BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS
DOME
Reģ. Nr. 90000028870
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107
tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv
Babītes novada Babītes pagastā

SĒDES PROTOKOLA Nr.9 PIELIKUMS
2019. gada 29. aprīlī
1.§
Par atļauju veikt „Pārvietojamo telpu – moduļu noma” iepirkumu
Babītes novada pašvaldības Babītes pirmskolas izglītības iestādes darbības
nodrošināšanai
Ievērojot arvien pieaugošo pirmsskolas vecuma bērnu skaitu Babītes novadā un
nepieciešamību nodrošināt šos bērnus ar vietām pirmskolas izglītības iestādēs, t.sk., arī
Babītes pirmskolas izglītības iestādē, kā arī ievērojot pašvaldības budžeta iespējas,
ierobežoto laiku, iepirkumu procedūras sarežģītību un termiņus, tiek izskatīta iespēja
izsludināt iepirkumu par Babītes pirmskolas izglītības iestādes darbības nodrošināšanai
nepieciešamo pārvietojamo telpu – moduļu nomu, lai tajās izvietotu pirmskolas vecuma
bērnu divas grupas.
Ievērojot iepriekš minēto, atklāti balsojot „par” 9 balsis (A.Ence, J.Bērziņš,
I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), “pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut veikt Pārvietojamo telpu – moduļu nomas iepirkumu Babītes novada
pašvaldības Babītes pirmskolas izglītības iestādes divu pirmskolas vecuma
bērnu grupu nodrošināšanai ar telpām.
2. Pārvietojamo telpu – moduļu iepirkumam nepieciešamos finanšu līdzekļus
Babītes pirmskolas izglītības iestādei piešķirt no pašvaldības 2019. gada
budžeta programmas „Domes rezerves fonds”.
3. Uzdot Babītes pirmskolas izglītības iestādes vadītājai I.Dzelzkalējai un
pašvaldības projektu vadītājam M.Grēniņam sagatavot dokumentāciju
iepirkuma organizēšanai par Pārvietojamo telpu – moduļu nomu Babītes PII
teritorijā, Priežu ielā 1, Babītē.
Sēdes vadītājs

Andrejs Ence
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2.§
Par piedalīšanos Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam atklāta
projektu konkursa 6.kārtā, 19.2. pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ar projektu „Piņķu
ūdenskrātuves labiekārtošana”
Babītes novada pašvaldības domes deputāti iepazīstoties ar 2015. gada 13.
oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un Biedrības “Pierīgas partnerība”
“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam 3.4. punktu
nosacījumiem un izvērtējot iespēju piedalīties projektā ar mērķi -veicināt tūrisma
rekreācijas un atpūtas iespējas novada iedzīvotājiem un viesiem Babītes novadā.
Atklāti balsojot „par” 9 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), “pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.

3.

4.

Apstiprināt pašvaldības piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai programmā 2014. - 2020. gadam,
apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” 3.1. rīcībā „Atbalsts teritorijai nozīmīgiem projektiem”,
3.1.3. apakš rīcībā „Piņķu ūdenskrātuves labiekārtošana” ar projektu „ Piņķu
ūdenskrātuves labiekārtošana” (turpmāk tekstā - projekts).
Noteikt, ka kopējais projekta budžets ir 50 000,00 EUR (piecdesmit tūkstoši
euro 00 centi), kopējo attiecināmo izmaksu budžets ir 50 000,00 EUR
(piecdesmit tūkstoši euro 00 centi);
Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu projektam 10% apmērā no
attiecināmajām izmaksām EUR 5000,00 (pieci tūkstoši euro 00 centi) kā arī
apmaksāt projekta neattiecināmās izmaksas, ja tādas radīsies projekta ieviešanas
rezultātā;
Projekta līdzfinansējumu nodrošināt no budžeta sadaļas “Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem.

Sēdes vadītājs

(personiskais paraksts)

Andrejs Ence
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3.§
Par grozījumiem 2019.gada pašvaldības budžetā
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2.punktu un likumu „Par
pašvaldību budžetiem”, izskatot Babītes novada pašvaldības budžeta izpildītāju
iesniegtos priekšlikumus par grozījumiem attiecīgajās iestāžu vai programmu budžeta

tāmēs, atklāti balsojot „par” 9 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, K.Vilciņš, J.Kazaks, R.Bērziņa), “pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 45 „Par
grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2019. gada budžetā”.
Sēdes vadītājs

Andrejs Ence

