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Babītes novada pašvaldības bu
džets 2014.gadam sastādīts saska
ņā ar likumiem „Par pašvaldību 
budžetiem”, „Par valsts budžetu 
2014.gadam” un Ministru kabine
ta 2013.gada 10.decembra notei
kumiem Nr.1433 „Noteikumi par 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda ieņēmumiem un to sadales 
kārtību 2014.gadā”.

Līdz 2013.gada 31.decembrim 
savu dzīvesvietu Babītes novadā 
deklarējuši 9828 iedzīvotāji, no 
kuriem 8435 – Babītes pagastā, 
1393 – Salas pagastā. Tomēr šis 
rādītājs objektīvi neatspoguļo 
Babītes novadā faktiski dzīvojo
šo iedzīvotāju skaitu, jo pēdējos 
gados uzceltajās savrupmājās dzī
vo cilvēki, kas savu dzīvesvietu 
deklarējuši citā novadā, un tas 
nozīmē, ka šajās mājās dzīvojošo 
cilvēku maksātie nodokļi neno
nāk Babītes novada pašvaldības 
budžetā.

2013.gadā Babītes novada 
pašvaldībā deklarēti 136 jaun
dzimušie, miruši 88 cilvēki, un 
pašvaldības Dzimtsarakstu no
daļā reģistrētas 53 laulības.

Valsts nodarbinātības dienestā 
kā darba meklētāji bija reģistrē
jušies 222 cilvēki, kas ir 3,6% no 
kopējā darbspējīgo iedzīvotāju 
skaita 2014.gada 1.janvārī, un tas 
ir par 11 cilvēkiem mazāk nekā 
2013.gada 1.janvārī. 

Ekonomisko aktivitāšu ziņā 
2013.gads Babītes novadā bijis 
veiksmīgāks nekā 2012.gads, jo 
uzsāktās būvniecības darbi pa
mazām turpinās, bet ieņēmumi 
no iedzīvotāju nodokļa pašval
dības budžetā būtiski pieaug. 
Te gan jāņem vērā pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas īpatnības.

 Darījumi ar nekustama
jiem īpašumiem 2013.gadā Ba
bītes novada teritorijā notikuši  
Ls 13 132 114 apmērā, bet, salī
dzinot un izvērtējot ar darījumu 
apjomu 2012.gadā, kad tie bija 
Ls 11 058 000, secināms, ka ne
kustamā īpašuma tirgū ikdienas 
darījumu skaits ir pieaudzis.

Pašvaldības Būvvaldē saska
ņoti 229 būvniecības projekti, 
kas ir par 73 projektiem mazāk 
nekā 2012.gadā, izsniegtas 130 
būvatļaujas, kas ir par 3 būvat
ļaujām vairāk nekā 2012.gadā, 
ekspluatācijā pieņemti 112 ob
jekti, kas ir par 6 mazāk nekā 
2012.gadā.

2013.gadā novada pašvaldī
bas dome apstiprināja 4 detālplā
nojumus un 13 zemes ierīcības 
projektus, atļāva uzsākt 12 detāl
plānojumu un 14 zemes ierīcības 
projektu izstrādi, bet izstrādes 
stadijā pašlaik ir 16 detālplānoju
mi un 16 zemes ierīcības projekti. 

2013.gadā tika izstrādāta un 
apstiprināta Babītes novada ilgt
spējīgas attīstības stratēģija līdz 
2030.gadam. 

2013.gadā tika pabeigts paš
valdības SIA „Babītes siltums” 
īstenotais projekts „Ūdenssaim
niecības pakalpojumu attīstība 
Babītē”, un tagad Babītes, Priež
ciema un Piņķu ciemu iedzīvo
tājiem tiek piegādāts ES norma
tīviem atbilstošs dzeramais ūdens, 
kā arī ir nodrošinātas iespējas no 
visām ēkām savākt kanalizācijas 
notekūdeņus un novadīt uz attī
rīšanas ietaisēm.

Kā ik gadu, pašvaldības bu
džeta līdzekļi tika novirzīti arī 
investīcijām pašvaldības iestāžu 
renovācijas projektos – tā, 2013.

gadā Babītes vidusskolā izremon
tēti vairāki darbinieku kabineti 
un klašu telpas, renovētas no
jumes pie pirmsskolas izglītības 
iestādes „Saimīte” grupu telpām, 
savukārt Babītes pirmsskolas iz
glītības iestādē renovētas admi
nistrācijas telpas.

Piņķos pie futbola laukuma 
tika uzstādīti dažādi āra trena
žieri, lai nodrošinātu pilnvērtīgas 
fizisko aktivitāšu iespējas dažā
du vecumu iedzīvotājiem. Ar ES 
līdzfinansējumu izbūvēti bērnu 
rotaļu laukumi Babītē un Piņķos.

2013.gadā no autoceļu fonda 
pašvaldības ielu un ceļu ikdienas 
uzturēšanā ieguldīti Ls 126 071. 
No pašvaldības pamatbudžeta 
ielu un ceļu projektēšanā, kār
tējā remontā un būvuzraudzībā 
ieguldīti Ls 486 009 (asfaltbetona 
seguma izbūve Skolas, Ezerma
las, Pūpolu un Atpūtas ielas daļai 
Piņķos pēc ūdenssaimniecības at
tīstības projekta realizācijas, gājē
ju ietves būvniecība gar Jūrmalas 
un Rīgas ielu Piņķos, sabiedriskā 
transporta galapunkta pieturas 
izbūve Rīgas ielā Piņķos).

2013.gadā veikta apgaismo
juma izbūve Meistaru, Rūpnieku 
un Priedaines ielā Piņķos, Upes 
un Kalna ielā Brīvkalnu ciemā 
par kopējo summu Ls 90 084.

2013.gadā pabeigta Babītes 
poldera sūkņu stacijas un krājka
nāla rekonstrukcija, kā arī uzsāk
ta Dzilnupes poldera krājkanāla 
rekonstrukcija un apauguma no
ņemšana Dzilnupes poldera aiz
sargdambim (Eiropas Savienības 
līdzfinansēti projekti).

2013.gadā uzsākta pašvaldībai 
piederošās Beberbeķu kapsētas 
kapu kvartālu izbūve un lab
iekārtošana  – celiņu un auto
stāvvietas izbūve.

2013.gadā pieauga izdevumi 
savstarpējos norēķinos ar Rīgas 
un Jūrmalas pašvaldībām par 
Babītes novadā dzīvojošiem bēr
niem, kuri mācās šo pašvaldību 
skolās, un tie bija Ls 270  775, 
bet finansējums privātajām 

pirmskolas izglītības iestādēm 
sasniedza Ls 448 984. 

2013.gadā samazinājās iz
maksāto pabalstu apmērs paš
valdības Sociālajā dienestā, ko
pumā pabalsti izmaksāti Ls 178 
004 apmērā, bet par pakalpoju
miem pansionātos un bērnu na
mos samaksāti Ls 33 653. 2013.
gadā pašvaldība uzsāka daļēju 
ēdināšanas izmaksu kompensā
ciju (50% apmērā) daudzbērnu 
ģimeņu bērniem, kā arī turpi
nāja apmaksāt „zupas virtuves” 
izdevumus.  

Kopējie pašvaldības pamat
budžeta ieņēmumi 2014.gadā 
plānoti EUR 10  335  599, tajā 
skaitā nodokļu ieņēmumi, valsts 
budžeta mērķdotācijas pedago
gu algām līdz 2014.gada 31.au
gustam, bērnu vecāku iemaksas 
mūzikas skolā, ieņēmumi no 
pašvaldības institūciju snieg
tajiem pakalpojumiem un paš
valdības īpašuma izmantošanas, 
bet izdevumi EUR 12 284 000.

2014.gadā pašvaldības pa
matbudžetā ienākumi no no
dokļiem plānoti EUR 9 031 037, 
no tiem EUR 7  926  443 iedzī
votāju ienākuma nodoklis, bet 
EUR 1 104 594 nekustamā īpa
šuma nodoklis. Iemaksas Paš
valdību finanšu izlīdzināšanas 
fondā sastāda EUR 1  166  232, 
kas ir 14,79% no iedzīvotāju  
ienākuma nodokļu ieņēmumiem 
un ir septītās lielākās starp 16 
Latvijas pašvaldībām, kuras veic 
šīs iemaksas.  

Ielu un autoceļu ikdienas 
uzturēšanai un asfaltbetona 
seguma atjaunošanai no auto
ceļu fonda līdzekļiem plānots 
ieguldīt EUR 259 223, kas ir par 
34,2% vairāk nekā 2013.  gadā. 
Pašvaldības ielu un ceļu projek
tēšanā, būvniecībā un rekons
trukcijā no pašvaldības pa
matbudžeta līdzekļiem plānots 
ieguldīt EUR 688 407, kas ir par 
11% mazāk nekā 2013.gadā. Pa
redzēts rekonstruēt Liepu aleju 
Babītē un izbūvēt ar luksoforu 

regulējamu Rīgas un Jūrmalas 
ielas krustojumu Piņķos. Ja 
tiks atļauts saņemt aizdevumu 
no Valsts kases, plānots uzsākt 
autoceļa Piņķi–Dzilnuciems 
rekonstrukciju, jo tehniskais 
projekts izstrādāts.  

2010.gadā pašvaldība no SIA 
„Lattelecom” iegādājās nekusta
mo īpašumu – ēku Jūrmalas ielā 
14a Piņķos, lai pēc pārbūves tur 
izvietotu pašvaldības bibliotē
ku un Babītes mūzikas skolu 
ar klašu telpām un koncertzāli, 
kuru būs iespējams izmantot 
dažādu kultūras pasākumu rī
košanai. 2011.gadā uzsākta ēkas 
rekonstrukcijas projekta izstrāde, 
bet 2014.gadā paredzēts pabeigt 
būvdarbus, un šā projekta iz
maksas ir EUR 2 205 000.

Ņemot vērā samērā strau
jo bērnu skaita pieaugumu, 
2014.  gadā paredzēts uzbūvēt 
vēl vienu korpusu PII „Saimīte”, 
tādējādi nodrošinot vietas vēl 
aptuveni 45 bērniem.

Tā kā 2013.gadā tika atteikts 
ES līdzfinansējums ūdenssaim
niecības attīstības projekta reali
zācijai Spuņciemā, Salas pagas
tā, bet, ņemot vērā ūdensvada 
kritisko tehnisko stāvokli, pare
dzēts rekonstrukciju finansēt no 
pašvaldības 2014.gada budžeta. 

2014.gadā no pašvaldības 
budžeta sociālajai palīdzībai 
dažādu pabalstu izmaksai un 
pakalpojumu apmaksai paredzē
ti finanšu līdzekļi EUR 308 323 
apmērā, kas ir par 2,3% vairāk 
nekā 2013.gadā.

Kopumā ar Babītes novada 
pašvaldības budžeta finanšu lī
dzekļiem 2014.gadā iespējams 
nodrošināt pašvaldības autono
mo funkciju izpildi un plānot 
dažādus attīstības projektus 
nākamajiem gadiem.

Budžeta pielikumus skatīt 
4.lpp.

Andrejs Ence, pašvaldības 
domes priekšsēdētājs

ZIŅOJUMS PAR BABĪTES NOVADA
PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2014.GADĀ

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

7103 7365 8949* 9184* 9354* 9591* 9828*

Demogrāfiskās situācijas dinamika uz katra gada 1.janvāri:

*pēc administratīvi teritoriālās reformas

Paziņojums par 
VAS „Starptautiskā 
lidosta „Rīga”” trokšņu 
samazināšanas rīcības 
plānu
7. lpp.
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IEDZĪVOTĀJU 
SKAITS
2011.gada bei
gās iedzīvotāju 
skaits Babītes 
novadā   bija 
9354 personas, 
2012.gada bei
gās – 9599, bet 
2014.gada 1.feb
ruārī – 9871 persona. 2013.gada laikā iedzīvotāju skaits ir pieaudzis par aptuveni 270 
personām. Pēc iedzīvotāju reģistra datiem, gandrīz 14% novada iedzīvotāju deklarētā 
dzīvesvieta ir Salas pagasts, bet 86% – Babītes pagasts.

2013.gadā Babītes novadu par savām mājām nosauca aptuveni 190 daudzbērnu 
ģimenes.

DZIMSTĪBA 
UN MIRSTĪBA
Saskaņā ar Iedzī
votāju reģistra 
datiem, 2013.
gadā Babītes 
pagastā reģistrēti 
122 jaundzimu
šie, bet Salas 
pagastā  – 14. 
Kopējais jaun
dzimušo skaits 
2013.gadā Ba
bītes novadā 
bija 136 (2012.
gadā – 97). Vis
vairāk piedzimu
šo reģistrēts aprīlī (15 jaundzimušie) un oktobrī (18 jaundzimušie). Salīdzinot ar 2011.
gadu, 2012.gadā dzimstība bijusi par 25% lielāka, bet 2013.gadā – par 1/3 lielāka nekā 
2012.gadā.  

Mirstības rādītāji liecina, ka 2013.gadā Babītes pagastā reģistrēti 67 mirušie, bet 
Salas pagastā – 15. Kopējais mirušo personu skaits novadā 2013.gadā bijis 88.

DEKLARĒŠANĀS
2013.gadā Babītes novadu par savu dzīvesvietu deklarējušas 834 personas; 368 gadījumos 
ir izmantots epakalpojums, kas piedāvā dzīvesvietas deklarēšanu ar interneta starpniecību.

NACIONĀLAIS 
SASTĀVS
2013.gadā Babī
tes novadā bija 
šāds iedzīvotāju 
nacionālais sa
stāvs:

76% Babītes 
novada iedzīvo
tāju bija latvie
ši, 20% – krievi, 
1,9% – ukraiņi, 
0,6% – lietuvieši, 0,4% – poļi, 0,3% – baltkrievi.

2013.gadā:
69% Babītes novada iedzīvotāju bija latvieši, 20% – krievi, 3% – baltkrievi, 2% – 

ukraiņi, 1% – lietuvieši, 1% – poļi.

 DZIMUMS
Izvērtējot Babītes novada iedzīvotāju sastāvu pēc dzimuma, 2013.gadā aptuveni 52% 
iedzīvotāju ir sievietes, aptuveni 48% – vīrieši. Starp novada pagastiem dzimuma sa
dalījumā būtisku atšķirību nav.

VECUMS
B a b ī t e s 
n o v a d ā 
l i e l ā k a i s 
iedzīvotāju 
īpatsvars 
s a d a l ī j u 
mā pēc 
vecuma ir 
p ers onas 
no 19 līdz 35 gadu vecumam – 2378 cilvēki. Nedaudz mazāk ir iedzīvotāju vecumā 
no 36 līdz 50 gadiem – 2307, no 51 līdz 70 gadiem – 1972 personas. 2400 iedzīvo
tāju ir bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem. Babītes novadā dzīvo aptuveni 790 
iedzīvotāju, kuri ir vecāki par 71 gadu. 

 SOCIĀLĀ DIENESTA KLIENTI
Babītes novada pašvaldības Sociālā dienesta informācija liecina, ka 2013.gadā trūcīgas 
personas statuss bija piešķirts 343 personām un 141 ģimenei, bet maznodrošinātas 
personas statuss   ‒ 200 personām un 397 ģimenēm Babītes novadā.

LAULĪBAS
Babītes novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa informē, ka 2013.gadā reģistrētas 
84 laulības, no kurām 53 – Dzimtsarakstu nodaļā, 31 – baznīcā.   Raženākais kāzu 
laiks Babītes novadā ir bijis jūlijs, kad šeit savu laulību noslēdza 23 pāri.

Iedzīvotāju 
nacionālais 
sadalījuma Babītes 
novadā
 (% no iedzīvotāju 
skaita Babītes 
novadā)

latvieši 6773 69
krievi 1991 20
baltkrievi 249 3
poļi 86 1
ukraiņi 190 2
lietuvieši 68 1
citi 514 5
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1. Procesā esošās iepirkumu pro
cedūras:

1.1. turpinās piedāvājumu izvēr
tēšana iepirkumam par Babī
tes novada pašvaldības ielu un 
autoceļu ikdienas uzturēšanas 
darbiem ziemas periodā;

1.2. noslēdzies piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš iepir
kumam „Par Babītes novada 
pašvaldības pārvaldījumā 
esošo ielu un autoceļu grants, 
šķembu un uzlabotas grunts 
segumu uzturēšanas darbiem”, 
iesniegti trīs piedāvājumi, no
tiek vērtēšana;

1.3. noslēdzies piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš iepir
kumam „Par Babītes novada 
Salas pagasta kapsētas teritori
jas apsaimniekošanas darbiem 
saskaņā ar darbu daudzumu 

sarakstu”, iesniegti divi piedā
vājumi, notiek vērtēšana; 

1.4. izsludināts iepirkums „Par 
Babītes novada pašvaldības in
formatīvā izdevuma „Babītes 
Ziņas” izdošanu un izplatīša
nu”, piedāvājumu iesniegšanas 
termiņš 17.02.2014; 

1.5. izsludināts iepirkums „Par 
Liepu alejas rekonstrukciju Ba
bītes pagastā, Babītes novadā”, 
piedāvājumu iesniegšanas ter
miņš 17.02.2014; 

1.6. izsludināts iepirkums „Par 
saimniecības preču piegādi 
Babītes novada pašvaldības 
administrācijas un iestāžu 
darba nodrošināšanai”, piedā
vājumu iesniegšanas termiņš 
10.02.2014; 

1.7. izsludināts iepirkums „Par 
tehniskā projekta „Ūdensap

gādes, kanalizācijas un siltum
trases ārējo inženierkomuni
kāciju tīkli daudzfunkcionālā 
sociālo pakalpojumu centra 
ēkai Centra ielā 3, Piņķos, Ba
bītes novadā un pirmsskolas 
izglītības iestādes „Saimīte” 
korpusa ēkai” izstrādi”, piedā
vājumu iesniegšanas termiņš 
10.02.2014. 

2. Noslēgts līgums ar SIA „Abava–
auto” par skolēnu pārvadāšanu 
vienu reizi dienā maršrutā Ba
bītes vidusskola–Vīkuļi–Skār
duciems–Dzilnuciems‒Lapsas. 
Līguma termiņš ‒ no 06.01.2014. 
līdz 30.05.2014. Līgumcena ‒ 
līdz EUR 4000.

3. Noslēgts līgums ar SIA „Eco 
Baltia Vide” par Babītes nova
da pašvaldības valdījumā eso

šo ielu un autoceļu brauktuvju 
129,07  km kopgarumā meha
nizētu attīrīšanu no sniega un 
slīdamības samazināšanu ar 
smilts‒sāls maisījumu, ar mit
rās sāls maisījumu pēc nepie
ciešamības, sniega izvešanu, 
nodrošinot braukšanai drošus 
apstākļus. Līguma termiņš ‒ līdz 
iepirkuma BNP 2013/38 līguma 
noslēgšanai vai līdz dienai, kad 
izpildīto pakalpojumu summa 
sasniedz EUR 3990.

4. Noslēgts līgums ar SIA „Inter
baltija” par divu nekustamo 
īpašumu Priedaines ielā 2 un 
Jūrmalas ielā 13F, Piņķos, Babī
tes novadā, tirgus un piespiedu 
pārdošanas vērtības aprēķinu. 
Līgumcena EUR 285. Līgums 
izpildīts.

5. Noslēgts līgums ar SIA „Latio” 
par divu nekustamo īpašumu 
Priedaines ielā 2 un Jūrmalas 

ielā 13F, Piņķos, Babītes novadā, 
tirgus un piespiedu pārdošanas 
vērtības aprēķinu. Līgumcena 
EUR 455. Līgums izpildīts.

6. Iepirkuma procedūras rezultātā 
noslēgts līgums ar SIA „TROJA” 
par ceļa zīmju piegādi Babītes 
novada pašvaldībai. Līguma dar
bības termiņš – no 20.02.2014. 
līdz 19.02.2015. Līgumcena –
līdz EUR 5691. 

7. Iepirkuma procedūras rezultātā 
noslēgts līgums ar SIA „Reaton” 

„Par papildu būvdarbiem nedzī
vojamas ēkas Jūrmalas ielā 14A, 
Piņķos, Babītes pagastā, Babī
tes novadā, rekonstrukcijai par 
mūzikas skolu un bibliotēku”. 
Līguma izpildes termiņš  – 
28.02.2014. Līgumcena – EUR 
29 621.

Elfa Sloceniece,  
pašvaldības izpilddirektore

Saimnieciskie darbi 2014.gada janvārī

Demogrāfiskie rādītāji Babītes 
novadā 2013.gadā

Iedzīvotāju 
nacionālais 
sadalījuma Babītes 
novadā
 (% no iedzīvotāju 
skaita Babītes 
novadā)
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krievi 1991 20
baltkrievi 249 3
poļi 86 1
ukraiņi 190 2
lietuvieši 68 1
citi 514 5
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Babītes novada pašvaldības 
Sabiedriskās kārtības daļa in
formē, ka sabiedriskās kārtī
bas sargi sadarbībā ar Olaines  
iecirkņa policijas darbiniekiem, 
veicot sabiedriskās kārtības uz
raudzību Babītes novadā, jan
vārī devušies 31 izbraukumā. 
Mēneša laikā Valsts policijā 
nogādātas piecas personas: trīs 
personas ‒ par administratīvo 
pārkāpumu izdarīšanu, divas 
personas ‒ aizdomās par no
ziedzīgu nodarījumu izdarīša
nu. Janvārī saņemti un izskatīti 
17 iedzīvotāju iesniegumi un 
sūdzības. Vienā gadījumā per
sona tika nogādāta uz mājām. 
Ar 24 personām tika veiktas 
preventīva rakstura pārrunas 
un pieņemti paskaidrojumi. Sa
stādīts 21 protokols/paziņojums 
par apstāšanās un stāvēšanas 
noteikumu neievērošanu, savu
kārt par alkoholisko dzērienu 
vai citu apreibinošo vielu lie
tošanu sabiedriskās vietās vai 
par atrašanos sabiedriskās vie
tās tādā reibuma stāvoklī, kas 
aizskar cilvēka cieņu, sastādīti 

divi administratīvā pārkāpuma 
protokoli.

Janvārī tika veikts viens 
reids, kura laikā tika pārbau
dītas automašīnas un to vadītāji, 
lai novērstu likumpārkāpumus 
un noziedzīgus nodarījumus, 
kā arī tika veikta preventīva 
rakstura patrulēšana Babītes 
novada teritorijā  – tika pār
baudītas personas, kuras agrāk 
tikušas tiesātas, kā arī tirdz
niecības vietas un autoservisi. 
Par nepareizu māju numuru 
lietošanu uz ēkām un celtnēm 
sastādīti septiņi administratīvā 
pārkāpuma protokoli.

Tā kā pēc krietnā sala uz 
ūdenskrātuvēm Latvijā izveido
jusies ledus kārtiņa, tās vilināt 
vilina zemledus makšķerniekus, 
autobraucējus un ekstrēmu pa
staigu cienītājus. Taču jāatgādi
na, ka liels sals bija tikai dažas 
nedēļas un jau vairākas dienas 
vidējā gaisa temperatūra ir ap
tuveni 0 grādu. Nepārtraukti 
dzirdam par nelaimes gadīju
miem uz ledus, tāpēc vēlreiz 
un vēlreiz atgādinām: uz ledus 

esiet uzmanīgi! Ja tomēr gadās, 
ka cilvēks ielūzt ledū, nekavējo
ties jāizsauc glābšanas dienests 
pa tālruni 112, cenšoties pēc 
iespējas precīzāk norādīt ne
gadījuma vietu, kā arī tuvākos 
iespējamos piebraukšanas ceļus. 
Lai palīdzētu ielūzušajam un 
vienlaikus neielūztu pats, cietu
šajam jātuvojas rāpus vai guļus, 
nepietuvojoties tuvāk par di
viem, trim metriem. Pa gabalu 
jāpamet aukla, sasieti apģērba 
gabali, garš koks vai kāds cits 
priekšmets. Ja glābēji ir vairāki, 
citam no cita jāatrodas pāris 
metru attālumā. Izvelkot cietu
šo uz ledus, tāpat rāpus jāvirzās 
prom no bīstamās vietas līdz 
krastam. Pats glābējs nedrīkst 
aizmirst par iespējamām bries
mām ielūzt ledū.

Par sabiedriskās kārtības 
u.c. likumpārkāpumiem lū
dzam ziņot Sabiedriskās kār
tības daļai pa diennakts tālruni 
29466001.

Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

Ar Babītes novada pašvaldības 
domes 2014.gada 22.janvāra 
lēmumu (prot. nr.1, 11.§) „Par 
detālplānojuma projekta nekus
tamā īpašuma „Meldrāji” zemes 
vienībai, ar kadastra apzīmē
jumu 8048 008 0213, nodoša
nu publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai” detāl
plānojuma projekts ir nodots 
publiskai apspriešanai un atzi
numu saņemšanai. 

Publiskās apspriešanas ter
miņš ir no 2014.gada 19.februā-
ra līdz 2014.gada 19.martam. 

Sabiedriskās apspriešanas 
sanāksme notiks 2014.gada 
6.martā plkst.17 Babītes novada 
pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, 
Babītes pagastā. 

Publiskās apspriešanas laikā 
detālplānojuma projekts būs iz

stādīts Babītes novada pašval
dībā Centra ielā 4, Piņķos, Ba
bītes pagastā, Babītes novadā. 

Rakstiskus priekšlikumus 
un ierosinājumus var iesniegt 
Babītes novada pašvaldībā 
Centra ielā 4, Piņķos, Babī
tes pagastā, Babītes novadā, 
LV  2107, vai elektroniski pa 
epastu dome@babite.lv. Ja 
priekšlikumu iesniedzējs vē
las saņemt rakstisku atbildi, 
fiziskām personām jānorāda 
vārds, uzvārds, personas kods, 
dzīvesvietas adrese, juridiskām 
personām – nosaukums, reģis
trācijas numurs, adrese. Ap
meklētāju pieņemšanas laiks 
Babītes novada pašvaldībā  – 
pirmdienās un ceturtdienās 
no plkst.8.15 līdz 12.15 un 
no plkst.13 līdz 18.

No 2014.gada vienotā platības 
maksājuma saņemšanai var 
pieteikt visu zemi, kas ir labā 
lauksaimniecības stāvoklī un tiek 
apsaimniekota, jo ir atcelts 2003.
gada nosacījums.

Līdz šim vienoto platības 
maksājumu varēja saņemt par 
lauksaimniecībā izmantojamo 
zemi, kura tika apsaimniekota 
un bija labā lauksaimniecības 
stāvoklī 2003.gada 30.jūnijā. 
Šis nosacījums neļāva saņemt 
maksājumu par to lauksaim
niecības zemi, ko lauksaimnie
ki bija iekopuši pēc 2003.gada, 
piemēram, bija atbrīvojuši no 
krūmiem. Šobrīd šis nosacī
jums ir atcelts.

Lauku atbalsta dienests 
(LAD) jau ir uzsācis datu par 
labā lauksaimniecības stāvoklī 
esošo platību atjaunošanu lau

ku bloku kartē. Lauksaimnieki 
aktuālo situāciju ar aktualizētā
jiem lauku blokiem var redzēt 
LAD mājaslapā www.lad.gov.
lv sadaļā „Lauku bloku karte”. 
Gadījumos, ja dienests jau ir 
aktualizējis lauku bloku kartes 
un tās atbilst situācijai realitātē, 
lauksaimniekam LAD nav ne
kas jāiesniedz. Ja situācija dabā 
atšķiras no informācijas lauku 
bloku kartēs, lauksaimniekam 
pašam jāiesniedz lauku bloku 
precizēšanas pieprasījums.

Pieteikt lauku bloku precizē
šanas pieprasījumu var tikai par 
zemi, kas jau ir sakopta bloku 
precizēšanas pieprasījuma ie
sniegšanas brīdī, nevis par to, 
ko plānots sakopt vēl tikai šā 
gada laikā.

LAD ir sagatavojis prezen
tāciju ar piemēriem (ortofoto) 

gadījumiem, kādos var pieteikt 
precizēšanas pieprasījumus par 
zemi, kas nebija labā lauksaim
niecības stāvoklī 2003.gadā, bet 
tagad ir sakopta un apsaimnie
kota (ar bultām norādītas tās 
platības, kas ir sakoptas pēc 
2003.gada un redzamas 2013.
gada ortofoto). Prezentāciju 
interesenti var apskatīt LAD 
mājaslapā www.lad.gov.lv.

Lauku bloku precizēšanas 
pieprasījumus no šā gada 4.feb
ruāra var iesniegt elektroniski, 
izmantojot elektronisko pieteik
šanās sistēmu, vai aizpildot un 
iesniedzot lauku bloku preci
zēšanas pieprasījuma veidlapu.

LAD Klientu daļa 
Tālrunis:  

67095000, 67027693

Jau vairākus gadus nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksātā
jiem portālā „epakalpojumi.lv” ir pieejama vispusīga informācija 
par saviem nekustamajiem īpašumiem visās Latvijas pašvaldībās, 
to nodokļiem, maksāšanas paziņojumiem, maksājumiem, kā arī 
nodrošināta iespēja nodokli apmaksāt un pieteikties maksāšanas 
paziņojuma elektroniskai piegādei. Katru gadu, sagatavojot visiem 
NĪN maksātājiem nodokļa maksāšanas paziņojumus papīra formā 
un piegādājot tos norādītajā adresē, tiek patērēts milzīgs apjoms 
papīra un, protams, arī ievērojami finanšu līdzekļi. Šos resursus 
var ietaupīt, atsakoties no maksāšanas paziņojuma piegādes papīra 
formātā un aizstājot to ar maksāšanas paziņojumu elektronisku 
piegādi. Pašlaik šādu iespēju izmanto tikai mazliet vairāk nekā 
4% NĪN maksātāju. Aicinām nodokļu maksātājus aktīvāk izmantot 
šo iespēju!

Saņem nodokļa paziņojumu 
elektroniskiBabītes novada sabiedriskās 

kārtības sargi janvārī saņēmuši 
un izskatījuši 17 iedzīvotāju 
iesniegumus un sūdzības

Paziņojums par 
detālplānojuma „Meldrāji” 
nodošanu publiskajai 
apspriešanai

Vienotā platības maksājuma 
saņemšanai var pieteikt visu zemi, 
kas ir labā lauksaimniecības stāvoklī
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Pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence

4.pielikums
Babītes novada pašvaldības domes 22.01.2014.

Saistošajiem noteikumiem Nr. 2 

Babītes novada pašvaldības 2014.gada
speciālā budžeta ieņēmumi

6.pielikums
Babītes novada pašvaldības domes 22.01.2014.

Saistošajiem noteikumiem Nr. 2 

Babītes novada pašvaldības  
speciālais budžets 2014.gadā

Ceļu fonda izdevumi pa darbu veidiem un 
ekonomiskās klasifikācijas

7.pielikums
Babītes novada pašvaldības domes 22.01.2014. Saistošajiem noteikumiem Nr. 2 

Babītes novada pašvaldības finanšu saistības, euro

Klasifikāc. 
kods

Nosaukums 2014.
gada 
plāns, 
euro

1 2 3

Ieņēmumi - kopā 222 807

Budžeta līdzekļu 
atlikums gada beigās 

 kopā

Ieņēmumi pa speciālā 
budžeta veidiem, 
t.sk.:

66 492

Dabas resursu 
nodoklis

12 000

5.5.3.0.  ieņēmumi no dabas 
resursu nodokļa

Budžeta līdzekļu atli
kums gada beigās

12 000
18 076

Autoceļu fonda 
līdzekļi

210 807

18.9.1.0.  mērķdotācija no 
valsts budžeta

Budžeta līdzekļu atli
kums gada beigās

210 807
48 416

Konts Darba veids Summa, 
euro

2200 Ceļu un ielu asfaltbe
tona bedrīšu remonts, 
plaisu aizpildīšana

50 000

Ceļu un ielu planēša
na un profilēšana

17 000

Ceļa nomaļu profilē
šana un mehanizēta 
grunts uzauguma 
noņemšana

35 000

Ceļu ar grants, 
šķembu un uzlabotās 
grunts segumu 
iesēdumu un bedru 
remonts

15 000

Pašvaldības ceļu 
ar grants/šķembu 
segumu mehanizēta 
atjaunošana

55 000

Ceļu virsmas apstrāde 
ar pretputēšanas 
pārklājumu

3 723

Ceļa horizontālo apzī
mējumu atjaunošana

9 000

Ceļu un ielu attīrī
šana no sniega un 
slīdamības novēršana

70 000

Kopā 254 723

2300 Ceļa zīmes 4 500

Kopā 4 500

Pavisam kopā: 259 223
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Domes sēdes darba  
kārtībā 39 punkti.

Babītes novada pašvaldības 
dome lēma:
•	 noslēgt zemes nomas līgumu 

ar 4 personām par pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma 

„Dārzi” zemes vienības daļu 
„Virsaiši”; ar 15 personām – par 
zemes vienības daļu „Piņķi”; ar 
1 personu ‒ par zemes vienības 
daļu „MRS”; ar 1 personu ‒ par 
pašvaldībai piederošas zemes 
vienības daļu „Kalnciema ma
sīvs”; ar 1 personu ‒ par paš
valdībai piederošā nekustamā 
īpašuma zemes vienības daļu 

„Pūces masīvs”; ar 1 personu ‒ 
par pašvaldībai piederoša nekus
tamā īpašuma zemes vienības 
daļu „Sila iela 4” iznomāšanu 
ģimenes dārza uzturēšanai;

•	 piešķirt adreses uz zemes vie
nības ar kadastra apzīmējumu 
8088 005 0089 esošajai dzīvo
jamai mājai un divdzīvokļu 
dzīvojamās mājas 1.dzīvok
lim: „Mežmaļi 2”, Spuņciems, 
Salas pagasts, Babītes novads,  
LV2105, un „Mežmaļi” 1, Spu
ņciems, Salas pagasts, Babītes 
novads, LV2105;

•	 piešķirt adreses uz zemes vie
nības ar kadastra apzīmējumu 
8048 004 0880 divu ģimeņu 
dzīvojamā mājā Skudru ielā 
9: Skudru iela 91, Spilve, Ba
bītes pagasts, Babītes novads,  
LV2101, un Skudru iela 92, 
Spilve, Babītes pagasts, Babītes 
novads, LV2101;

•	 noteikt, ka nekustamā īpašuma 
„Grāvīši” zemes vienības sadalī
šanai divās daļās nepieciešams 
izstrādāt zemes ierīcības pro
jektu;

•	 noteikt, ka nekustamā īpašuma 
„Slēperi” sadalīšanai nepiecie
šams izstrādāt zemes ierīcības 
projektu;

•	 noteikt, ka nekustamā īpašuma 
„Skroderu pļavas” sadalīšanai 

nepieciešams izstrādāt zemes 
ierīcības projektu;

•	 mainīt nekustamo īpašumu 
„Lieknas”, „Ezīši” un „Jaun
lieknas” noteikto nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no 

„individuālo dzīvojamo māju 
apbūve” uz „zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība”;

•	 nodot izstrādāto detālplānoju
ma projektu nekustamā īpašuma 

„Meldrāji” publiskai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai;

•	 apstiprināt grozījumus 
01.11.2013. noslēgtajā Admi
nistratīvajā līgumā par nekus
tamā īpašuma „Lielie Dreimaņi” 
(kadastra apzīmējums 8048 001 
0011) detālplānojuma īstenoša
nas kārtību;

•	 atteikt izdarīt grozījumus 
01.11.2013. noslēgtajā Adminis
tratīvajā līgumā par nekustamā 
īpašuma „Medulāji” (kadastra 
apzīmējums 8048 008 0718) un 
nekustamā īpašuma „Grīnieki” 
(kadastra apzīmējums 8048 008 
0719) detālplānojuma īstenoša
nas kārtību;

•	 noteikt, ka nekustamo īpašumu 
Spilves ielā 69 un Spilves ielā 71 
robežu pārkārtošanai nepiecie
šams izstrādāt zemes ierīcības 
projektu;

•	 izsniegt izziņu 1 nepilsonim, 
2 juridiskām personām un 1 
ārvalstu fiziskai personai par 
atļauju iegūt īpašumā zemi;

•	 piešķirt pabalstu 2 personām 
sociālās rehabilitācijas mērķu sa
sniegšanai un 1 personai mājas 
aprūpes nodrošināšanai;

•	 pagarināt sociālās dzīvojamās 
mājas īres līgumu ar 1 personu 
un sociālā dzīvokļa īres līgumu 
ar 1 personu;

•	 apstiprināt izmaiņas Babītes 
novada pašvaldības Sociālā die
nesta nolikumā;

•	 apstiprināt izmaiņas Babītes 
novada pašvaldības bibliotēkas 
nolikumā;

•	 apstiprināt atsavināmajam ne
kustamajam īpašumam „Prie
daines iela 2” nosacīto cenu 
EUR 18 700,00 (astoņpadsmit 
tūkstoši septiņi simti euro un 00 
euro centi) apmērā. Apstiprināt 
atsavināmajam nekustamajam 
īpašumam „Jūrmalas iela 13F” 
nosacīto cenu EUR 12 000,00 
(divpadsmit tūkstoši euro un 00 
euro centi) apmērā;

•	 izdot Babītes novada pašvaldī
bas saistošos noteikumus Nr.1 

„Par grozījumiem Babītes no

vada domes 07.02.2012. sais
tošajos noteikumos Nr.3 „Par 
pirmsskolas izglītības prog
rammas īstenošanas pakal
pojumu apmaksu no Babītes 
novada pašvaldības budžeta 
pirmsskolas izglītības ieguvei 
privātās pirmsskolas izglītības 
iestādēs””;

•	 apstiprināt Babītes novada paš
valdības noteikumus Nr.1 „No
mas maksas cenrādis Babītes 
novada pašvaldības Sporta kom
pleksā” (skat. avīzes pielikumu);

•	 slēgt līgumu ar privātajām 
pirmsskolas izglītības iestādēm 
par līdzfinansējuma piešķir
šanu interešu izglītības pul
ciņu apmeklējuma apmaksai 
bērnam, par kura izglītošanu 
noslēgts līgums starp privāto 
pirmsskolas izglītības iestādi 
un Babītes novada pašvaldību;

•	 izsniegt 1 personai licences 
kartīti ar darbības laiku no 

28.02.2014. līdz 27.02.2015, 
pasažieru pārvadājumiem ar 
vieglo taksometru Babītes no
vada administratīvajā teritorijā;

•	 administratīvo lēmumu  – 
19.12.2013. administratīvā pār
kāpuma protokolupaziņojumu 
Nr. 120015195 atstāt negrozītu 
un personas sūdzību noraidīt;

•	 sadalīt piešķirtos valsts budžeta 
līdzekļus 1. un 2.klašu izglītoja
mo ēdināšanai atbilstoši izglītī
bas iestādēm un bērnu skaitam 
(skat. tabulu);

•	 apstiprināt Babītes novada 
pašvaldības izglītības iestāžu 
budžeta izdevuma tāmes, lai 
nodrošinātu savstarpējos no
rēķinus ar pašvaldībām;

•	 piešķirt dotāciju EUR  3857,50 
apmērā deju kolektīva „Dārta” 
atbalsta biedrībai dalībai (da
lības maksa, transporta izde
vumu apmaksa) Eiropas tautu 
kultūras un mākslas festivālā 

„Eiropeāde51” Polijas pilsētā 
Kielcē;

•	 piešķirt dotāciju EUR  4581,00 
(četri tūkstoši pieci simti astoņ
desmit viens euro un 00 euro 
centi) apmērā nodibinājumam 

„Tautas deju kolektīvs „Kaspī
ne”” dalībai (dalības maksa, 
transporta izdevumu apmaksa)   
Eiropas tautu kultūras un 
mākslas festivālā „Eiropeāde51” 
Polijas pilsētā Kielcē;

•	 piešķirt dotāciju EUR  1620,00 
apmērā nodibinājumam „Kok

ļu mūzikas centrs „Balti”” dalī
bai (dalības maksas izdevumi)  
Eiropas tautu kultūras un māks
las festivālā „Eiropeāde51” Po
lijas pilsētā Kielcē;

•	 piešķirt finanšu līdzekļus  
EUR  585,88 apmērā nodibinā
jumam „Kokļu mūzikas centrs 

„Balti”” projekta „Tautastērpu un 
karoga iegāde Babītes koklētāju 
ansamblim „Balti”” līdzfinan
sēšanai;

•	 piešķirt finanšu līdzekļus  
EUR  2064,02 apmērā nodibinā
jumam „Perkusiju mākslu atbal
sta fonds „Mazais bundzinieks”” 
projekta „Sitaminstrumentu ie
gāde perkusiju mākslu atbalsta 
fondam „Mazais bundzinieks” – 
pirmais posms” līdzfinansēšanai;

•	 deleģēt deputātus Ilzi Bērziņu 
un Ināru Dubru Babītes mūzi
kas skolas padomē;

•	 izdot Babītes novada pašvaldī
bas domes saistošos noteikumus 
Nr.2 „Par Babītes novada pašval
dības budžetu 2014.gadā” (skat. 
avīzes pielikumu);

•	 apmaksāt ceļa izdevumus 1 per
sonai speciālās izglītības nodro
šināšanai;

•	 apstiprināt instrukciju Nr.1. 
„Par Babītes novada pašvaldības 
gada pārskata sagatavošanu”;

•	 apstiprināt „Nekustama īpašu
ma „Mālderi”, Spuņciems, Salas 
pagasts, Babītes novads, atsavi
nāšana” trešās izsoles rezultātus 
un izsoles uzvarētāju;

•	 apstiprināt izmaiņas Babītes 
novada pašvaldības instrukcijā 

„Par lietvedības dokumentu saga
tavošanas, reģistrēšanas, izpildes 
un saglabāšanas kārtību Babītes 
novada pašvaldības administrā
cijā”;

•	 atcelt pašvaldības domes 
27.06.2012. lēmumu „Par paš
valdības nekustamā īpašuma – 
dzīvokļa īpašuma „Božas1” dz.1 
un ar to funkcionāli saistītā 
zemesgabala un būvju atsavi
nāšanu”.

Atbilstoši MK 2004.gada 13.jū
lija noteikumiem Nr.597 „Vides 
trokšņa novērtēšanas un pārval
dības kārtība” prasībām un ņe
mot vērā MK 2014.gada 7.jan
vāra noteikumus Nr.16 „Vides 
trokšņa novērtēšanas un pārval
dības kārtība”, SIA „Transbūvju 
konsultācijas” un SIA „Estonian, 
Latvian & Lithuanian Environ
ment” piegādātāju apvienība pēc 
VAS „Liepājas valsts ceļi” pasūtī
juma izstrādājusi trokšņa sama

zināšanas rīcības plāna projektu  
autoceļu posmiem, kuros satik
smes intensitāte ir vairāk nekā  
3 miljoni transporta līdzekļu gadā. 

Trokšņa samazināšanas rī-
cības plāna projektu paredzēts 
īstenot līdz 2018.gadam. 

Trokšņa samazināšanas 
rīcības plānā ietilpst autoce
ļa posma A10 Rīga–Ventspils 
posms no Rīgas līdz Jūrmalai 
un Jūrmalas apvedceļš un A5 
Rīgas apvedceļa (Salaspils–Babī

te) posmi no autoceļa A9 Rīga 
(Skulte)–Liepāja līdz Rīgai (Ba
bītei).

Ar rīcības plāna projektu var 
iepazīties:
•	 http://lvceli.lv/lat/sadarbibas_

partneriem/normativie_doku-
menti/troksnu_kartes_un_ri-
cibas_plani

•	 VAS „Latvijas valsts ceļi” 
(Gogoļa ielā 3, Rīgā),  
iepriekš piesakoties pa tālruni 
67028150 (Guntis Grāveris).

Sabiedrība ir aicināta iesniegt 
rakstiskus priekšlikumus un at
sauksmes par rīcības plāna pro

jektu VAS „Latvijas valsts ceļi” 
(Gogoļa iela 3, Rīga, LV1050, 
tālr. 67028150, fakss 67028171).

Izglītības 
iestāde

Summa 
dienā
vienam 
skolēnam, 
EUR

Skolēnu skaits
Finansējums 
no 2014.gada 
1.janvāra līdz 
31.maijam

Babītes 
vidusskola

1,14 201, t.sk. 111 – 1.klase,
90 – 2.klase

21 365

Salas sā
kumskola

1,14 12, t.sk. 6 – 1.klase,
6 – 2.klase

1 279

PPII  
„Vinnijs”

1,14 12, t.sk. 6 – 1.klase,
6 – 2.klase

1 279

Kopā 225 23923 EUR

Paziņojums par trokšņa samazināšanas rīcības plāna 
projekta izstrādi autoceļu A10 un A5 posmiem

Babītes novada pašvaldības domes sēdē 2014.gada 22.janvārī
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2013.gada jūlijā Nodarbinātības valsts aģentūra 
uzsāka Eiropas Sociālā fonda projekta „Bezdarb
nieku un darba meklētāju apmācība Latvijā  2” 
pilotprojekta „Praktiskā apmācība prioritārajās 
nozarēs” (turpmāk – Praktiskā apmācība prio
ritārajās nozarēs) īstenošanu. 

Darba devējiem Praktiskās apmācības prio
ritārajās nozarēs ietvaros ir iespēja iegūt sava 
uzņēmuma specifikai un noteiktajām prasībām 
atbilstošus darbiniekus, tādējādi nodrošinot 
sekmīgu sava uzņēmuma darbību un veicinot 
prioritāro nozaru attīstību. Lai noteiktu bez
darbnieku piemērotību iesaistīšanai Praktiskajā 
apmācībā prioritārajās nozarēs, darba devējiem 
tiek dota iespēja gan noteikt izglītības un darba 
pieredzes prasības apmācībā iesaistāmajiem bez
darbniekiem, gan piedalīties bezdarbnieku atlasē, 
lai izvēlētos atbilstošākos kandidātus.

Sadarbība Praktiskās  
apmācības prioritārajās nozarēs 
īstenošanā
Praktiskās apmācības prioritārajās nozarēs  
ietvaros Nodarbinātības valsts aģentūra, noslē
dzot līgumu par sadarbību, var veidot partnerību 
ar darba devēju organizācijām un nozaru darba 
devēju organizāciju apvienībām. 

Līguma par sadarbību ietvaros šo organizā
ciju un apvienību pienākums ir informēt darba 
devējus par iespēju iesaistīties bezdarbnieku 
Praktiskās apmācības prioritārajās nozarēs īste
nošanā, kā arī tās var piedalīties bezdarbnieku 
atlasē (ja pārstāv darba devēju, kurš ir organi
zācijas vai apvienības biedrs). 

Sadarbības partneri savus pienākumus pilda 
bez atlīdzības.

Praktiskās apmācības 
prioritārajās nozarēs  
īstenošana
Praktiskās apmācības prioritārajās nozarēs mēr
ķis ir bezdarbnieka praktiskā apmācība priori
tārajās nozarēs pie darba devēja – komersanta, 
pašnodarbinātas personas, biedrības vai nodibi
nājuma – tam vajadzīgā darbinieka sagatavošanai.

Praktisko apmācību prioritārajās nozarēs var 
īstenot:

•	 komersants (izņemot ārstniecības iestādi 
un izglītības iestādi, kuras pamatuzde
vums ir izglītības programmu īsteno
šana), 

•	 pašnodarbināta persona;
•	 biedrība vai nodibinājums (izņemot poli

tisko partiju).
Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs tiek 

īstenota šādās prioritārajās nozarēs:
•	 apstrādes rūpniecība (klasifikācija pēc 

NACE 2.red.: C1033);

•	 transports un loģistika (klasifikācija pēc 
NACE 2.red.: H4952);

•	 tūrisms (klasifikācija pēc NACE 2.red.: 
I55, N79);

•	 informācijas un komunikāciju tehno
loģijas (klasifikācija pēc NACE 2.red.: 
J6162).

Bezdarbnieku apmācība tiek veikta visās 
prioritāro nozaru profesijās, izņemot profesijās 
nekvalificētu vai mazkvalificētu darbu veikšanai 
(vienkāršo profesiju darbi LR Profesiju klasifi
katora 9.pamatgrupā).

Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs ilgst 
vienu mēnesi, darba devējam un bezdarbniekam 
nodibinot darba tiesiskās attiecības. To organizē, 
ja darba devējs apņemas apmācīt vismaz piecus 
bezdarbniekus, no kuriem vismaz diviem pēc 
apmācību pabeigšanas nodrošina darba vietu 
vismaz uz sešiem mēnešiem.

Nodarbinātības valsts aģentūra darba devē
jam sedz šādas izmaksas: 

•	 apmācībai nepieciešamās izmaksas (pie
saistīto ekspertu vai darba vadītāju pakal
pojumu izmaksas) 284,57 euro apmērā 
par viena bezdarbnieka apmācīšanu;

•	 izmaksas par veselības pārbaužu veikša
nu, bet ne vairāk kā 28,46 euro apmērā 
par vienu apmācībā iesaistīto bezdarb
nieku;

•	 dotāciju bezdarbnieka algai ne vairāk kā 
1138,30 euro apmērā, ja darba devējs pēc 
viena mēneša praktiskās apmācības ir 
turpinājis darba attiecības ar bezdarbnie
ku nepārtraukti sešus mēnešus uz pilnu 
darba laiku, mēnesī izmaksājot bezdarb
niekam darba algu vismaz minimālās 
mēneša darba algas apmērā.

Nepieciešamības gadījumā Nodarbinātības 
valsts aģentūra apmaksā surdotulka, ergotera
peita   un asistenta pakalpojumus Praktiskajā 
apmācībā prioritārajās nozarēs iesaistītajiem 
bezdarbniekiem ar invaliditāti. 

Lai pieteiktos Praktiskās apmācības prioritā
rajās nozarēs īstenošanai, darba devējam:

1. jāaizpilda Nodarbinātības valsts aģen
tūras mājaslapā ievietotā pieteikuma 
veidlapa;

2. aizpildītais pieteikums jāiesniedz vai jā
nosūta pa pastu Nodarbinātības valsts 
aģentūras filiālei, kuras administratīvajā 
teritorijā plānots veidot darba vietu.

Informācija par Praktiskās apmācības priori
tārajās nozarēs īstenošanas noteikumiem, darba 
devēju un bezdarbnieku iesaistīšanas nosacīju
miem norādīta Nodarbinātības valsts aģentūras 
mājaslapā www.nva.gov.lv.

Eiropas Sociālā fonda projekta 
„Bezdarbnieku un darba meklētāju 
apmācība Latvijā – 2” pilotprojekts 

„Praktiskā apmācība prioritārajās 
nozarēs” Turpmāk iedzīvotāji varēs izvēlēties piemērotākos elektroener

ģijas piedāvājumus atbilstoši savām vajadzībām.
Izmaiņas Elektroenerģijas tirgus likumā paredz, ka iedzīvo

tāji varēs izvēlēties sev izdevīgāko no dažādiem elektroenerģijas 
tarifu plāniem vai pat pakalpojumu komplektiem. Citiem vār
diem sakot, iedzīvotājiem būs izvēles brīvība pašiem noteikt 
piemērotāko elektroenerģijas piedāvājumu!

Likumdevējs ir paredzējis, ka elektroenerģiju mājsaimnie
cībām varēs tirgot vairāki uzņēmumi. Līdz tirgus atvēršanai 
1.aprīlī ir sagaidāms, ka tirgotāji sagatavos elektroenerģijas 
piedāvājumus un pakāpeniski ar tiem iepazīstinās iedzīvotājus.

„Iedzīvotāji ir pieraduši, ka elektroenerģiju mājsaimniecī
bām tirgo tikai „Latvenergo”. Tomēr situācija jau ir mainīju
sies,” uzsver AS „Sadales tīkls” valdes loceklis Ilvars Pētersons. 

„Līdzīgi, kā tas ir, izvēloties sev piemērotāko mobilo sakaru 
operatoru un tarifu plānu, turklāt saglabājot tālruņa numuru, 
tagad varēs izvēlēties arī elektroenerģijas piedāvājumu. Turklāt 
elektroenerģijas piegādes ceļš līdz klientiem nemainās – jauni 
vadi un kabeļi nav jāvelk, skaitītāji nav jāmaina, jaunas kon
taktligzdas mājokļos arī nav jāierīko.”

Kas jādara  
iedzīvotājiem
Pašlaik iedzīvotājiem vienkārši ir jāgaida tirgotāju piedāvājumi. 
Katrs tirgotājs informēšanas kampaņu, visticamāk, sāks savā 
laikā, tātad pirmos piedāvājumus saņemsiet tuvāko nedēļu 
laikā. Lai no 1.aprīļa jums būtu pieejams labākais tarifu plāns, 
tirgotāja piedāvājums ir jāizvēlas līdz šā gada 15.martam. Šādu 
izvēli var veikt katra Latvijas mājsaimniecība. Ja nepaspēsiet 
izvēlēties vai vēl neesat gatavs izdarīt izvēli par sev piemērotāko 
elektroenerģijas piedāvājumu, neuztraucieties – elektrība tiks 
piegādāta, bet to iegādāsieties par universālā pakalpojuma cenu 
līdz brīdim, kad būsiet izdarījis izvēli kādā no turpmākajiem 
mēnešiem. Tāpēc rūpīgi izsveriet, kurš no tirgū pieejamajiem 
elektroenerģijas piedāvājumiem ir jums izdevīgākais. Lai jau
nais piedāvājums stātos spēkā no mēneša sākuma, sava izvēle 
ir jāpaziņo tirgotājam līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam.

Kuri uzņēmumi tirgo 
elektroenerģiju?
Šobrīd savus piedāvājumus ir paziņojuši divi uzņēmumi: AS 

„Latvenergo” un SIA „Baltcom TV”. Informāciju par visiem elek
troenerģijas tirgotājiem mājsaimniecībām var iegūt www.sada
lestikls.lv, zvanot pa tālruni 8020 0403, kā arī rakstot uz epastu  
st@sadalestikls.lv.

Izvērtējiet nosacījumus
„Kad saņemsiet piedāvājumus, pievērsiet uzmanību, kādus nosa
cījumus un norēķinu iespējas piedāvā katrs tirgotājs. Tirgotāji 
savā starpā konkurēs ar klientu apkalpošanu, tādēļ izvērtējiet, 
kā tie palīdz izvēlēties labāko piedāvājumu, kā atbild un risina 
jūsu jautājumus. Visi elektroenerģijas tirgotāji izmantos valstī 
esošo elektrotīklu, kura uzturēšanu un attīstīšanu veic AS 

„Sadales tīkls”, kas arī turpmāk nodrošinās skaitītāju apkalpo
šanu, kontroli, jaunu pieslēgumu ierīkošanu, remontdarbus, 
bojājumu novēršanu,” skaidro I. Pētersons.

Mājsaimniecības 
sāk saņemt 
elektrības tirgus 
piedāvājumu
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2013.gada 26.janvārī Babītes mū
zikas skolas audzēkņi piedalījās 
koncertciklā konkursā „Talants – 
Latvijai”. Konkursa rīkotāji ir Rīgas 
Latviešu biedrība, Latvijas Bērnu 
fonds un Brāļu Jurjānu biedrība. 
Konkursa I kārta notiek no no
vembra līdz aprīlim ar Latvijas 
mūzikas skolu koncertiem. Katrā 
koncertā piedalās divas vai trīs 
mūzikas skolas  – katra ar savu 
koncertu, kura ilgums ir līdz 45 
minūtēm. 26.janvāra koncertā 
piedalījās Emiļa Melngaiļa Lie
pājas mūzikas vidusskolas, Aiz
putes mūzikas skolas un Babītes 
mūzikas skolas audzēkņi. Babīti 
pārstāvēja klavierklases audzēk
nes Nikola Elīna Sauja, Sofija 
Ņikitina, Ieva Marta Bunkovska, 
čella klasi  – Maksims Skibickis, 
sitaminstrumentu klasi – Elgars 
Dobelis, vijoļspēles klasi – Elīza 
Bērziņa un Arta Lipora, akordeona 
klasi – Marks Bergmanis, flautas 
spēles klasi – Reina Kotlere, kokles 
spēles klasi – Kristīne Tukre un 
Elizabete Pliene.

1.klases audzēkņi muzicēs 
26.aprīlī Rīgas Latviešu biedrības 
nama Zelta zālē.

Uz konkursa II kārtu, kas no
tiks šā gada 5.maijā Rīgas Latviešu 
biedrības namā, no Babītes mūzi
kas skolas audzēkņiem tika izvirzīti:  
Reina Kotlere (5.flautas spēles 
klase, ped. Andis Klučnieks), Elī-
za Bērziņa (3.vijoļspēles klase, 
ped. Elita Kolča), Elizabete Pliene 

(2.kokles spēles klase, ped. Valda 
Bagāta) un Kristīne Tukre (3.kok
les spēles klase, ped. Valda Bagāta). 
Vēlam veiksmi!

Valda Bagāta,  
Babītes mūzikas skolas kokles 

spēles skolotāja 

Šogad astronomiskā ziema mūs 
ir lutinājusi gan ar neparasti siltu 
laiku, gan pārsteigusi ar pēkšņu 
aukstumu. 

Jau novembrī pieteicām Lat
vijas Slēpošanas savienībā savu 
vēlmi atbalstīt un piedalīties Pa
saules Sniega dienā  – Latvijas 
Slēpošanas savienības oficiāli 
noteiktā datumā.

No 13. līdz 17.janvārim 
pirmsskolas izglītības iestādē „Sai

mīte” pēc ierosmes notika projek
tu nedēļa: „Vediet bērnus uz snie
ga” (Sniega dienas moto). Visas 
nedēļas garumā pedagogi kopā 
ar bērniem pētīja, izzināja, skatīja, 
pārrunāja, eksperimentēja... darīja 
visu, kas saistās ar ziemu, ziemas 
priekiem, ziemas sporta veidiem 
utt. Piektdiena, 17.janvāris, bija 
projekta noslēguma diena – Snie
ga dienas kulminācija, kas bija 
īpaši pārdomāta katrā grupiņā: 

notika gan draudzēšanās ar citām 
grupām, gan sportiskas aktivitātes, 
gan pārgājiens uz mežu u.c.

Piektdien uz „Saimīti” bija at
braukusi arī komanda no Babītes 
pirmsskolas izglītības iestādes un 
Babītes vidusskolas pirmsskolas 
grupas „Bitītes”, lai kopā ar gru
pu „Skudriņas” izbaudītu ziemas 
aktivitātes pie Piņķu ūdenskrā
tuves. Lielais aukstums mūs ne
nobiedēja, un veselu stundu gan 
bērni, gan viņu skolotāji vizinā
jās ar ragavām, slēpoja, spēlēja 
hokeju, slidinājās, pārvarēja šķēr
šļu joslas un veica orientēšanās 
uzdevumus.

Kā jau pēc kārtīgām sacen
sībām, Sniega dienas dalībnieki 
cienājās ar siltu tēju un gardām 
maizītēm. Visi 315 Babītes nova
da sportisko aktivitāšu dalībnieki 
no Latvijas Slēpošanas savienības 
saņēma apliecinājumu par pie
dalīšanos Pasaules Sniega dienā.

Paldies visiem par atbalstu un 
piedalīšanos projektā!

Rudīte Lapšāne,  
PII „Saimīte” sporta skolotāja 

LR Satiksmes ministrija 2014.gada 14.janvārī apstiprināja VAS 
„Starptautiskā lidosta „Rīga”” trokšņu samazināšanas rīcības plānu 
(turpmāk – Rīcības plāns)

Rīcības plāna izstrādes darba grupas sastāvā bija iekļauti LR Sa
tiksmes ministrijas, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas, VA „Civilās aviācijas aģentūra”, VAS „Starptautiskā lidosta 

„Rīga””, VAS „Latvijas gaisa satiksme”, Babītes novada pašvaldības, Mā
rupes novada pašvaldības un Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvji, un 
to vadīja VA „Civilās aviācijas aģentūra” direktors Māris Gorodcovs.

No 2013.gada 5.augusta līdz 30.septembrim norisinājās Rīcības 
plāna sabiedriskā apspriešana, kuras laikā notika divas tikšanās ar 
iedzīvotājiem. Iedzīvotāju priekšlikumi ir apkopoti un izvērtēti Rīcības 
plāna 26.pielikumā.

Rīcības plāns sastāv no:
•	 Rīcības plāna kopsavilkuma; 
•	 Rīcības plāna;
•	 Rīcības plāna pielikumiem;
•	 to skaitā – 26.pielikums.
Rīcības plāna pirmie seši pasākumi paredz izmainīt gaisa kuģu 

trajektorijas tā, lai gaisa kuģu radītais vides troksnis samazinātu trokš
ņa robežlielumu pārsniegumam pakļauto iedzīvotāju skaitu. Rīcības 
plāna 7.pasākums paredz diferencēt gaisa kuģu lidojumu procedūru 
pēc to sertificētā trokšņa līmeņa, 8.pasākums paredz veikt gaisa kuģu 
treniņlidojumu procedūras izvērtējumu, savukārt 9.pasākums – pār
vietot vides trokšņa monitoringa staciju no Babītes ciema uz Spilves 
ciemu. Rīcības plāna 10.pasākums paredz lidostas Vides trokšņa 
laboratorijas akreditāciju un trokšņa monitoringa staciju mērījumu 
rezultātu publicēšanu no 2014.gada maija.

Ar rīcības plānu un tā kopsavilkumu var iepazīties Babītes 
novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv, LR Satiksmes mi-
nistrijas mājaslapā www.sam.gov.lv vai Babītes novada pašvaldības 
administrācijā Centra ielā 4, Piņķos.

Paziņojums par VAS „Starptautiskā 
lidosta „Rīga”” trokšņu 
samazināšanas rīcības plānu

Babītes mūzikas skolas audzēkņi 
konkursā „Talants – Latvijai”

Babītes mūzikas skolas audzēknes (no kreisās): Elizabete Pliene 
(kokle), Kristīne Tukre (kokle), Reina Kotlere (flauta) un Elīza Bērzi-
ņa (vijole).

Rīcības plāna visu pasākumu paredzētās trajektorijas.

Babītes novada bērni piedalās 
Pasaules Sniega dienā
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Reģistrācijas numurs: 000703364
Dibinātājs: Babītes novada pašvaldība

Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, 
Babītes novads, LV–2107

Par avīzes sagatavošanu atbild sabiedrisko 
attiecību speciāliste Zane Siliņa.

Tālrunis: 67914647, fakss: 67914435, 
e-pasta adrese: dome@babite.lv

Avīze internetā: www.babite.lv
Iznāk vienu reizi mēnesī. 
Tirāža: 3000 eksemplāru

Izdevējs: SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”

Kultūras afiša

Babītes novada sporta 
spēles
18.janvārī Babītes sporta kom
pleksā ar galda tenisa sacensībām 
iesākās Babītes novada 2014.gada 
sporta spēles. Galda tenisa sa
censībās piedalījās vienpadsmit 
dalībnieki, kuru vidū bija arī vie
na dāma – Aiva Oša. Vīriešiem 

„Sporta grupā” 1.vietu izcīnīja 
Jurijs Polozovs, 2.vietu  – Jurijs 
Stepanovs, 3.vietu – Valerijs Ba
dejevs, bet „Tautas klasē” 1.vietu 
izcīnīja Sergejs Varša, 2.vietu  – 
Ēriks Bembovskis, 3.vietu  –  
Aivars Emsis.

26.janvārī Babītes sporta 
kompleksā norisinājās pirmais 
posms „zolītes” turnīrā, kurā 
piedalījās 22 dalībnieki, to
starp  – piecas dāmas. Dāmu 
konkurencē 1.vietu izcīnīja Dai
na Pedece, 2.vietu – Inita Reika, 
3.vietu – Dzintra Svikle. Vīriešu 
konkurencē 1.vietu izcīnīja Ai
nārs Grosens, 2.vietu  – Valdis 
Mincāns, 3.vietu – Andris Strei
lis. „Zolītes” otrais posms nori
sināsies 2.martā.

9.februārī Babītes sporta 
kompleksā norisinājās sacensības 
šahā, un tajās piedalījās piecpad
smit dalībnieki. Jauniešu grupā 
1.vietu izcīnīja Valters Finartijs, 
2.vietu  – Vsevolods Zavjalovs, 
3.vietu  – Oskars Auziņš. Vīrie
šu grupā 1.vietu izcīnīja And
ris Diržininkas, 2.vietu – Aldis 
Lūkins, 3.vietu  – Jurģis Lapiņš. 
Vienīgā dalībniece desmit vīrie
šu konkurencē Skaidrīte Kibare 
izcīnīja 5.vietu.

Pierīgas novadu sporta 
spēles
1.februārī Babītes sporta kom
pleksā ar dambretes sacensībām 
tika atklātas Pierīgas novadu 
2014.gada sporta spēļu sacensī
bas, kurās dalību ņēma septiņas 
novadu komandas. Babītes nova
da dambretes komanda izcīnīja 
1.vietu. Komandas sastāvā spēlēja 
Saiva Paņko, Benno Butulis, Jānis 
Paņko un Indulis Paņko. 2.vietu 
komandu vērtējumā ieguva Bal
dones novads, 3.vietu – Salaspils 
novads.

Volejbols
8.februārī Babītes sporta kom
pleksā norisinājās atklātās Babītes 
novada volejbola sacensības vo
lejbolā veterāniem vecuma grupā 
35+.  Piedalījās piecas komandas 
no Jelgavas, Saldus, Skrundas, 

Valgundes un Babītes. Aizraujošās 
spēlēs 1.vietu izcīnīja Valgunde, 
2.vietu  – Babīte (Roberts Sila
mednis, Pēteris Circāns, Gun
tars Reika, Arvīds Taube, Aigars 
Dīriķis, Romāns Princs, Inguss 
Marenis, Igors Konstantinovs) 
un 3.vietu – Jelgavas komanda.

Baltijas sieviešu volejbola līgā 
iesākušās otra apļa spēles. 25.jan
vārī Jelgavā mūsu sieviešu vo
lejbola komanda uzvarēja Tartu 
Universitātes (Igaunija) komandu 
3:2 (2522;19251425;2927; 15
13), 26.janvārī Piņķos uzvarēta 
Famila/Voru VK (Igaunija) ar 
3:0 (2513;2521; 2523), 8.feb
ruārī Jelgavā uzvara pār Igaunijas 
junioru izlasi 3:1 (2519; 2520; 
2325; 2512), savukārt 9.februārī 
Piņķos pārliecinoši tika uzvarēta 
Igaunijas spēcīgā komanda VK 
Kohila ar 3:0 (2512; 2517; 25
22). Pašlaik sporta kluba „Babīte” 
komanda turnīra tabulā ieņem 
5.vietu starp divpadsmit koman
dām.

Novuss
Latvijas novusa komandu čem
pionātā pēc trešā posma virslīgā 
sporta kluba „Babīte” komanda 
ieņem 5.vietu starp sešpadsmit 
komandām, bet pirmās līgas 
sporta kluba „Babīte” komanda 
ieņem 13.vietu starp sešpadsmit 
komandām.

Basketbols
Mārupes novada basketbola līgā 
sporta kluba „Babīte” vīriešu ko
manda pēc četrpadsmit spēlēm 
ieņem 2.vietu starp divpadsmit 
komandām. Dubultu amatieru 
vīriešu basketbola 2.līgā piedalās 
mūsu novada komanda „Čiekurs”, 
kas septiņpadsmit spēlēs diemžēl 
piedzīvojusi tikai zaudējumus.  

Florbols
Latvijas 2013./2014.gada vīriešu 
florbola pirmās līgas čempionātā 
21.janvārī Spuņciemā uzvarēta ko
manda FK „Ogres Vilki” ar rezul
tātu 9:7 (23; 31; 43), 9.februārī 
Rubenē zaudējums „Rubene1” 
komandai ar rezultātu 48 (23; 
12; 13). Sporta kluba „Babīte” 
komanda pēc aizvadītām spēlēm 
turnīra tabulā ieņem 4.vietu un 
neatkarīgi no pēdējo spēļu re
zultātiem ir nodrošinājusi iespē
ju piedalīties play-off spēlēs par 
medaļām.

Guntars Reika,  
Babītes sporta kompleksa  

vadītājs

Lai dotu iespēju konkursā piedalī
ties pēc iespējas vairāk interesen
tu, apgāds „Jumava” pagarinājis 
manuskriptu iesniegšanas termiņu 
līdz 2014.gada 15.septembrim.

Latviešu tautas vēsture un tās 
kultūrmantojums ir mūsu paš
apziņa, tā apzināšana un sagla
bāšana ir ļoti svarīgs uzdevums. 
Apgāds „Jumava” sadarbībā ar 
Latvijas Pašvaldību savienību iz
sludinājis konkursu, lai tautas vēs
ture, mūsu vecvecāku un vecāku 
stāsti tiktu saglabāti nākamajām 
paaudzēm. 

Apgāds „Jumava” 20 darbības 
gadu laikā ir bijis aktīvs kultūr
vēsturisko stāstu izdevējs, tāpēc, 

turpinot grāmatu sēriju par Lat
vijas kultūrvēsturi, apgāds aicina 
pašvaldībās dzīvojošos vēstur
niekus, literatūras zinātniekus, 
novadpētniekus un citus aktīvus 
interesentus, kuri ir pierakstījuši, 
veidojuši un saglabājuši infor
māciju un aprakstus par savos 
novados un pilsētās dzīvojošiem 
ļaudīm no stiprām dzimtām un 
pētījuši savu vai sev tuvākās ap
kaimes dzimtu likteņus, veidot 
manuskriptus, rakstīt stāstus un 
iesniegt tos konkursa žūrijai iz
vērtēšanai.

Profesionāla žūrija vērtēs  
iesniegtos manuskriptus, un kon
kursa uzvarētāja manuskripts tiks 

izdots apgāda „Jumava” grāmatu 
sērijā par Latvijas kultūrvēsturi. 
Papildus tiks izvēlēti divi ma
nuskripti, kas saņems balvas no 
apgāda „Jumava”.

Manuskriptu iesniegšanas 
termiņš  – 2014.gada 15.sep-
tembris.

Iesniegto manuskriptu vērtē
šana tiks uzsākta pēc iesniegšanas 
termiņa beigām, un konkursa uz
varētājus paziņos līdz 2014.gada 
10.decembrim. Grāmata tiks iz
dota 2015.gadā.

Sīkāka informācija par kon-
kursu (nolikums un dalībnie-
ka anketa) apgāda mājaslapā  
www.jumava.lv.

sPOrta ZiŅas Apgāds „Jumava” sadarbībā ar Latvijas 
Pašvaldību savienību izsludinājis manuskriptu 
konkursu „Mūsu stiprās dzimtas”

22.februarī plkst.18
Koncertcikls „Mūzika 

Sv. Jāņa baznīcā”
„Skaistā Vīne”

Piedalās: „Liepājas 
kvartets”

Līga Baltābola, vijole
Ginta Alžāne, vijole
Karlīna Ivāne, alts
Dina Puķīte, čells

26.februārī 
plkst.18.30

Spuņciemā, Sporta un 
kultūras centrā

radošo prasmju no-
darbība: gatavosim 

mezglotas rokassprā-
dzes ar pērlēm un 

kvilingu uz pašdarinā-
ta fotorāmīša.

Pieteikties pa tālr. 
25945400, 29101050 

vai e-pastu  
trakiradosi@inbox.lv

8.martā plkst.15
Spuņciemā, Sporta un 

kultūras centrā
senioru deju kopa 

„Gāte” (attēlā) ielūdz 
uz 10 gadu jubilejas 
koncertu „Rožu tēja”.

Piedalās: Kristīne 
Dina-Bitēna (dzejnie-
ce, aktrise) un Atvars 
Sirmais (komponists)


