
23. decembra noteikumiem
Nr. 830 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2015. gadā”.

Pašvaldības
administrācijas
darbinieces panākumi
jāšanas sportā
6. lpp.
2014. gadā meliorācijas novad
grāvju rekonstrukcijā un caurteku
nomaiņā ieguldīti 81 388 EUR.
2014. gadā pabeigta pašvaldī
bai piederošās Beberbeķu kapsētas
kapu kvartālu izbūve un labiekār
tošana, izbūvējot celiņus un auto
stāvvietu.
2014. gadā nedaudz pieauga
izdevumi savstarpējos norēķinos
ar Rīgas un Jūrmalas pašvaldību
par Babītes novadā dzīvojošiem
bērniem, kuri mācās šo pašval
dību skolās, – 377 178 EUR, bet
finansējums privātajām pirmssko
las izglītības iestādēm sasniedza
697 292 EUR.
2014. gadā samazinājās izmak
sāto pabalstu apmērs pašvaldības
sociālajā dienestā, kopumā pabal
sti izmaksāti 223 565 EUR apmērā,
bet par pakalpojumiem pansio
nātos un bērnunamos samaksāts
59 517 EUR. 2014. gadā no paš
valdības budžeta turpinājās daļēja
ēdināšanas izmaksu kompensācija
(50% apmērā) daudzbērnu ģimeņu
bērniem, kā arī „zupas virtuves”
izdevumu apmaksa Piņķos un
Spuņciemā.

un Spuņciema ielu aptuveni divu
kilometru garumā, ieguldot ap
tuveni 380 000 EUR.
2014. gadā, kā ik gadu, pašval
dības budžeta līdzekļi tika novirzī
ti investīcijām pašvaldības iestāžu
renovācijas projektos, kā rezultātā
izbūvēts jauns piekļuves mezgls
Babītes vidusskolai un Babītes
sporta kompleksam, lai nodrošinā
tu iekļūšanu minētajās iestādēs arī
cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Līdz 31.12.2014. Babītes no
Pirmsskolas izglītības iestādei „Sai
vadā savu dzīvesvietu deklarējis
mīte” uzsākta jauna korpusa būv
10 131 iedzīvotājs: 8716 – Babī
niecība, lai nodrošinātu ar vietām
tes pagastā, 1415 – Salas pagastā.
aptuveni 45 mazuļus, būvniecības
Tomēr šis rādītājs objektīvi neat
kopējās izmaksas – 607 483 EUR.
spoguļo Babītes novadā faktiski
Viens no vērienīgākajiem realizē
dzīvojošo iedzīvotāju skaitu, jo
tajiem projektiem ir pašvaldības
pēdējos gados uzceltajās savrup
Kultūrizglītības centra atklāšana
mājās dzīvo cilvēki, kuri savu dzī
Piņķos, ēkā mājvieta rasta Babītes
vesvietu deklarējuši citā novadā,
novada pašvaldības bibliotēkai, Ba
un tas nozīmē, ka viņu maksātie
bītes mūzikas skolai, koncertzālei
nodokļi nenonāk Babītes novada
ar 250 vietām un neatliekamās
pašvaldības budžetā.
medicīniskās palīdzības dienesta
2014. gadā Babītes novada
brigādei. Rekonstrukcijas kopējās
pašvaldībā deklarēti 135 jaun
izmaksas ir 2 287 441 EUR, ne
Kopējie pašvaldības pamatbu
dzimušie, reģistrēti 78 mirušie,
skaitot telpu aprīkojumu.
džeta ieņēmumi 2015. gadā plānoti
pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā
2014. gadā no autoceļu fonda 12 005 432 EUR apmērā, tajā skaitā
pašvaldības ielu un ceļu ikdienas nodokļu ieņēmumi, valsts budžeta
reģistrētas 77 laulības.
mērķdotācijas pedagogu algām līdz
Demogrāfiskās situācijas dinamika katra gada 1. janvārī:
2015. gada 31. augustam, bērnu
vecāku iemaksas Babītes mūzikas
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
skolā, ieņēmumi no pašvaldības
institūciju
sniegtajiem pakalpo
7365
8949*
9184*
9354*
9591*
9828*
10131*
jumiem un pašvaldības īpašuma
* – pēc administratīvi teritoriālās reformas
izmantošanas, savukārt izdevumi
plānoti 14 338 000 EUR apmērā.
2015. gada 1. janvārī Valsts votāju ienākuma nodoklis par uzturēšanā ieguldīti 162 888 EUR.
2015. gadā pašvaldības pamat
nodarbinātības dienestā kā dar 367 210 EUR, nekustamā īpašu No pašvaldības pamatbudžeta ielu budžetā ienākumi no nodokļiem
ba meklētāji bija reģistrējušies ma nodoklis par 360 606 EUR, un ceļu projektēšanā, kārtējā re plānoti 10 733 465 EUR, no tiem
198 novada iedzīvotāji (3,2% no nenodokļu ieņēmumi par 49 637 montā un būvuzraudzībā iegul 9 434 632 EUR iedzīvotāju ienāku
darbspējīgo iedzīvotāju skaita). EUR, transfertu ieņēmumi par dīti 648 237 EUR (Liepu alejas ma nodoklis, bet 1 298 833 EUR
Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada 31 528 EUR, pašvaldības iestāžu rekonstrukcija Babītē, piebrauca nekustamā īpašuma nodoklis. Ie
datiem, darba meklētāju skaits ir ieņēmumi par 24 528 EUR, un mās ielas pie daudzdzīvokļu ēkām maksas pašvaldību finanšu izlīdzi
kopumā ieņēmumi budžetā sa Piņķos rekonstrukcija, luksofora nāšanas fondā sastāda 1 661 023
samazinājies par 24 cilvēkiem.
būvniecība Rīgas–Jūrmalas ielas EUR, kas ir par 34,2% vairāk
Ekonomisko aktivitāšu ziņā sniedza 11 642 937 EUR.
2014. gadā tika pabeigta paš krustojumā, gājēju ietves izbūve nekā 2014. gadā, un 17,76% no
2014. gads Babītes novadā bijis
veiksmīgāks nekā 2013. gads, jo valdības SIA „Babītes siltums” gar Rīgas ielu Piņķos, autostāv iedzīvotāju ienākuma nodokļu ie
iepriekšējos gados uzsāktā būv īstenotā projekta „Ūdenssaim vietas rekonstrukcija Centra ielā ņēmumiem. Procentuāli iemaksas
niecība turpinās, bet ieņēmumi niecības pakalpojumu attīstī Piņķos un ātrumu ierobežojošo pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fondā ir ceturtās lielākās no 17
no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ba Babītē” 2. kārta, atjaunojot vaļņu izbūve).
2014. gadā veikta apgaismo Latvijas pašvaldībām, kuras veic
pašvaldības budžetā būtiski pie maģistrālos ūdensvadus Babītes
aug (te gan jāņem vērā pašvaldību ciemā. Savukārt Salas pagasta juma izbūve Meža ielas posmā, šīs iemaksas.
Ielu un autoceļu ikdienas
finanšu izlīdzināšanas īpatnības). Spuņciemā par pašvaldības bu apgaismojuma rekonstrukcija Sila
Darījumi ar nekustamajiem džeta līdzekļiem izbūvēts jauns un Smilšu ielā Babītē par kopējo uzturēšanai un asfaltbetona se
guma atjaunošanai no autoceļu
īpašumiem 2014. gadā Babī maģistrālais ūdensvads pa Sila summu 32 491 EUR.
tes novada teritorijā notiku
ši 15 332 405 EUR apmērā,
bet, salīdzinot un izvērtējot ar
2013. gadu, kad darījumu apjoms
bija Ls 13 132 114 apmērā, se
cināms, ka nekustamā īpašuma
tirgū ikdienas darījumu apjoms
ir samazinājies.
Pašvaldības būvvaldē saska
ņoti 425 būvniecības projekti,
kas ir par 196 projektiem vairāk
nekā 2013. gadā, izsniegtas 176
būvatļaujas, kas ir par 46 būvat
ļaujām vairāk nekā 2013. gadā,
un ekspluatācijā pieņemti 135
objekti, kas ir par 23 objektiem
vairāk nekā 2013. gadā.
2014. gadā Babītes novada
pašvaldības dome apstiprināja
sešus detālplānojumus, vienu
lokālplānojumu un 22 zemes
ierīcības projektus, atļāva uzsākt
13 detālplānojumu, divu lokāl
plānojumu un 28 zemes ierīcī
bas projektu izstrādi. 2014. gadā
nolemts izstrādāt jaunu Babītes
novada teritorijas plānojumu.
2014. gadā visās pašvaldības
budžeta ieņēmumu sadaļās ieņē
mumi pārsniedz plānotos: iedzī

fonda līdzekļiem plānots sa
ņemt 221 407 EUR, bet iegul
dīt 293 781 EUR, jo atlikums
no 2014. gada ir 72 374 EUR.
Pašvaldības ielu un ceļu projek
tēšanā, būvniecībā un rekons
trukcijā no pašvaldības pamatbu
džeta līdzekļiem plānots ieguldīt
2 402 500 EUR, kas ir par 271%
vairāk nekā 2014. gadā. Paredzēts
rekonstruēt autoceļu Piņķi–Dzil
nuciems aptuveni 3 km garumā,
Priedaines ielu Piņķos un izbūvēt
gājēju ietvi gar Kleistu ceļu Mež
ārēs, kā arī izstrādāt vairākus ielu
rekonstrukcijas projektus.
2015. gadā paredzēts rekons
truēt ielu apgaismojumu Meža
ielā Babītē, izbūvēt ielu apgaismo
jumu no autoceļa Rīga–Liepāja
līdz Viestura ielai Dzilnuciemā,
no autobusu pieturas Mežāres līdz
Sapņu ielai Mežārēs, gar autoceļu
Piņķi–Dzilnuciems no Rīgas ielas
līdz Sīļukalna ielai, Pļavu, Zāļu un
Smilgu ielā Sēbru ciemā, kā arī gā
jēju pāreju apgaismojumu Jūrma
las ielas krustojumos ar Aveņu un
Laimdotas ielu Piņķos.
2015. gadā no pašvaldības bu
džeta sociālajai palīdzībai dažādu
pabalstu izmaksai un pakalpojumu
apmaksai paredzēti finanšu līdzekļi
308 753 EUR apmērā, kas ir par
9% vairāk nekā 2014. gadā.
2015. gadā paredzēts izstrādāt
tehnisko projektu Babītes vidussko
las piebūvei, jo demogrāfiskie dati
rāda, ka turpmākos gadus Babītes
vidusskolā katru gadu būs jāatver
sešas pirmās klases. Tiks izstrādāti
tehniskie projekti ēkai Liepu alejā
17, lai izbūvētu publisko bibliotēku,
Sociālā dienesta un Dienas centra
telpas Babītē, kā arī bijušo Babītes
pasta nodaļas un „Lattelecom” ēku
pārbūvei par pašvaldības dzīvokļu
ēkām. Lai nodrošinātu kvalitatī
vāku pašvaldības Sociālā dienesta
darbu, paredzēts izbūvēt piebūvi
Dienas centra ēkai Centra ielā 3,
Piņķos.
Kopumā ar finanšu līdzekļiem
Babītes novada pašvaldības budžetā
2015. gadā iespējams nodrošināt
pašvaldības autonomo funkciju iz
pildi un plānot dažādus attīstības
projektus nākamajiem gadiem.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
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Babītes novada pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumi
2014. gadā, EUR

Vadības dienestu
izdevumi 2014. gadā,
EUR

Pašvaldības budžeta
Budžeta iestāžu
transferti
ieņēmumi
132 847 EUR;
218 578 EUR;
1%
Aizņēmumi no Valsts kases
2%
Valsts budžeta transferti
466 732 EUR;
1 240 242 EUR;
4%
10%
Nenodokļu
ieņēmumi
217 417 EUR;
2%
Nekustamā īpašuma
nodoklis
1 465 200 EUR;
12%

Maksājumi pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fondā;
1 237 659 EUR;
51%

Kopā: 2 399 924

Ieņēmumi no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa
8 368 653 EUR;
69%

Kopā: 12 109 669

Pamatbudžeta izdevumi
atbilstoši funkcijām 2014. gadā,
EUR
Sociālā aizsardzība
545 879 EUR;
5%

Finansēšana
2014. gadā, EUR

Vispārējie valdības dienesti
2 383 558 EUR;
21%
Ekonomiskā darbība
795 864 EUR;
7%

Izglītība
4 646 119 EUR;
41%

Atpūta, kultūra, sports
1 180 462 EUR;
11%

Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana
1 675 030 EUR;
15%

Kopā: 11 226 912

Izdevumi atbilstoši
ekonomiskajai klasifikācijai
2014. gadā, EUR
Sociālie pabalsti
292 479 EUR;
3%

Administrācija;
931 419 EUR;
39%

Transferti, dotācijas
pašvaldībām
1 628 809 EUR;
15%

Atlīdzības
4 188 911 EUR;
37%

Pamatkapitāla veidošana
2 607 199 EUR;
23%

Procentu
izdevumi
51 981 EUR;
0,46%
Subsīdijas un dotācijas
114 897 EUR;
1%

Pakalpojumi un preces
2 347 811EUR;
21%

Kopā: 11 232 087

Informācija par projektu
„Rail Baltica 2”
2015. gada 22. janvārī Satiksmes ministrijā notika „Rail
Baltica 2” pašvaldību darba grupas sanāksme, kurā tika
apspriesti divi „Rail Baltica” trases varianti, kas tiks
nodoti ietekmes uz vidi novērtējuma procesam, kā arī
sabiedriskajai apspriešanai.
Jau ziņots, ka „Rail Baltica” ir dzelzceļa transporta
projekts. Tā mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas
dzelzceļu tīklā, izbūvējot jaunu 1435 mm jeb Eiropas
standarta platuma dzelzceļa līniju Baltijas valstīs. Ar ātru
un videi draudzīgu dzelzceļa transporta satiksmi tiks sa
vienotas metropoles Tallina–Rīga–Kauņa–Varšava–Berlīne
(tālākā nākotnē maršrutu plānots pagarināt līdz Venēcijai).
Netieši šajā maršrutā iekļauta arī Somija, plānojot, ka
varētu izbūvēt zemūdens tuneli, pa kuru kursētu dzelzceļš
no Tallinas uz Helsinkiem, vai arī atklāt vilcienu prāmi
starp šīm pilsētām, tādējādi pagarinot projekta ietekmi
arī līdz Skandināvijas valstīm. 2025. gadā paredzēts atklāt
„Rail Baltica” savienojumu Tallina–Rīga–Kauņa, bet 2030.
gadā – savienojumu ar Varšavu. Kopējās „Rail Baltica”
projekta izmaksas paredzētas 3,7 miljardu eiro apmērā,
projekta izmaksas Latvijā pēc iepriekšējās izpētes pare
dzētas 1,3 miljardu eiro apmērā.
Informējam, ka plānotais dzelzceļa trases variants
neskar Babītes novada teritoriju. Visiem interesentiem ir iespēja sekot līdzi „Rail Baltica 2” projekta
aktivitātēm, reģistrējoties interneta vietnē –
http://railbaltica.info/.
Veldze Liepa, Babītes novada pašvaldības
administrācijas attīstības daļas vadītāja

Kopā: 498 591
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Janvāra pašvaldības domes sēde
Babītes novada pašvaldības domes sēdē 28. janvārī tika izskatīti 37 darba kārtībā iekļautie
punkti. Sēdē piedalījās 14 domes deputāti.

•

Domes lēmumi īsumā:
•

•

•

•

•

•

piekrist zemes ierīcības
projekta izstrādei nekusta
mā īpašuma „Ošu iela 18”
sadalīšanai divās zemes
vienībās;
piekrist zemes ierīcības
projekta izstrādei nekus
tamā īpašuma „Strauti-2”
sadalīšanai divās zemes
vienībās;
apstiprināt SIA „Rīgas
mērniecības birojs” zemes
ierīkotāja Reiņa Anģēna
izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamajiem
īpašumiem „Stabules” un
„Stabulītes”;
uzsākt
detālplānojuma
„Sebru-Veisi” grozījumu
izstrādi nekustamā īpašu
ma Veisu iela 1, Sēbruciems,
Babītes pagasts, Babītes no
vads, robežās 0,687 ha platī
bā. Noteikt, ka detālplānoju
ma izstrādi un realizāciju ar
saviem finanšu līdzekļiem
pilnā apmērā finansē SIA
„Country Investments”;
atcelt Babītes novada paš
valdības domes 17.12.2014.
lēmumu, protokols Nr. 16,
7.§ „Par zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeig
šanos un apbūvētas zemes
piekritību Babītes novada
pašvaldībai”;
iekļaut Babītes novada
pašvaldībai piederošā ne
kustamā īpašuma „Ābeles 2”
zemes vienības daļu 1,4 ha
platībā iznomājamo neap
būvēto zemes gabalu sa
rakstā. Noteikt meža zemes
izmantošanu bez apbūves
un koku ciršanas tiesībām.
Iekļaut Babītes novada
pašvaldībai piederošā ne
kustamā īpašuma „Paegļu
iela I-13” zemes vienības
daļu 0,0433 ha platībā izno
mājamo neapbūvēto zemes
gabalu sarakstā. Noteikt
zemes izmantošanu bez
apbūves tiesībām. Iekļaut
Babītes novada pašvaldībai
piekrītošo zemes vienību
0,01 ha platībā iznomājamo
neapbūvēto zemes gabalu
sarakstā. Noteikt zemes
izmantošanu ar apbūves
tiesībām;

•

•

•

•

noteikt, ka divām perso
nām ir izbeigušās zemes
pastāvīgās lietošanas tiesī
bas uz 1/8 domājamām da
ļām no nekustamā īpašuma
„Sudrablapsas”, Lapsās, Babī
tes pagastā, Babītes novadā,
zemes vienības 0,202 ha
platībā. Noteikt, ka Babītes
novada pašvaldībai piekrīt
un uz pašvaldības vārda
zemesgrāmatā ierakstāma
apbūvēta lauku apvidus
zeme: „Sudrablapsas”, Lap
sas, Babītes pagasts, Babītes
novads, 1/4 domājamās da
ļas no 0,202 ha;
noslēgt zemes nomas līgu
mu par pašvaldībai piede
rošā nekustamā īpašuma
„Dārzi” zemes vienības ar
nosacīto nosaukumu „Piņ
ķi” daļas iznomāšanu bez
apbūves tiesībām personī
gās palīgsaimniecības va
jadzībām – ģimenes dārzu
ierīkošanai un uzturēšanai
vienai personai;
mainīt nekustamā īpašuma
„Salmiņi”, Lapsās, Babītes
pagastā, Babītes novadā, no
teikto nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no zemes,
uz kuras galvenā saimnie
ciskā darbība ir lauksaim
niecība, uz neapgūta indi
viduālo dzīvojamo māju
apbūves zeme 0,9600 ha
platībā;
apstiprināt aktualizēto
„Babītes novada Attīstības
programmas 2014.–20120.
gadam” „Rīcības un inves
tīciju plānu 2015.–2017.
gadam”;
izsniegt izziņu vienai per
sonai par piekrišanu iegūt
īpašumā 1/2 domājamās da
ļas no nekustamā īpašuma
„Ezerlīči” 3, Salas pagastā,
Babītes novadā. Izsniegt
izziņu SIA „Pillar 3” par
piekrišanu iegūt īpašu
mā nekustamo īpašumu
„Salmiņi” Babītes pagastā,
Babītes novadā. Izsniegt
izziņu vienai personai par
piekrišanu iegūt īpašumā
181/2637 domājamās da
ļas no nekustamā īpašuma
„Sila iela 8, k-1” Babītē, Ba
bītes pagastā, Babītes no
vadā. Izsniegt izziņu SIA
„Baltic-Finanz – Invest”
par piekrišanu iegūt īpašu
mā nekustamos īpašumus
„Lāču iela 16”, „Lāču iela
9” un „Ūdru iela 6” Lapsās,
Babītes pagastā, Babītes no

•

•

•

•

•

•

•

•

•

vadā. Izsniegt izziņu vienai
personai par piekrišanu
iegūt īpašumā nekustamo
īpašumu „Meldrāju iela 30”
Vīkuļos, Babītes pagastā,
Babītes novadā;
izveidot komisiju lēmumu
pieņemšanai lauksaimnie
cības zemes iegūšanai īpa
šumā;
veikt izmaiņas Babītes no
vada pašvaldības 26.02.2014.
noteikumos Nr. 3 „Babītes
novada pašvaldības do
mes izveidotajās komisijās
strādājošo darba samaksas
kārtība”;
piešķirt pabalstu 1000 EUR
apmērā vienai personai, lai
nodrošinātu personas dēla
sociālās rehabilitācijas mēr
ķu sasniegšanu. Piešķirt
ikmēneša pabalstu 45 EUR
apmērā vienai personai ap
rūpei mājās nodrošināšanai.
Piešķirt pabalstu 290 EUR
apmērā piecām personām
un trīs personām 200 EUR
sociālās rehabilitācijas mēr
ķu sasniegšanai;
pagarināt sociālās dzīvoja
mās mājas īres līguma ter
miņu ar vienu personu uz
sešiem mēnešiem;
atcelt sociālās mājas statusu
pašvaldības īpašumā esošai
viendzīvokļa mājai „Cenas”
Kalnciema masīvā, Babītes
pagastā, Babītes novadā;
izbeigt līdzšinējo dzīvoja
mās telpas īres līgumu ar
vienu personu par dzīvoja
mo platību „Puķes”–4, Babī
tes pagastā, Babītes novadā,
un ar šo personu parakstīt
viendzīvokļa mājas „Cenas”
īres līgumu;
apstiprināt Babītes nova
da pašvaldības saistošos
noteikumus Nr. 1 „Par
grozījumiem Babītes nova
da pašvaldības 26.09.2012.
saistošajos noteikumos
Nr. 19 „Par Babītes nova
da pašvaldības pabalstiem
iedzīvotājiem bez materiālā
stāvokļa izvērtēšanas””;
apstiprināt noteikumus
Nr. 2 „Par piemaksu pie
šķiršanu un materiālās sti
mulēšanas kārtību Babītes
novada pašvaldības Sociālā
jā dienestā”;
atsavināt pašvaldībai pie
derošā nekustamā īpašuma
„Kreimenes” zemes vienību
Cielavās, Babītes pagastā,
Babītes novadā. Atsavinā
mā nekustamā īpašuma

•

•

•

•

•

•

•

•

nosacītās cenas noteikšanai
izveidot nekustamā īpašuma
vērtēšanas komisiju;
precizēt saistošos notei
kumus Nr. 20 „Kapsētu
darbības un uzturēšanas
noteikumi Babītes novadā”;
atkārtoti izvirzīt Salaspils
novada bibliotēku par Pie
rīgas reģiona galveno bib
liotēku;
pagarināt 22.11.2011. no
slēgto dienesta dzīvojamo
telpu īres līgumu par Ba
bītes novada pašvaldības
valdījumā esošo dzīvokli
Nr. 29 daudzdzīvokļu mājā
„Ezeri” Spuņciemā, Salas
pagastā, Babītes novadā, uz
laiku līdz 21.11.2017;
apstiprināt Babītes novada
pašvaldības saistošos notei
kumus Nr. 3 „Par bērnu re
ģistrēšanas un uzņemšanas
kārtību 1. klasē Babītes vi
dusskolā”;
papildināt un izteikt
23.01.2013. lēmuma „Par
atvieglojumiem ēdināšanas
maksājumiem daudzbērnu
ģimenēm” 1. punkta 1.1.
un 1.2. apakšpunktu šādā
redakcijā:
• „1.1. izglītojamajiem
pirmsskolas izglītības
iestādēs – 50% apmē
rā par visām ēdien
reizēm, nepārsniedzot
1,55 EUR (viens euro
0,55 eurocenti) dienā.”
• „1.2. vispārizglītojo
šo skolu izglītojama
jiem 1,00 EUR (viens
euro) dienā, izņemot
sākumskolas klašu iz
glītojamos, kuri saņem
valsts dotāciju skolēnu
ēdināšanai.”
Noteikt, ka papildinājumi
lēmumā stājas spēkā no
2015. gada 1. janvāra;
noteikt vienas dienas mak
su par bērna uzturēšanos
pašvaldības organizētajā
bērnu atpūtas un sporta
nometnē 2015. gadā;
apstiprināt atsavināmajam
nekustamajam īpašumam
dzīvoklim Nr. 4 „Pāvuliņi”
Straupciemā, Salas pagastā,
Babītes novadā, nosacīto
cenu 4400 EUR apmērā;
atsavināt Babītes novada
pašvaldībai piederošo ne
kustamo īpašumu „Mazie
lībieši”, Piņķi, Babītes pa
gasts, Babītes novads, kas
sastāv no neapbūvētas ze
mes vienības 1,06 ha platībā,

•

•

•

•

•

•
•

•
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pārdodot izsolē ar augšup
ejošu soli. Izveidot nekus
tamā īpašuma novērtēšanas
komisiju;
veikt grozījumu Babītes
novada pašvaldības domes
21.12.2011. lēmuma „Par
pārvaldīšanas līguma slēg
šanu ar pašvaldības SIA
„Babītes siltums” par Babītes
novada pašvaldības īpašumā
vai valdījumā esošo dzīvoja
mo māju vai dzīvokļu īpa
šumu māju pārvaldīšanu un
par pilnvarojumu slēgt īres
līgumus” pielikumā;
atteikties iegādāties Mār
upes novada pašvaldībai
piederošās 1230 daļas SIA
„Rīgas Apriņķa Avīze”;
apstiprināt izmaiņas paš
valdības nekustamā īpašu
ma „Kalnciema masīvs 2”–1
izsoles komisijas sastāvā;
noteikt vienas dienas mak
su par bērna uzturēšanos
pašvaldības organizētajā vi
des izziņas dienas nometnē
2015. gadā:
• Babītes novadā dekla
rētiem bērniem 4 EUR;
• ārpus novada deklarē
tiem bērniem 7 EUR.
2015. gada vasarā paredzēta
viena nometne – vides izzi
ņas dienas nometne „Ieliec
dabu kabatā!”, kas notiks no
2015. gada 10. augusta līdz
14. augustam;
uzņemties ilgtermiņa saistī
bas un turpināt līgumu par
automašīnas nomu starp
Babītes novada pašvaldību
un SIA „Auto 26”, lai no
drošinātu Babītes novada
pašvaldības sabiedriskās
kārtības sargu darbību;
apstiprināt Babītes novada
bāriņtiesas nolikumu;
apstiprināt Babītes nova
da pašvaldības izglītības
iestāžu izdevumu tāmi uz
vienu audzēkni atbilstoši
iepriekšējā gada naudas
plūsmas izdevumiem, lai
veiktu savstarpējos norēķi
nus ar citām pašvaldībām
laika posmā no 2015. gada
1. janvāra līdz 2015. gada
31. augustam;
izdot Babītes novada paš
valdības saistošos notei
kumus Nr. 2 „Par Babītes
novada pašvaldības budžetu
2015. gadā”.
Andrejs Ence,
pašvaldības domes
priekšsēdētājs
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Saimnieciskie
darbi janvārī
Aktualitātes:

• Turpinās darbi pie pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādes „Saimīte” jaunā korpusa
izbūves.
• Izstrādāti tehniskie risinājumi virszemes
ūdeņu novadīšanai no pašvaldības ielu klāt
nēm Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā
(Rīgas/Centra ielas un Rūpnieku/Priedaines
ielas krustojumos un Meistaru ielā virzienā
no gājēju pārejas pie sabiedriskā transporta
apgriešanās laukuma).
• Veikta dzīvokļa Nr. 4 nekustamajā īpašumā
„Pāvuliņi”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes
novads, novērtēšana objekta atsavināšanai.
• Noslēgts līgums ar SIA „R20” par Babītes
novada pašvaldības teritoriju apsaimniekoša
nu. Līgumcena – līdz 997 302 EUR. Termiņš
22.01.2018.
• Noslēgts līgums ar AS „Daugavpils spe
cializētais autotransporta uzņēmums” par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Salas
kapos atbilstoši vides aizsardzības prasībām.
• Noslēgts līgums ar SIA „Eco Baltia Vide” par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Piņķos,
Babītes pagastā, atbilstoši vides aizsardzības
prasībām.
• Noslēgts līgums ar SIA „EDS” par apgais
mojuma sistēmu remontdarbiem. Līgumce
na – līdz 76 066 EUR. Termiņš 31.01.2018.
• SIA „DPD” veic nekustamo īpašumu „Kal
na iela 2A”, Brīvkalni, Babītes pagasts, un
„Pavasara ceļš”, Babītes pagasts, novērtēšanu,
lai noteiktu to maiņas vērtības. Līgumcena –
280 EUR.
• Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas ter
miņš iepirkumam par vienotās pašvaldību
sistēmas (VPS) programmatūras uzturē
šanas pakalpojumu sniegšanu. Iesniegts
viens piedāvājums, pieņemts lēmums slēgt
līgumu ar SIA „ZZDats” par piedāvājuma
cenu –13 836,70 EUR.

Procesā esošās iepirkumu
procedūras:

• Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš
iepirkumam par ēdināšanas pakalpojuma
sniegšanu Salas sākumskolā un sociālā pa
kalpojuma „Zupas virtuve” nodrošināšanu.
Iesniegts viens piedāvājums, notiek vērtēšana.
• Bez rezultāta pārtraukts iepirkums par auto
mašīnu nomu. Tiek gatavotas specifikācijas
iepirkumam par automašīnu iegādi īpašumā
pašvaldības iestāžu darba nodrošināšanai.
• Izsludināts iepirkums par autoceļa C-65,
Dzilnuciems–Piņķi pārbūvi. Piedāvājumu
iesniegšanas termiņš 02.03.2015.
• Ierosināti iepirkumi par nekustamo īpašumu
Liepu aleja 17 un „Mildas” Babītē, Babītes
pagastā, tehniskās apsekošanas veikšanu;
par Babītes novada pašvaldības pārvaldīju
mā esošo ielu un autoceļu grants, šķembu
un uzlabotas grunts segumu uzturēšanas
darbiem; par ceļa zīmju un norāžu piegādi
Babītes novada pašvaldībai.
Elfa Sloceniece,
Babītes novada pašvaldības
izpilddirektore
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Sabiedriskās
kārtības
nodrošināšanai
veiktie darbi
janvārī
Babītes novada pašvaldības administrācijas sabiedriskās kārtības daļas sargu darbības rezultāti
sadarbībā ar Olaines iecirkņa policijas darbiniekiem, veicot sabiedriskās kārtības uzraudzību
Babītes novadā janvārī:
• sabiedriskās kārtības uzraudzībā veikti 77 izbrau
kumi;
• Valsts policijā nogādātas septiņas personas, no
kurām trīs – par administratīvā pārkāpuma izdarī
šanu, četras – aizdomās par noziedzīga nodarījuma
izdarīšanu;
• saņemti un izskatīti 69 iedzīvotāju iesniegumi un
sūdzības;
• ar 72 personām veiktas preventīva rakstura pār
runas un pieņemti paskaidrojumi;
• par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievēro
šanu sastādīti 15 protokoli – paziņojumi;
• par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu
lietošanu sabiedriskā vietā vai par atrašanos sa
biedriskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar
cilvēka cieņu, sastādīti divi administratīvā pārkā
puma protokoli;
• Babītes novada teritorijā veikti divi reidi, kuru
laikā pārbaudītas automašīnas un to vadītāji ar
mērķi novērst likumpārkāpumus un noziedzīgus
nodarījumus, kā arī veikta preventīva rakstura pat
rulēšana novada teritorijā, pārbaudītas agrāk tiesā
tas personas un adresācijas noteikumu ievērošana,
novērtējot to atbilstību Babītes novada saistošajiem
noteikumiem. Pārbaudītas tirdzniecības vietas, au
toservisi, personas, kuras pārvietojas diennakts
tumšajā laikā bez atstarotājiem, un sastādīti ad
ministratīvā pārkāpuma protokoli.
Par sabiedriskās kārtības u.c. likumpārkāpumiem
lūgums ziņot sabiedriskās kārtības daļai, zvanot uz
diennakts tālruni 29466001.
Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

Zagļi nesnauž.
Esiet modri!
Pēc Valsts policijas sniegtās informācijas Olaines
iecirkņa apkalpojamajā teritorijā Babītes novadā
2014. gada novembrī un decembrī, kā arī 2015. gada
janvārī kopumā notikušas 23 zādzības, to skaitā sešas
zādzības no mājām, četras automašīnu zādzības un
septiņas zādzības no automašīnām.
Kā liecina Valsts policijas darbinieku sniegtā infor
mācija, zādzības veiktas ļoti profesionāli, tātad iepriekš
veikta rūpīga apzogamo objektu izpēte.
Aicinām iedzīvotājus būt vērīgiem un, redzot
ilgstoši stāvošas automašīnas ar nepazīstamām personām tajās, zvanīt Babītes novada pašvaldības
sabiedriskās kārtības sargiem uz tālr. 29466001
vai 67914964.
Andrejs Ence,
pašvaldības domes priekšsēdētājs

Kā viegli un ērti apmaksāt
nekustamā īpašuma nodokli
Tuvojas 31. marts – nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņš par
1. ceturksni –, tādēļ ikvienam, kuram pieder nekustamais īpašums, ir
vērts atcerēties, ka nepieciešamo maksājumu var veikt internetbankā,
un „Swedbank” klienti to viegli un ērti var izdarīt, izmantojot inter
netbankas sadaļu „Mans nekustamā īpašuma nodoklis”.
„Esam novērojuši, ka pēdējos gados iedzīvotāji arvien aktīvāk izmanto
iespēju ar savām internetbankas parolēm piekļūt valsts iestāžu un citu
uzņēmumu portālu pakalpojumiem. Pērn viens no visvairāk izmanto
tajiem pakalpojumiem bija nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa, kuru
var veikt portālā „E-pakalpojumi” (www.epakalpojumi.lv). Tajā var
autorizēties gan ar internetbankas paroli/kodu, gan arī ar eID kartes
paroli,” atklāj „Swedbank” biznesa klientu apkalpošanas menedžere
Arnita Kampāne.
Menedžere norāda, ka, maksājot nodokli portālā „E-pakalpojumi”,
iegūst gan nodokļa maksātājs, gan pašvaldība. Piemēram, nodokļa
maksātājam, kurš veic maksājumu portālā, ir pieejami visi aktuālie dati
par saviem nekustamajiem īpašumiem un maksājamiem nodokļiem
visā Latvijā, tādējādi šī informācija nav jāmeklē dokumentu kaudzēs,
turklāt maksātājs var izvēlēties summu, ko tobrīd var atļauties samaksāt.
Maksājuma uzdevums tiek izveidots automātiski ar precīziem nekus
tamā īpašuma datiem un īpašnieka norādīto summu. Nepārkāpjot
likumdošanu par fizisko personu datu aizsardzību, maksātājs var veikt
maksājumu arī par trešo personu, piemēram, palīdzēt veikt maksājumu
gados vecākiem radiniekiem – vecākiem, vecvecākiem, cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām, tikai ir jāzina attiecīgās personas nodokļa maksātāja
konta numurs pašvaldībā.
Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa inspektori
piebilst, ka portālā „E-pakalpojumi” noformēts maksājums automātiski
nonāk pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļu programmā, tādējādi
nerodas domstarpības par iespējamu maksājuma kavējumu un ir sa
protams, par kuru īpašumu attiecīgais maksājums ir veikts.
Arnita Kampāne arī iedrošina, sakot, ka veikt maksājumu ar in
ternetbankas palīdzību nav sarežģīti. Tas ir paveicams vien ar pāris
darbībām. „Piemēram, ja esat „Swedbank” klients, vispirms jāieiet
savā „Swedbank” internetbankā, tad lapas kreisajā pusē zem sadaļas
„Maksājumi” jāatrod un jānospiež izvēlne „Mans nekustamā īpašuma
nodoklis”. Tālāk jānospiež „Pievienoties” un jāizvēlas, par kuru īpa
šumu un kādā summas apmērā tiks veikts maksājums. Ja kāds mūsu
klients to dara pirmo reizi un nejūtas drošs, aicinām zvanīt „Swedbank”
Konsultāciju centram (tālr. 67444444) un kopā ar bankas darbinieku
soli pa solim veikt savu maksājumu.”
„Swedbank” Konsultāciju centrs

Par detālplānojuma
„Sebru-Veisi” grozījumu izstrādes
uzsākšanu nekustamajā īpašumā
„Veisu iela 1”
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2015. gada 28. janvāra lēmumu
„Par detālplānojuma „Sebru-Veisi” grozījumu izstrādes uzsākšanu
nekustamajā īpašumā Veisu iela 1, kadastra Nr. 80480090113, darba
uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu” (prot. Nr. 2, 4.§)
uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Veisu
iela 1” Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, ar mērķi preci
zēt teritorijas atļauto izmantošanu, izmantošanas aprobežojumus un
inženiertehniskos risinājumus.
Detālplānojuma izstrādi veiks SIA „8. Darbnīca”, Lauku iela 35-69,
Jūrmala, LV-2016, teritorijas plānotāja Iveta Pūķe.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes
novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes
pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, rakstot uz e-pastu
dome@babite.lv, vai detālplānojuma izstrādātājam SIA „8. Darbnīca”,
Lauku iela 35-69, Jūrmala, LV-2016.
Veldze Liepa,
attīstības daļas vadītāja
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Aktuāla informācija par atkritumu
apsaimniekošanas līgumu slēgšanu
AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” informē, ka
līdz 12. februārim līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
ir noslēguši 86% no visiem Babītes
novada Salas pagasta iedzīvotājiem.
Tie iedzīvotāji, kuri līgumu
vēl nav noslēguši, Babītes novada
pašvaldības Salas pagasta administrācijas telpās klātienē to varēs
izdarīt vēl 6. martā un 10. aprīlī
no plkst. 10 līdz 13.
Atgādinām, ka līguma sagatavo
šanai nepieciešamo informāciju var
nosūtīt arī AS „Daugavpils specia
lizētais autotransporta uzņēmums”
uz e-pastu specatu@specatu.lv, pa
faksu 65444540 vai arī pa pastu uz
adresi Slāvu iela 6, Daugavpils, LV5404. Pieteikuma veidlapa ir atro

dama mājaslapā www.babite.lv. Tos
iedzīvotājus, kuriem nav pieejams
internets, lūdzam sazināties ar AS
„Daugavpils specializētais auto
transporta uzņēmums” abonentu
daļu, zvanot uz tālr. 65444570 vai
29407533, un sniegt nepieciešamo
informāciju telefoniski.
Abonentu daļas darba laiks: kat
ru darba dienu no plkst. 8 līdz 12
un no plkst. 13 līdz 17.
SIA „Eco Baltia Vide” informē,
ka kopš 2015. gada 5. janvāra līdz
februāra vidum jaunos līgumus
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pārslēguši aptuveni 80%
Babītes pagasta iedzīvotāju. Jaunie
līgumi bija jāpārslēdz līdz 1. feb
ruārim, kad to bija izdarījuši 56%
iedzīvotāju. Tāpēc SIA „Eco Baltia
Vide” līdz 13. februārim pagarināja

sabiedriskās kārtības daļu, jo šāda
rīcība ir pretlikumīga.
Lai nodrošinātu iedzīvotājiem
ērtus risinājumus dažādām atkri
tumu rašanās situācijām, tuvākajā
laikā Babītē varēs iegādāties arī SIA
„Eco Baltia Vide” marķētos 120 lit
ru sadzīves atkritumu maisus, kas
paredzēti papildu atkritumu ap
jomam. Maisu cena ir 1,28 EUR
(bez PVN), un to cenā ir iekļauta
arī izvešana. Tāpat, tuvojoties pava
sarim un aktivizējoties mājokļu re
montdarbu sezonai, Babītes pagasta
iedzīvotāji varēs iegādāties Big Bag
maisus būvgružiem un dažādiem
citiem lielgabarīta atkritumiem, jo
tos nedrīkst izmest kopā ar sadzī
ves atkritumiem. Big Bag maisā
ietilpst līdz pat 1000 kilogramu
(1,3 m3) būvgružu, un arī to cenā
ir iekļauta izvešana. Vasaras sezonā
iedzīvotājiem tiks piedāvāti maisi
zaļajiem atkritumiem, kas paredzēti
nopļautajai zālei, lapām, nezālēm,
bojātiem augļiem, dārzeņiem u.c.

Pagaidām maisus papildu sadzī
ves atkritumu apjomam, kā arī Big
Bag maisus var iegādāties SIA „Eco
Baltia Vide” birojā Rīgā, Maska
vas ielā 240. Savukārt gadījumos,
ja nepieciešami vēl citi risinājumi
atkritumu apsaimniekošanai, aici
nām ar mums sazināties, rakstot
e-pastu uz babite@vide.ecobaltia.lv
vai zvanot uz tālr. 67760049.
SIA „Eco Baltia Vide” iedzīvo
tājus aicina aktīvi izmantot Babī
tes pagastā izvietotos šķirošanas
konteinerus stiklam un vieglajam
iepakojumam (plastmasas iepa
kojumam un kartonam), kas ļauj
iedzīvotājiem ietaupīt līdzekļus
par sadzīves atkritumu apsaim
niekošanu. Sev tuvāko konteine
ru atrašanās vietu var noskaidrot
www.ecobaltia.lv/lv/otra-dzive.
Iedzīvotāju ērtībām pieejami arī
individuāli stikla šķirošanas kon
teineri, kuru nomas maksa mēnesī
ir 1 EUR, un to izvešana tiek no
drošināta bez maksas.

tājumu kārtās. Trešajā kārtā visi
konkursa dalībnieki tika sadalīti
trīs komandās, un stundas laikā
iespējām Babītes novadā. Aptau katrai komandai bija jāsagatavo
jājot skolas 9.–12. klašu skolēnus prezentācija par konkrētu tēmu.
par viņu iecerēm, nākotnes plā Finālā Babītes vidusskolas koman
niem un izaugsmes iespējām savā da ieguva godpilno 2. vietu (peda

aicinājumu meklēt atbildes uz
jautājumiem: kāds ir ūdens stā
voklis mūsu valstī, salīdzinot ar
citām? Ko mēs varam darīt, lai
situāciju uzlabotu? Kā pievērst
Eiropas politiķu uzmanību šīm
problēmām? Savukārt „Zaļās jos
tas” projekta ietvaros izglītības
iestādē sākusies makulatūras un
izlietoto bateriju vākšana (peda
gogs Diāna Eglīte).

līgumu noslēgšanu Piņķos, Cen
tra ielā 4, bet turpmāk līgumus
varēs pārslēgt SIA „Eco Baltia
Vide” birojā Jūrmalā, Dzirnavu
ielā 5A, pirmdienās, otrdienās,
ceturtdienās un piektdienās no
plkst. 9 līdz 15, kā arī trešdienās
no plkst. 14 līdz 19.
SIA „Eco Baltia Vide” pateicas
visiem Babītes pagasta iedzīvotā
jiem, kuri laikus noslēdza jauno
līgumu. Iedzīvotājus, kuri kādu
iemeslu dēļ līgumu vēl nav pār
slēguši, aicinām to izdarīt pēc ie
spējas ātrāk, jo atkritumu izvešana
tiek nodrošināta tikai klientiem ar
atbilstošu līgumu. Gadījumos, ja
iedzīvotāji novēro, ka viņu sadzīves
atkritumu konteineros atkritumus
izmet trešās personas, aicinām sazi
nāties ar Babītes novada pašvaldības

Babītes vidusskolas aktualitātes
3. vieta
Valsts olimpiādē

Janvāris un februāris –
matemātikas,
No 21. līdz 23. janvārim Latvijas informātikas un
Universitātes Bioloģijas fakultā ekonomikas mēneši

tē norisinājās Valsts olimpiāde
bioloģijā. Tās dalībnieki veica
teorijas testu, rakstiski atbildēja
uz pieciem jautājumiem, kā arī
izstrādāja praktiskos laborato
rijas darbus botānikā, zooloģijā,
cilvēka anatomijā un fizioloģijā,
kā arī augu anatomijā un fizio
loģijā.
Babītes vidusskolas 9.a kla
ses skolniece Petra Zeltiņa šajā
olimpiādē ieguva godalgoto
3. vietu. Sveicam Petru un sko
lotāju Rutu Bancāni!

Gada pirmajos mēnešos pedago
gi skolēniem piedāvā daudzas un
dažādas ar matemātiku, informā
tiku un ekonomiku saistītas no
darbes gan katram individuāli,
gan komandās. Notiek konkursi,
olimpiādes un spēles. Tā, piemē
ram, janvārī notika simulācijas
eksāmens matemātikā 9. klasēm,
savukārt 11. februārī skolēni
piedalījās Powerpoint olimpiādē.
Aizvadīts arī biznesa simulācijas
spēles TITAN valsts mēroga fināls.
Tajā piedalījās trīs Babītes vidus
skolas komandas (kopā piedalījās
Ilga Stašulāne, 41 komanda no visas Latvijas).
Babītes vidusskolas direktores Pusfinālā Babītes vidusskolas
vietniece izglītības jomā 1. komanda – Anete Jēkabsone un
Reinis Dālbergs – izcīnīja 1. vie
tu, bet finālā – 6. vietu (pedagogs
1. vieta Pierīgas
Diāna Eglīte).
novadu olimpiādē
12. klases audzēkne Žanete Pu
žule ieguvusi 1. vietu Pierīgas Skolēni redz savas
novadu izglītības iestāžu latviešu izaugsmes iespējas
valodas un literatūras olimpiādē Babītes novadā
(pedagogs Anita Remesa).
un iegūst 2. vietu

Ceļā uz dziesmu un
deju svētkiem

„Novadu spēlēs”

2014. gada nogalē astoņi skolas 10.
un 11. klašu izglītojamie apvieno
23. janvārī Babītes vidusskolā no jās komandā, lai piedalītos jaunā
tika Pierīgas novadu izglītības ies izaicinājumā – konkursā „Novadu
tāžu 5.–9. klašu koru kopmēģinā spēles”, kura galvenais uzdevums
jums. Babītes vidusskolas skolēni bija izvērtēt sava novada attīstību
aktīvi gatavojas skatēm, lai izcīnītu jauniešu interešu un iespēju per
iespēju piedalīties XI Latvijas skolu spektīvā. Lai nokļūtu līdz konkur
jaunatnes dziesmu un deju svētkos. sa finālam, Babītes vidusskolas ko
Skates sākušās arī citiem interešu manda veica pētījumu, izvērtējot
izglītības kolektīviem.
un analizējot datus par jauniešu
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Dalība janvāra
piemiņas pasākumos

Foto no Babītes vidusskolas arhīva

novadā, priecēja fakts, ka 83%
devīto klašu audzēkņu un 89%
vidusskolēnu uzskata, ka viņiem
Babītes novadā ir izaugsmes iespē
jas. Janvāra pirmajā darba dienā
skolēni devās uz Babītes novada
pašvaldības administrācijas ēku,
lai tiktos ar pašvaldības domes
priekšsēdētāju Andreju Enci un
iepazītos ar novada attīstības plā
nu. Pirms došanās uz konkursa
finālu, kas notika Latvijas Univer
sitātes Sociālo zinātņu fakultātē,
komanda sagatavoja radošo mā
jasdarbu – prezentāciju – koman
das un pārstāvētā novada vizītkarti.
Skolēni lepojas, ka konkursa žūrija
izteica komplimentu par intere
santo pieeju pozitīva novada tēla
atspoguļošanā. Pēc prezentācijām
komanda piedalījās erudīcijas jau

gogs Diāna Eglīte). Konkursa da
lībnieki atzīst, ka dalība „Novadu
spēlēs” bija lieliska iespēja iepazīt
jauniešus no citiem novadiem un
salīdzināt gan pašvaldību darbību,
gan skolās notiekošo.

Ekoskolas aktivitātes

Janvārī Babītes vidusskolas sko
lēni Ivita Stepanoviča, Reinis Bu
kovskis, Marta Bukša, Anna Ses
tule, Vladislavs Kiveļevs, Aleksis
Eglītis un Stefānija Dubra iesais
tījās starptautiskā projektā „Big
Jump Challenge”. Projekta ietvaros
notiek radošas aktivitātes, kuru
mērķis ir pievērst jauniešu uz
manību ūdenstilpju tīrībai. Katra
komanda sadarbojas ar komandu
no citas Eiropas valsts, tādējādi
padarot to par starptautisku iz

Pieminot latviešu strēlniekus,
Antiņu kapos 10. janvārī plīvoja
Babītes vidusskolas karogi. Zie
massvētku kauju atceres pasākumā
piedalījās Babītes vidusskolas di
rektore I. Rozenberga, novadpēt
niecības muzeja vadītāja A. Kvē
pa, direktores vietniece izglītības
jomā G. Sondore, 5. un 12. klašu
izglītojamie un viņu audzinātāji –
R. Bancāne, K. Vilciņš, Dž. Tērau
da, M. Amoliņa, S. Bērziņa, kā arī
115. jaunsardzes vienība (vadītājs
J. Tipuks). 5.–12. klašu izglītoja
mie veidoja lāpu aleju un aizdedza
sveces par godu latviešu strēlnieku
varonībai.
20. janvārī skolā pieminēja
1991. gada barikāžu aizstāvjus un
notikumus. Notika radiopārraide,
dega sveces un stilizēts ugunskurs.
1. stāva vestibilā bija iekārtots ki
noteātris, un visu dienu skolēniem
tika demonstrētas filmas par tā
laika notikumiem (pedagogs Gita
Sondore).
Informāciju apkopoja
Gita Sondore,
Babītes vidusskolas direktores
vietniece izglītības jomā
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Sporta ziņas

Florbols

SK „Babīte” vīriešu florbola
komanda Latvijas 1. līgas čem
pionātā 11. janvārī Ogrē ar re
zultātu 5:4 (4:2; 0:2; 1:0) uzvarēja
„Rubene-1” komandu, 20. janvārī
Spuņciemā pret Saulkalni pagari
nājumā izcīnīja uzvaru ar rezultātu
6:5 (1:3; 3:2; 1:0; 1:0), 24. janvārī
Madonā piedzīvoja zaudējumu
Madonas komandai ar 5:10 (0:4;
2:2; 3:4), 30. janvārī Rīgā zaudē
ja pagarinājumā Rīgas Stradiņa
universitātei ar 3:4 (1:0; 1:2; 1:1),
31. janvārī Spuņciemā zaudēja ko
mandai „Pēdu nav” ar 7:8 (3:3; 2:2;
2:3). Pēc nospēlētām 17 spēlēm ir
izcīnītas piecas uzvaras un piedzī
voti 12 zaudējumi, turnīra tabulas
centra grupā septiņu komandu
konkurencē ieņemot 6. vietu.

Baltijas sieviešu
volejbola līga

Sporta kluba sieviešu volejbola
komanda Baltijas sieviešu volej
bola līgā janvārī ir nospēlējusi trīs
spēles. 4. janvārī Piņķos – zaudē
jums 0:3 (18:25; 20:25; 21:25) pret
komandu „Zeltaleja”, 17. janvārī
Viru – zaudējums ar 1:3 (21:25;
26:24; 21:25; 20:25) komandai VK
„Kohila” (Igaunija), 18. janvārī
Tallinā – zaudējums ar 1:3 (19:25;
21:25; 25:21; 20:25) un 1. febru
ārī Babītes sporta kompleksā arī
zaudējums ar 1:3 (22:25; 25:19;
16:25; 16:25) Tallinas Tehniskās
universitātes (Igaunija) koman
dai. Pēc nospēlētām 13 spēlēm
izcīnītas trīs uzvaras un piedzīvoti
desmit zaudējumi, rezultātā – tur
nīra tabulā 9. vieta 11 komandu
konkurencē.

Kāršu spēle „zolīte”

25. janvārī Babītes sporta komplek
sā aizvadīts Babītes novada sporta
spēļu 1. posms kāršu spēlē „zolīte”.
Piedalījās 22 dalībnieki. Labākie
rezultāti: 1. vieta Valdim Mincā
nam, 2. vieta Andrim Streilim,
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3. vieta Sergejam Varšam. 2. pos
ma sacensības – jau 22. februārī.

Pierīgas dambretes
sacensības

Pašvaldības administrācijas
darbiniecei lieliski sasniegumi
jāšanas sportā

1. februārī Salaspils sporta namā
norisinājās pirmās šā gada Pierī
gas novadu sporta spēļu sacensī
bas. Novadu spēles šogad sākās
ar dambretes sacensībām. Babītes
novada komandu pārstāvēja Saiva
Paņko, Benno Butulis, Romans Vi
ļums un Igors Krūzbergs. Ļoti spē
cīgā astoņu komandu konkurencē
Babītes novada komanda ar vienā
du punktu skaitu, bet ar sliktāku
mazo punktu attiecību ierindojās
2. vietā, piekāpjoties Mārupes no
vada komandai, 3. vietā atstājot LJF Gada balvas saņēmējas – JSK „Temperaments” sportistes (no
kreisās): Aiga Silavniece, Sintija Ģīle, trenere Agnese Kukaine, Dina
Ropažu novada komandu.
Endziņa un Līga Ģīle. Foto no personīgā arhīva

Peldēšana

Babītes novada pašvaldības administrācijas arhitekta un būvinspektora palīdze Līga Ģīle janvārī saņēma Latvijas Jātnieku federācijas
(LJF) Gada balvu, visu 2014. gada
sacensību kopvērtējumā iegūstot
1. vietu shēmas nr. 2 amatieru
grupā. Līga ir atzīta par labāko
sportisti savā grupā ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā – pērn Baltijas
līgas sacensību trīs posmos (Latvijā,
Lietuvā un Igaunijā) viņa kopvērtējumā izcīnīja augstāko godalgu
savā konkurencē.
Jāšanas sportam Līga no jauna
pievērsās tikai pirms nepilniem di
Elizabete Paula Valkere ieguva
viem gadiem kā līdzjutēja savai mei
1. vietu visās peldēšanas disciplītai Sintijai, kura 2014. gadā ieguva
nās. S. Varša foto
2. vietu bērnu konkurencē.
Taču pirmā saskare ar zirgiem
Šā gada 30. janvārī Babītes vidus
skolas 2. klašu izglītojamo koman un jāšanas sportu Līgai bija jau ap
da pedagoga Viktora Liepnieka tuveni septiņu gadu vecumā, kad
pavadībā apņēmības pilna devās viņa mācījās sēdēt zirga mugurā.
uz Mārupes novada peldēšanas Kad vēlāk Līga tika pie sava pirmā
sacensībām starp izglītības iestā
dēm un mājās atgriezās ar 1. vietu
stafetē un daudzām balvām par in
dividuāliem sasniegumiem.

zirga – Bonijas, bija iemesls pārbau
dīt savas spējas arī sacensībās. Līga
ar Boniju startēja iejādes sacensībās,
kur guva godalgotas vietas.
Pēc vairāk nekā desmit gadu
pārtraukuma, 2013. gadā, vēloties
izkustēties pēc garas daba dienas,
kas pavadīta pie rakstāmgalda, Līga
atsāka sportot. Viņas izvēle, pro
tams, bija zirgi, jo Līga ir guvusi
pārliecību, ka cilvēks ar zirgiem un
jāšanas sportu „saslimst”. Tobrīd par
piedalīšanos sacensībās gan viņa ne
bija domājusi. „Viss notika nejauši.
2014. gadā Kleistu manēžā piedalījos
Latvijas Republikas ziemas čempio
nāta iejādē, lai atbalstītu savu meitu
Sintiju, jo tās bija viņas pirmās iejā
des sacensības. Lai palīdzētu meitai,
klausīju treneres ieteikumam un
startēju pirmā, lai Sintijai pēc tam
būtu vieglāk tikt galā ar zirgu, jo ne
kad nevar paredzēt, kā tas uzvedīsies
svešā vietā un iekštelpās,” stāsta Līga.

Babītes novada
sporta spēles šahā

Guntars Reika,
Babītes sporta kompleksa
vadītājs

Sporta notikumi februārī

Sestdien, 8. februārī, Babītes sporta kompleksā notika novada šaha sa
censības.
Labākie rezultāti dāmu konkurencē Ilzei Ķempelei (1. vieta) un Skaidrī
tei Kibarei (2. vieta), kungu konkurencē Mārim Priedītim (1. vieta), Emīlam
Senkānam (2. vieta) un Sergejam Rasčepļajevam (3. vieta).

Līga ar Gundegu. A. Krusta foto

Šis solis sevi attaisnoja. Līga lab
prātīgi tika ierauta sacensību virpulī,
lai arī Sintijai palīdzība vairs nebija
nepieciešama. Rezultātā mamma
ar meitu katra savā disciplīnā, bet
ar vienu zirgu – Gundegu – visu
2014. gada sezonu piedalījās sacen
sībās gan Latvijā, gan pārējās Baltijas
valstīs, gūstot godalgotas vietas.
Līga nav apstājusies pie sa
sniegtā un jau tagad ir apņēmības
pilna startēt arī 2015. gada iejādes
sacensībās. Viņas treniņu vieta ir
jāšanas sporta klubs „Tempera
ments”, kas atrodas Babītes pagasta
zemnieku saimniecībā „Upeslejas”.
Šī saimniecība pieder Līgas trenerei
Agnesei Kukainei, kura viņai palī
dzēja spert pirmos soļus jāšanas
sportā un ir lieliska padomdevēja
joprojām. Kā stāsta Līga, viņas tre
nere pati startē iejādes sarežģītākajā
shēmā, sasniedzot labus rezultātus.
„Vēlos teikt lielu paldies Agnesei.
Panākumu gūšanā liela nozīme ir
gan trenerim, gan zirgam. Taču arī
pašam ir jāiegulda liels darbs, pacie
tība un laiks,” par savu panākumu
atslēgu pārdomās dalās 2014. gada
1. vietas ieguvēja.
Apsveicam Līgu ar Zirga gada
cienīgiem panākumiem un vēlam
enerģiju un veiksmi turpmākajās
sacensībās!
Lelde Drozdova-Auzāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pierīgas novadu
sporta spēles
galda tenisā
8. februārī Stopiņu sporta kompleksā
notika Pierīgas novadu sporta spēles
galda tenisā. Septiņu novadu kon
kurencē Babītes novada komanda
ierindojās godpilnajā 3. vietā.

Babītes novada komanda (no kreisās): Marina Rikovska, Jurijs Polozovs, Valerijs Badejevs, Aleksejs Bikovs.
T. Tračuma foto
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Pasaules Sniega diena „Vediet bērnus uz sniega!”
Babītes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Saimīte” jau
otro gadu aktīvi piedalās Pasaules Sniega dienā. Šogad Sniega
diena pasaulē bija izsludināta
15., 16. un 17. janvārī. Tā kā
Piņķos šajās dienās sniega nebija, sporta skolotāju Rudītes
Lapšānes un Dzintas Cirses rūpīgi izstrādātais Sniega dienas
norises plāns tika turēts gatavībā īstenošanai, tiklīdz uzsnigs
sniedziņš.
22. un 23. janvārī sniegs bei
dzot balti apklāja zemi, un bērni
kopā ar sporta un savu grupu
skolotājām steidza izmantot ra
dušos izdevību izbaudīt ziemas
priekus sniegā. Bērniem pie
mērotās, iepriekš drošības jomā
pārbaudītās vietās mazo grupu
bērni varēja aktīvi darboties
Sniega dienas aktivitātēs: mā
cījās stāvēt uz slēpēm, slēpoja,
brauca no kalniņa ar ragavām,
ar sniega lāpstām veidoja sniega
uzkalniņus, spēlēja mazo bērnu
„hokeju”, pikojās...

tiklīdz rodas iespēja, palī rotu ziemas sporta inventāru –
dzam bērniem iepazīt ziemu slēpēm, ragaviņām, hokejnūjām
ar tai piemērotām aktivitātēm. utt.
Ziemas izpriecas uz sniegotā
kalniņa bērniem ļoti iepatikās,
Pasākumu vēroja un intere
tāpēc visas turpmākās sporta
santus mirkļus „ķēra”
nodarbības bērnudārzniekiem
PII „Saimīte” vadītājas
notiek ārā – sniegā – bērniem
vietniece mācību darbā –
patīkamās nodarbēs ar piemē
Ruta Bārzdaine

Foto no PII „Saimīte” arhīva

Visas āra aktivitātes sniegā
bija interesantas un aizraujošas
bērniem. Darbs tika organizēts
tā, lai katrs bērns tiktu iesaistīts
visos ziemas sporta veidos – lai
izmēģinātu gan slēpošanu, gan
ragaviņu nobraucienus no kalniņa,
gan stilizēto hokeja spēli.
Sniega dienas organizēšanā
īpašu paldies sakām Babītes vi

dusskolas 9.b klases skolēniem.
Jaunieši, kuri paši savulaik bija
bērnudārza audzēkņi, tagad mīļi
un gādīgi palīdzēja bērnudārz
niekiem izbaudīt ziemas priekus,
novizinot ar ragavām no kalni
ņa, pieturot neveiklu slēpotāju un
kopā uzspēlējot draudzīgu hokeju.
Ziema pēdējos gados ar
sniegu mūs nelutina, tāpēc, Foto no PII „Saimīte” arhīva

„Saimītē” mācās dzīvot zaļi, rīkoties atbildīgi,
saudzēt sevi un pasauli sev apkārt

nieku un putnu pārziemošanu
un elektroenerģijas taupīšanu.
Bērni kopā ar vecākiem sa
rūpē dažādus dārzeņus meža
dzīvniekiem, graudus un maizi –
putniem. Skolotāji kopā ar
bērniem veido dažādas putnu
barotavas no koka un otrreizēji
izmantojamiem materiāliem.
Ar „Latvenergo” izstrādāto
metodisko materiālu „Zibo
vīriņš” un „Gudrais Ernests”
palīdzību bērni iepazīst elek
troenerģijas izmantošanu un
Foto no PII „Saimīte” arhīva

tās taupīšanu. Bērni uzzina par
elektroierīcēm, to izmantošanu
un vajadzību ikdienā. Iegūtās
zināšanas mudina mainīties
gan pašu, gan vecāku paradu
miem.
„Saimītes” skolotāji, aktīvi
darbojoties ekoprogrammā,
tic, ka Piņķos aug jauna paau
dze, kas arī pēc gadiem nebūs
tie, kuri izmet atkritumus tam
nepiemērotā vietā un piesārņo
vidi, bet gan tie, kuri dzīvos
veselīgi, droši, tīri un labi.

Foto no PII „Saimīte” arhīva

Pirmsskolas izglītības iestādes
„Saimīte” lielie un mazie bērni
dzīvo un domā „zaļi”. Savulaik
sapņojām par savu siltumnīcu,
taču nu tas vairs nav sapnis,
bet realitāte, jo pagājušajā va
sarā siltumnīcā paši izaudzējām
gan augļus (izdevās izaudzēt pat
arbūzu) un dārzeņus, gan dažā
dus garšaugus. Šogad turpinām
darboties vidē un videi – do
mājot par savu nākotni, aktīvi
piedalāmies vides problēmu ap
zināšanā un palīdzam tās risināt.
Ekoskolu programmā izvēlamies

kādu ekoskolas programmas
tēmu, kuras zīmē visu gadu tiek
rīkotas aktivitātes.
Ekoskolas procesu pirmssko
las izglītības iestādē vada Eko
padome, kurā darbojas astoņi
„Saimītes” pedagogi. Ekopadomes
uzdevums ir plānot darbu iestā
dē un sasaistīt to ar pedagoģisko
procesu, uzraudzīt, novērtēt un
atkal plānot katru nākamo mē
nesi. Lai visi iestādē zinātu, kāda
tēma izvēlēta, informatīvajā sten
dā par to tiek informēti skolotāji,
bērni un viņu vecāki.

„Saimītes” bērni šķiro atkri
tumus, taupa ūdeni un enerģiju,
domā par to, lai dzīvotu un ēstu
veselīgi, izzina mežus un pēta
ūdeņus. Bērniem dzīve rit intere
santi, jo daudzas aktivitātes tiek
plānotas ārā – mežā, pļavā, pie
upes, ap siltumnīcu un citviet.
Tādā veidā bērni ar pētnieciskā
procesa starpniecību mācās paši
un savas zināšanas nodod citiem,
lai varētu dzīvot droši, veselīgi
un labi.
Patlaban – ziemā – tiek ak
tualizēta tēma par meža dzīv

Foto no PII „Saimīte” arhīva

Liene Jonāne un Rita Čivča,
ekoprogrammas koordina
tores no grupas „Mārītes”
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2015. gada janvārī
Babītes novadā
piedzimuši 14 bērni –
septiņas meitenītes
un septiņi puisīši.
Apsveicam vecākus!
Kopumā
gadāgadā
piedzimuši
135 bērni,
tiem – no
10 dvīņu
(2013.
gadāpāri
– trīs
Kopumā2014.
2014.
piedzimuši
135nobērni,
tiempāri
– 10
dvīņu
un dvīņu
viena novada
28. maijā
kļuvaģimene
par trīnīšu
(2013.dvīņu
gadāpāri),
– trīs
pāri),ģimene
un viena
novada
28.vecākiem.
maijā kļuva
par janvārī
trīnīšujauvecākiem.
Savukārt 2015. gada
piedzimuši divi dvīņu pāri.
Savukārt 2015. gada janvārī jau piedzimuši divi dvīņu pāri.
Jaunā
sākumāiedzīvotāju
iedzīvotāju
skaits
novadā
pieaudzis,
unsavu
janvārī
savu
Jaunā gada
gada sākumā
skaits
novadā
pieaudzis,
un janvārī
dzīvesvietu
Babītes novadā
deklarējuši
jau deklarējuši
34 iedzīvotāji,jau
1. februārī
kopējam iedzīvotāju
dzīvesvietu
Babītes
novadā
34 iedzīvotāji,
1. februārīskaitam
kopē
10 166 atzīmi.
jam iedzīvotājusasniedzot
skaitam sasniedzot
10 166 atzīmi.

Mielavs un Pārcēlāji

Lai arī ansamblis „Mielavs un
Pārcēlāji” turpina darbu pie
jaunas skaņuplates, mūziķi piekrituši sniegt koncertu Babītes
novada pašvaldības Kultūrizglītības centra Lielajā zālē.
Koncertā skanēs dziesmas no
visām Ainara Mielava un „Pārcēlāju” skaņuplatēm, kā arī grupas
„Jauns Mēness” repertuārs, par
kura likumīgiem mantiniekiem
sevi uzskata Mielavs un draugi.
Koncertā piedalīsies Ainars
Mielavs, Gints Sola un Aigars
Voitišķis.

8. martā plkst. 12 Babītes novada
pašvaldības Kultūrizglītības centrā
notiks XI Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku kokļu mūzikas koncerta Pierīgas novadu dalībnieku atlases skate.
Tajā piedalīsies koklētāji no Bal
dones, Ķekavas, Mārupes, Salaspils,
Berģiem un Babītes.
Kokļu mūzikas koncerts XI
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku ietvaros notiks 10.
jūlijā plkst. 19 Lielajā ģildē.
Vēlam veiksmi žūrijai un skates
dalībniekiem! Lai skan kokles Babī
tes novadā un piepildās dalībnieku
sapņi par piedalīšanos Latvijas Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkos!

6.martā 19:30

Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centra lielajā zālē
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Biļetes iepriekšpārdošanā no 4. februāra –
Kultūrizglītības centrā
(Jūrmalas 14A, Piņķos) pie dežuranta

PII ansambļu sadziedāšanās pasākumi
Salas sākumskolā

9. un 14. aprīlī Babītes novada pašvaldības Salas sākumskola aicina uz
pirmsskolas izglītības iestādes (PII) bērnu vokālo ansambļu sadziedāšanās
pasākumiem „Salas sākumskolai – 25”!
Dienas kārtība:
plkst. 9.30 – dalībnieku ierašanās;
plkst. 10.00–11.00 – bērnu vokālo ansambļu sadziedāšanās;
plkst. 11.00–12.00 – izklaides daļa (rotaļas, svētku kliņģeris, skolotājiem –
ekskursija pa skolu).
Valda Bagāta, Babītes nova Mīļi gaidīsim mazos dziedātājus ar diviem priekšnesumiem!
da koklētāju ansambļa „BALTI” Salas sākumskolas adrese: „Pīlādzīši”, Spuņciems, Salas pagasts, LV-2105.
vadītāja un Pierīgas novadu kokļu Vairāk informācijas: www.salassakumskola.lv; tālr. 29541866, 26029010;
ansambļu virsvadītāja e-pasts salasskola@inbox.lv.
Aija Vanaga,
Salas sākumskolas direktores palīdze audzināšanas darbā
Line” Piņķu salona vadītāja Ieva Kei
re, plānojot salona atvēršanu, vēlējās
tuvināt šādu pakalpojumu pieejamī
bu arī Babītes novada iedzīvotājiem.
„Ar prieku piedāvāsim limfas
stimulācijas aparāta – masāžas
pakalpojumus Babītes novada ie
dzīvotājiem un viesiem,” iepazīties
ar salona piedāvāto pakalpojumu
aicina I. Keire.

Piņķos durvis vērs limfas stimulācijas masāžas salons „Figura Line”
Salona „Figura Line” (Jūrmalas iela 14, blakus Kultūrizglītības centram)
atklāšanas svētki notiks 21. februārī plkst. 15. Pasākumā apmeklētājiem
būs iespēja uzzināt visu par limfas stimulācijas masāžu, pašsajūtas un
figūras uzlabošanas iespējām, kā arī izmēģināt masāžu – nodarbību bez
maksas un saņemt īpašus pārsteigumus un dāvanas.
Limfas stimulācijas masāža, ko un veselīgs veids, kā zaudēt lieko
piedāvā „Figura Line”, nodroši svaru un centimetrus no ķermeņa
na organisma dabiskas attīrīšanās apkārtmēriem.
procesu un ir nozīmīga imunitā
Tā kā Babītes novadam tuvākās
tes stiprināšanai. Tas ir ātrs, viegls šāda tipa studijas ir Rīgā, „Figura

Numura pielikumā
1. lpp. – Saistošie noteikumi Nr. 20
Kapsētu darbības un uzturēšanas
noteikumi Babītes novadā
9. lpp. – Saistošie noteikumi Nr. 2
Par Babītes novada pašvaldības
			
budžetu 2015. gadā
11. lpp. – 1. pielikums
Babītes novada pašvaldības 		
pamatbudžeta ieņēmumi

Foto no Salas sākumskolas arhīva
12. lpp. – 2. pielikums
Babītes novada pašvaldības 		
pamatbudžeta izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām
13. lpp. – 3. pielikums
Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām
16. lpp. – 4. pielikums
Babītes novada pašvaldības 2015.
gada speciālā budžeta ieņēmumi

17. lpp. – 5. pielikums
Babītes novada pašvaldības
speciālā budžeta izdevumi 		
atbilstoši funkcionālajām 		
un ekonomiskajām kategorijām
17. lpp. – 6. pielikums
Babītes novada pašvaldības
speciālais budžets 2015. gadā
18. lpp. – 7. pielikums Babītes novada
pašvaldības finanšu saistības
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18. lpp. – Babītes novada pašvaldības
18. lpp. – 8. pielikums
2015. gada speciālā budžeta izdevumi
Babītes novada pašvaldības ceļu un
salīdzinājumā ar 2014. gadu
ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa
programma 2015.–2017. gadam
19. lpp. – 9. pielikums
Babītes novada pašvaldības
18. lpp. – Babītes novada pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumi un
2015. gada speciālā budžeta
pamatbudžeta izdevumi salīdzinājumā
ieņēmumi salīdzinājumā ar 2014.
ar 2014. gadu
gadu
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