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Saules mūžu
Latvijai!
Jau pavisam drīz kļūsim par vērienīgākā notikuma mūsdienu
Latvijas vēsturē lieciniekiem – 2018. gada 18. novembrī aprit 100 gadu,
kopš svinīgi tika pasludināta Latvijas Republika un noteikts,
ka Latvijas valsts ir patstāvīga, neatkarīga un demokrātiska republika.

P

ar Latvijas valsts dibināšanas svinīgo sēdi laikraksts
„Baltijas Vēstnesis” rakstā
„1918. gada 18. novembris”
emocionāli rakstīja: „Latvieti –
iegaumē šo datumu un iekal viņu neizdzēšami savā atmiņā. 18. novembrī
1918. gadā tavi dēli atklāti atzina

savu pašnoteikšanos – izsauca Latvijas brīvvalsti. [..] Lai ko atnestu turpmākās laika straumes, lai, pretī mūsu
ticībai, politiskās vētras brīžam varbūt aptumšotu šo sasniegumu, viņš
paliek neizdzēšami ierakstīts vēsturē.
Kad pretējās varas arī uz veselām
audzēm nospiestu no jauna tevi pie

zemes, tad vecāki tomēr stāstīs bērniem un bērnu bērniem: atcerieties
18. novembri 1918. gadā, kad ilgas
tapa par patiesību! [..] Un nu ej saules ceļu un dzīvo saules mūžu, jaunā
Latvija. Noņem cepuri, brīvais pilsoni, un saplūsti vienā lūgšanā, visa
tauta: „Dievs, svētī Latviju!””

Latvijas simtgades svinības valstī
tika atklātas 2017. gada 4. maijā,
bet noslēgums plānots 2021. gada
janvārī. Attiecīgais periods izvēlēts,
lai simboliski attēlotu valsts tapšanas gaitu, sākot no 1917. gada,
kas svinību kontekstā tiek saistīts ar valstsgribu, un beidzot ar

1921. gadu, kad mūsu valsts jau
pilntiesīgi pastāvēja gan de iure, gan
de facto un Latvija tika uzņemta tā
laika lielākajā politiskajā organizācijā – Tautu savienībā.
Sirsnīgi sveicam valsts svētkos un
aicinām uz Latvijas valsts simtgadei
veltītiem pasākumiem!

PASĀKUMI BABĪTES NOVADĀ

16. NOVEMBRĪ

• Plkst. 19.00 svētku koncerts par godu Latvijas simtgadei Babītes novada Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā
„Vietvalži”, Spuņciemā. Uzstāsies Babītes novada pašvaldības
popgrupas „Pīlādzīši” un „Cool kids”, mūsdienu deju grupa „Platīns”. Koncerta galvenie viesi būs Ģirts Alsters ar grupu. Koncertu
vadīs Māris Zabarovskis un Sabīne Upeniece-Pika.
Ieeja bez maksas.
• Plkst. 21.00 svētku balle Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā „Vietvalži”, Spuņciemā. Muzicēs grupa „Zaļā galma kapela”.
Biļetes cena 7 eiro. Galdiņu rezervācija, zvanot uz tālruņa numuru
67914920. Labai noskaņai līdzi var ņemt groziņus.

17. NOVEMBRĪ

• Plkst.12.00 svētku koncerts Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centrā Jūrmalas ielā 14A, Piņķos. Piedalīsies Babī-

tes Mūzikas skolas kamerorķestris, audzēkņi un pedagogi. Koncertu vadīs Dailes teātra aktieri Ērika Eglija un Gints Grāvelis.
Ieeja bez maksas.
• Plkst. 21.00 svētku balle Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā Jūrmalas ielā 14A, Piņķos. Muzicēs grupa „Vēja
radītie”. Valsts dzimšanas dienas sagaidīšana plkst. 24.00. Pasākuma laikā darbosies kafejnīca.
Biļetes cena 7 eiro. Galdiņu rezervācija, zvanot uz tālruņa numuru
67914450. Labai noskaņai līdzi var ņemt groziņus.

18. NOVEMBRĪ

• Plkst. 11.00 ekumēniskais dievkalpojums – aizlūgums
par Latviju Piņķu Sv. Jāņa baznīcā. Piedalīsies Babītes novada
pašvaldības Kultūrizglītības centra jauktais koris „Atskaņa” diriģentes Gintas Pētersones vadībā.
• Plkst. 13.00 valsts simtgades svētku dievkalpojums
Salas Sv. Jāņa baznīcā Salas pagastā.

24. NOVEMBRĪ

• Plkst. 18.00 (pirmizrāde) un 30. novembrī plkst. 19.00
Babītes novada amatierteātra „Kalambūrs” izrāde –
Robēra Tomā kriminālā komēdija „Astoņas mīlošās”
Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra filiālē Salas
pagastā „Vietvalži”, Spuņciemā. Režisors Māris Zabarovskis.
Ieeja bez maksas.

30. NOVEMBRĪ

• Plkst. 19.00 apvienības „Uzlūdz kungi” koncertprogramma „Dzimtai zemei” Babītes novada Kultūrizglītības centrā Jūrmalas ielā 14A, Piņķos.
Biļetes uz koncertu var iegādāties Kultūrizglītības centrā pie
administratorēm. Biļetes cena 10 eiro.
• Izstādes Babītes novada pašvaldības bibliotēkā Jūrmalas ielā 14A, Piņķos: „Iepazīsim Latviju! Latvijai – 100”; „Lāčplēša
diena”; „Sarkanbaltsarkano grāmatu izstāde”.
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Babītes vidusskolas sporta laukumā uzstādīts jauns basketbola grozs, kurš skolai dāvināts
konkursa „VEF grozs” ietvaros. 12. oktobrī, piedaloties Babītes vidusskolas skolēniem, vidusskolas
direktorei Ilzei Rozenbergai un basketbola kluba „VEF Rīga” pārstāvjiem, notika jaunā basketbola
groza atklāšanas pasākums. Kopā ar bērniem grozu pirmo reizi iemēģināja basketbola kluba
„VEF Rīga” basketbolisti Andris Misters un Stīvs Zeks (Steve Zack).
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Radošā konkursa „VEF grozs” ietvaros
Babītes vidusskola
iegūst jaunu āra basketbola grozu
Simfoniju atskaņoja apvienotais koklētāju ansamblis piecdesmit koklētāju sastāvā.

Kokļu diena Babītes novadā
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Šā gada 20. oktobrī Babītes novada Kultūrizglītības centrā norisinājās
Kokļu diena, kas ir viens no projektu konkursa „Ģimenei. Videi.
Izaugsmei Babītes novadā” atbalstītajiem projektiem. Kokļu dienas
ietvaros Babītes novada iedzīvotāji tika aicināti apmeklēt tradicionālo
kokļu spēles meistarklasi un kokļu mūzikas koncertu.

Basketbola klubs „VEF Rīga” radošo konkursu „VEF grozs” kopā ar
„Rietumu Bankas labdarības fondu”
organizēja jau otro gadu pēc kārtas.
Šogad konkursa ietvaros sešām Latvijas skolām, to skaitā Babītes vidusskolai, tika uzdāvināti jauni āra
basketbola grozi. Projekta mērķis –
popularizēt basketbolu un veselīgu

dzīvesveidu, kā arī aktīvu brīvā laika
pavadīšanu bērnu un jauniešu vidū.
Konkurss noritēja četras nedēļas –
no 10. aprīļa līdz 9. maijam. Tajā bija
aicināti piedalīties skolēni, sociālajās tīmekļa vietnēs „Instagram” un
„Facebook” publicējot video, lietojot tēmturi #VEFgrozs, un pamatojot, kāpēc grozu būtu nepieciešams

uzstādīt tieši viņu skolā. Iesūtītos
pieteikumus vērtēja žūrijas komisija – pārstāvji no basketbola kluba
„VEF Rīga” un „Rietumu Bankas
labdarības fonda”.
Māra Mičule,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Uzstādīti pirmie informatīvie tūrisma stendi par Lielupi

Uz stendiem izvietotā informācija
par Lielupi, laivošanas pieturvietām
tās krastos, kā arī upes tuvumā esošajiem apskates objektiem un apdzīvoto
vietu vēsturi Babītes novadā noderēs
gan laivotājiem, gan Babītes novada
tūristiem. Projekta ietvaros Babītes
novadā uzstādīs vēl divus informatīvos
stendus tūrisma objektos, kas atrodas
pie Lielupes, kā arī tiks izveidotas trīs
laivu piestātnes (pontona laipas). Laipas tiks uzstādītas Gātciemā (Burkānu
ceļš) un tūrisma objektos, lai nodrošinātu vieglāku piekļuvi krastam no
ūdens puses un otrādi. Tās bez maksas

Simfoniju atskaņoja apvienotais
koklētāju ansamblis piecdesmit koklētāju sastāvā, Babītes vidusskolas
5.–9. klašu koris „Virza” un solists
Rūdolfs Bērtiņš. Koncertā piedalījās
koklētāju ansambļi „Atbalsis”, „Balti”, „Dzītariņi”, „Liepa” un „Pūt, vējiņi” un Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas
vidusskolas koklētāju ansamblis.
Kokle ir stiprs un saulainas enerģijas pieliets instruments. Koncertā
bija iespēja sasmelties kokles spēku un jaudu, kokles latviskumu un
pasaulīgumu. Ja kopā sanāk daudz
koklētāju un reizē tiek spēlēts simtiem stīgu – tāds brīdis nevar nebūt
jaudīgs!
Valda Bagāta,
projekta „Kokļu diena
Babītes novadā” autore,
nodibinājuma „Kokļu mūzikas
centrs „Balti”” vadītāja

Īpaši sveiks simtgades bērnus
Ikvienam 2018. gadā dzimušajam bērniņam, kura dzīvesvieta deklarēta
Babītes novadā, projekta „Simtgades bērni” ietvaros šogad tiek dāvināts
īpašs Latvijas valsts simtgadei veltīts dāvanu komplekts – sudraba
monētas tipa medaļa jeb sudraba vērdiņš ozolkoka
kastītē, kam pievienota apsveikuma vēstule,
ko parakstījis Valsts prezidents.
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Projekta „Lielupes atveseļošanas
pasākumi – pakalpojumu
un infrastruktūras izveide ūdens
tūristiem” ietvaros ir uzstādīti
pirmie divi informatīvie stendi
Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centra filiālē
Salas pagastā „Vietvalži”
un Gātciemā, Burkānu ceļa galā
pie Lielupes.

Etnogrāfisko kokļu meistarklase vienkopus pulcēja 20 interesentus ar atšķirīgu kokles spēles pieredzi – kāds kokli
rokās turēja pirmo reizi, kāds meistarklases ietvaros atsvaidzināja iepriekš
gūtās zināšanas. Dalībnieki meistarklasē apguva dažādus etnogrāfiskās kokles
spēles paņēmienus.
Meistarklases vadītāja Latvīte Cirse
atklāj, ka dalībnieki bijuši ļoti ieinteresēti un atsaucīgi un arī viņa no sirds
izbaudījusi šo procesu: „Kas var būt labāks par to, ja mūzikas instruments tiek
spēlēts savam priekam!”
Dienas beigās meistarklases dalībnieki ar savu priekšnesumu uzstājās
Kokļu dienas koncertā, gūstot lielu skatītāju atsaucību.
Noslēguma koncertā izskanēja Ērika
Ešenvalda un Valta Pūces skaņdarbi,
kā arī Lauras Jēkabsones Pirmā kokļu
simfonija „Pasaules radīšana” diriģenta
Kaspara Ādamsona vadībā.

varēs izmantot laivotāji, makšķernieki
un citi Lielupes krastu apceļotāji. Projektu realizē biedrība „Pierīgas partnerība” sadarbībā ar partnerībām – „Lauku partnerība „Lielupe”” un „Bauskas
rajona lauku partnerība”, kā arī piecu
novadu pašvaldībām, kuras atrodas
Lielupes krastos
Projekts „Lielupes atveseļošanas
pasākumi – pakalpojumu un infra-

struktūras izveide ūdens tūristiem”
(17-00-A019.332-000006) tiek īstenots
Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam pasākumā „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.
Alīna Lukjanceva,
biedrības „Pierīgas partnerība”
administratīvā vadītāja

Aicinām visus Babītes novadā deklarēto 2018. gadā dzimušo bērniņu
vecākus saņemt dāvanu komplektu
Babītes novada Dzimtsarakstu nodaļā Centra ielā 4, Piņķos, līdzi ņemot
personu apliecinošu dokumentu un
bērna dzimšanas apliecību.
Projektu „Simtgades bērni” ar
Babītes novada pašvaldības domes
atbalstu īstenojusi biedrība „Nigestes amatniecības nams”. Projekta
„Simtgades bērni” mērķis ir veicināt
patriotismu un uzsvērt ģimeniskās
vērtības novadā un Latvijā. Līdzīgus
dāvanu komplektus šogad dzimušie

Vecāki, kuru bērniņi dzimuši 2018. gadā,
aicināti saņemt Latvijas simtgadei veltītu
dāvanu komplektu.

bērni ar dzimtsarakstu nodaļu starpniecību var saņemt visā Latvijā.
Māra Mičule,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES PIEŅEMTIE LĒMUMI OKTOBRĪ

Babītes novada pašvaldības domes sēdē 2018. gada 31. oktobrī izskatīti 43 lēmumprojekti. Sēdē piedalījās 14 deputāti.
Domes lēmumi īsumā:
n piešķirt adresi Līvu iela 3, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads, uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 80480031276 projektētajai mazstāvu
daudzdzīvokļu ēkai un atbilstoši piešķirt adresi projektētajām telpu grupām – 22 dzīvokļiem.
Piešķirt adresi Līvu iela 4, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads, uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 80480031278 projektētajai mazstāvu
daudzdzīvokļu ēkai un atbilstoši piešķirt adresi
projektētajām telpu grupām – 22 dzīvokļiem;
n piešķirt nekustamā īpašuma „Priežulīči” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880040102 un
uz tās projektētajai dzīvojamās mājas jaunbūvei
adresi „Priežulīči”, Salas pagasts, Babītes novads;
n piešķirt adresi Indriņas iela 9-1, Mežāres,
Babītes pagasts, Babītes novads, telpu grupai
152,40 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu
80480010954001001. Piešķirt adresi Indriņas
iela 9 - 2, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads,
telpu grupai 153,70 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 80480010954001002;
n mainīt nekustamajā īpašumā „Mežaputni”
ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480070150, Lapsas, Babītes pagasts,
Babītes novads, 0,03 ha platībā noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz „Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko
produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto
būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve” (NĪLM kods 1201), saglabāt
7,77 ha platībā esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101);
n apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā „Bļodnieki” ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80880070088, Varkaļos, Salas pagastā, Babītes
novadā, sadalīšanai. Plānotajai zemes vienībai
Nr. 1 (0,34 ha platībā) piešķirt adresi „Magnolijas”, Varkaļi, Salas pagasts, Babītes novads, un visā
platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme” (NĪLM kods 0600). Plānotajai
zemes vienībai Nr. 2 (0,33 ha platībā) piešķirt
adresi „Hortenzijas”, Varkaļi, Salas pagasts, Babītes
novads, un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM kods 0600).
Plānotajai zemes vienībai Nr. 3 (0,33 ha platībā)
piešķirt adresi „Peonijas”, Varkaļi, Salas pagasts,
Babītes novads, un visā platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi „Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM kods
0600). Atļaut plānotās zemes vienības reģistrēt kā
atsevišķus kadastra objektus. Likvidēt nekustamā
īpašuma nosaukumu „Bļodnieki”;
n apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamajā īpašumā „Laimeslejas” Babītes pagastā, Babītes novadā, ietilpstošās zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 80480090338 sadalīšanai. Plānoto zemes vienību Nr. 1 (1,67 ha platībā)
saglabāt esošā nekustamā īpašuma sastāvā, saglabājot zemes vienībai un uz tās esošajām būvēm
adresi „Laimeslejas”, Babītes pagasts, Babītes
novads, un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM
kods 0201). Plānoto zemes vienību Nr. 2 (1,23 ha
platībā) veidot kā jaunu nekustamo īpašumu,
piešķirot adresi „Lejasozoli”, Babītes pagasts, Babītes novads, un visā platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM
kods 0201);
n apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu „Jūrmalas iela 3” ietilpstošās zemes vienības
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ar kadastra apzīmējumu 80480031255 Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai. Plānoto zemes vienību Nr. 1 (platība 0,2750 ha)
saglabāt esošā nekustamā īpašuma sastāvā, saglabāt esošo adresi Jūrmalas iela 3, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads, un visā platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Neapgūta
komercdarbības objektu apbūves zeme” (NĪLM
kods 0800). Plānoto zemes vienību Nr. 2 (platība
0,2750 ha) veidot kā jaunu nekustamo īpašumu,
piešķirt adresi Jūrmalas iela 3A, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads, un visā platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Neapgūta
komercdarbības objektu apbūves zeme” (NĪLM
kods 0800);
apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamajā īpašumā „Saulespuķes” ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80480040341 Spilvē, Babītes pagastā, Babītes
novadā, sadalīšanai. Plānoto zemes vienību Nr. 1
(platība 0,1502 ha) saglabāt esošā nekustamā īpašuma sastāvā, saglabāt esošo adresi Stropu iela 11,
Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads. Plānoto
zemes vienību Nr. 2, (platība 0,1502 ha) veidot kā
jaunu nekustamo īpašumu, piešķirt adresi Stropu
iela 11A, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads.
Plānoto zemes vienību Nr. 3 (platība 0,1503 ha)
veidot kā jaunu nekustamo īpašumu, piešķirt
adresi Stropu iela 11B, Spilve, Babītes pagasts,
Babītes novads. Plānotajām zemes vienībām visā
platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi „Individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme” (NĪLM kods 0601);
apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 12 „Babītes
novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 139 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašuma „Katrīnas”, kad. Nr. 80880050232,
apstiprināšanu” atzīšana par spēku zaudējušiem”;
apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 13 „Babītes
novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 123 „Par detālplānojuma nekustamajam
īpašumam „Laimeskrasti”, kad. Nr. 80880050035,
apstiprināšanu” atzīšana par spēku zaudējušiem”;
atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai,
kas ietver nekustamā īpašuma „Katrīnas” zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 80880050232 un
nekustamā īpašuma „Laimeskrasti” zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 80880050035 Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā. Apstiprināt
darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei;
apstiprināt detālplānojumu nekustamā īpašuma
„Rītausmas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050156 Spuņciemā, Salas pagastā,
Babītes novadā;
atlikt lēmuma pieņemšanu par pašvaldības ceļa
izveidi starp pašvaldības ceļiem C-21 ceļš uz
Božām un C-18 Amoli–Bataru ceļš, jo nepieciešama precizējoša papildu informācija;
piešķirt apbūves tiesību VAS „Ceļu satiksmes direkcija” uz 10 gadiem no līguma parakstīšanas ar iespēju
šo termiņu pagarināt pašvaldības īpašuma „Loki”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80480030610 daļā (0,0050 ha platībā) elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas būvniecībai; noteikt
iznomātās zemes vienības daļas nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi „Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas
un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja
tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma
pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa” (NĪLM kods 0501); noteikt nomas maksu par
apbūves tiesību gadā 174 eiro. Papildus nomas maksai nomnieks maksā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes vienību,
kā arī maksu par iznomātās zemes vienības daļas uzkopšanu (atkritumu savākšana, sniega tīrīšana, zāles
pļaušana u.tml.). Elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas
izbūves termiņš – 2019. gada 31. decembris;
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atsavināt vienai personai dzīvojamās ēkas Rīgas
ielā 2A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,
83. dzīvokļa uzturēšanai piekrītošās apbūvētās
zemes vienības 1514/67152 domājamās daļas,
kas sastāda 252,3 m2 no zemes vienības, kadastra
apzīmējums 80480030131, par nosacīto cenu
1708,07 eiro;
noslēgt ar vienu personu zemes nomas līgumu
par pašvaldības īpašumā „Dārzi” esošas zemes
vienības ar nosacīto nosaukumu „Virsaiši” daļas
iznomāšanu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām – ģimenes dārza ierīkošanai un uzturēšanai;
slēgt zemes nomas līgumu ar vienu personu par
apbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
80480030282 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 0,0263 ha platībā, tai piederošās ēkas uzturēšanai;
atsavināt Babītes novada pašvaldībai piederošu
nekustamo īpašumu „Starpgabals Nr. 18” Salas
pagastā, Babītes novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,0359 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 80880050345. Uzdot nekustamā
īpašuma novērtēšanas komisijai veikt īpašuma novērtēšanu, izstrādāt īpašuma izsoles noteikumus
apstiprināšanai domē, kā arī organizēt īpašuma
izsoli;
atbalstīt ierosinājumu nekustamajā īpašumā
„Piņķu ciems 4” Babītes pagastā, Babītes novadā,
ietilpstošo zemes vienību 7,49 ha platībā nodot
nomā ar apbūves tiesībām sporta kompleksa būvniecībai. Uzdot nekustamā īpašuma novērtēšanas
komisijai veikt īpašuma apbūves tiesības novērtēšanu, izstrādāt apbūves tiesības izsoles noteikumus apstiprināšanai domē un organizēt apbūves
tiesības izsoli;
noslēdzot servitūta līgumu ar divām personām,
apgrūtināt Babītes novada pašvaldības īpašumu „Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes
novads, zemes vienības kadastra apzīmējums
80880050277, ar ceļa servitūtu 399 m2 platībā par
labu nekustamajam īpašumam „Grauzdiņi” Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, un ar ceļa
servitūtu 153 m2 platībā par labu nekustamajam
īpašumam „Birzītes” Spuņciemā, Salas pagastā,
Babītes novadā;
izsniegt izziņu septiņām fiziskām personām un
divām juridiskās personām par piekrišanu iegūt
īpašumā nekustamos īpašumus Babītes novadā;
atzīt divas personas par tiesīgām saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un
reģistrēt dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā. Izbeigt īres līgumu par
dzīvokļu īri Celtnieku ielā 1-8 un Celtnieku ielā
1-7, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā; izīrēt
sociālo dzīvokli Nr. 10 dzīvojamajā ēkā „Mildas”,
Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā;
izslēgt vienu ģimeni no dzīvokļa jautājumu risināšanas reģistra;
apstiprināt Babītes novada pašvaldības noteikumus Nr. 8 „Babītes novada pašvaldības sociālās
dzīvojamās mājas „Mildas” iekšējās kārtības noteikumi”. Noteikt, ka iekšējās kārtības noteikumi ir
sociālās dzīvojamās mājas „Mildas” sociālā dzīvokļa īres līguma neatņemama sastāvdaļa;
apstiprināt izsoles noteikumus „Babītes novada
pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Papardes”-10 Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā,
atsavināšanas izsoles noteikumi”;
apstiprināt izsoles noteikumus „Babītes novada
pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 80880050354, Salas pagastā, Babītes
novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80880050354 izsoles ar pretendentu atlasi noteikumi”;
apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 14 „Par Babītes novada pašvaldības 28.01.2015. saistošo noteikumu Nr. 3
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„Par bērnu reģistrēšanas un uzņemšanas kārtību
1. klasē Babītes vidusskolā” atzīšanu par spēkā
neesošiem”;
apstiprināt Babītes novada pašvaldības noteikumus Nr. 10 „Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi
par bērna uzņemšanu 1. klasē Babītes vidusskolā”;
veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības
29.11.2017. noteikumos Nr. 5 „Kārtība, kādā
Babītes vidusskolā organizē pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu”, izsakot 4. un
19. punktu jaunā redakcijā;
veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības
29.11.2017. noteikumos Nr. 6 „Kārtība, kādā
Babītes pirmsskolas izglītības iestāde „Saimīte” organizē pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanu”, izsakot 16. punktu jaunā redakcijā;
apstiprināt Babītes novada pašvaldības
31.10.2018. noteikumus Nr. 9 „Inventarizācijas
organizēšana un norises kārtība Babītes novada
pašvaldībā”;
lūgt Latvijas Republikas Valsts kasi mainīt
11.10.2017. aizdevuma līguma Nr.A2/1/17/757,
trančes Nr. P-585/2017, nosacījumus, nosakot, ka
pamatsummas atmaksa jāsāk ar 2020. gada aprīli;
izteikt Babītes novada pašvaldības 28.05.2014.
noteikumu Nr. 12 „Par atlīdzību un sociālām
garantijām Babītes novada pašvaldības vēlētām
amatpersonām un iestāžu vadītājiem” 24. punktu
jaunā redakcijā;
veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības
24.01.2018. noteikumos Nr. 1 „Par amatiem, to
klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs
2018. gadā” (protokols Nr. 1, 37.§);
apstiprināt grozījumus Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā;
apstiprināt pamatlīdzekļu norakstīšanas sarakstu;
izslēgt bijušo Babītes novada pašvaldības juriskonsultu no Babītes novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāva.
Apstiprināt Babītes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāju Andreju Enci par Babītes novada
pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāju;
atļaut pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Babītes
siltums” uzsākt jaunas siltumapgādes katlumājas
būvniecību Babītes novada pašvaldībai piederošā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80480030621
Jūrmalas ielā 13E, Piņķos, atbilstoši 2018. gada
22. jūnijā akceptētajam būvprojektam.
piešķirt naudas balvu Babītes novada pašvaldības
Babītes vidusskolas pedagogiem;
piešķirt Babītes novada Babītes Mūzikas skolas
skolotājai V. Bagātai naudas balvu 500 eiro apmērā
par ilggadēju ieguldījumu izglītības iestādes mērķu sasniegšanā un sasniegumiem profesionālajā
jomā;
iedalīt 1500 eiro biedrībai „Sporta klubs „Babīte””
bērnu un jauniešu futbola un florbola komandu
transporta izdevumu segšanai uz/no sacensību
vietām. Iedalīt 2000 eiro biedrībai „Sporta klubs
„Babīte”” sieviešu voljebola komandas dalībai
sporta sacensībās. Iedalīt 500 eiro biedrības „Latvijas Olimpiskā burāšanas skola” burātāja dalībai
Eiropas čempionātā Techno 293 klasē, kas norisināsies Grieķijas pilsētā Varkiza no 2018. gada
20. oktobra līdz 2018. gada 27. oktobrim;
atteikt finansiāla atbalsta piešķiršanu dokumentālās filmas „Es dzīvoju priecīgi” par latviešu dzejnieku un rakstnieku Arnoldu Auziņu veidošanai;
atcelt administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr. 120025745, kas 2018. gada 10. oktobrī sastādīts par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu,
un izbeigt lietvedību lietā.

Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
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Babītes novada pašvaldības
Administrācijas Sabiedriskās
kārtības daļas sargu darbības
rezultāti sadarbībā ar Olaines
iecirkņa policijas darbiniekiem,
veicot sabiedriskās kārtības
uzraudzību Babītes novadā
oktobrī:
• sabiedriskās kārtības uzraudzībā
veikti 67 izbraukumi;
• Valsts policijā nogādātas astoņas
personas:
par administratīvā pārkāpuma
izdarīšanu – septiņas;
aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu – viena;
• saņemti un izskatīti 41 iedzīvotāja
iesniegumi un sūdzības;
• ar 44 personām veiktas preventīva
rakstura pārrunas un pieņemti paskaidrojumi;
• par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu sastādīti
17 protokoli – paziņojumi;
• par alkoholisko dzērienu vai citu
apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskā vietā, izņemot vietas,
kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka
cieņu, sastādīti pieci administratīvā pārkāpuma protokoli;

FOTO: VALSTS POLICIJA

Oktobrī veiktie darbi
sabiedriskās kārtības uzraudzībā

l

l

• par nesakoptu īpašumu Babītes
novada teritorijā sastādīti divi administratīvā pārkāpuma protokoli;
• par ugunsdrošības prasību pārkāpumu sastādīts viens administratīvā pārkāpuma protokols;
• par dzīvnieka turēšanas noteikumu pārkāpšanu sastādīts viens administratīvā pārkāpuma protokols
• sastādīti divi administratīvā pārkāpuma protokoli nepilngadīgām
personām par smēķēšanu;
• sastādīti trīs administratīvā pārkāpuma protokoli par pārvietošanos
kājām diennakts tumšajā laikā neapgaismotā ceļa posmā bez atstarotājiem;
• Babītes novadā veikti divi reidi,
kuru laikā pārbaudītas automašīnas un automašīnu vadītāji ar mēr-

ķi novērst likumpārkāpumus un
noziedzīgus nodarījumus, kā arī
veikta preventīva rakstura patrulēšana pa Babītes novadu, pārbaudītas agrāk tiesātas personas un
mājas numura esamība uz ēkām
un celtnēm atbilstoši Babītes
novada pašvaldības saistošajiem
noteikumiem, kā arī pārbaudītas
tirdzniecības vietas, autoservisi un
personas, kuras veic tirdzniecību
pie autoceļiem (neatļautās vietās).
Par konstatētiem sabiedriskās kārtības un citiem likumpārkāpumiem
lūgums ziņot Sabiedriskās kārtības
daļai, zvanot uz diennakts tālruņa
numuru 29466001.
Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

Saimnieciskie darbi Babītes novadā oktobrī
Nekustamais īpašums
• Turpinās Babītes vidusskolas piebūves būvdarbi.
• Uzsākta rotaļu laukuma izveide nekustamajā īpašumā Liepu
aleja 17, Babītē; termiņš – novembra beigas.
Ceļi, meliorācija
un apgaismojums
• Pabeigti ielu un ceļu būvdarbi
Alstu ielā Spilvē, Augļu un Ziedu ielas posmā Priežciemā, Meža
ielā Babītē, Straupes ceļa posmā
Gātciemā Salas pagastā, Kļavu
ceļa posmā Spuņciemā, kā arī teritorijas labiekārtošana Sila ielas
posmā Babītē; visiem objektiem
tiek kārtota dokumentācija.
• Pagarināts līguma izpildes termiņš
pašvaldības autoceļa C-9 (Trenču
ceļš) seguma dilumkārtas atjaunošanai.
• Uzsākta projekta „Spuņciema ielas Spuņciemā pārbūve” aktualizācija.
• Pabeigta apgaismojuma izbūve Kleistu ielas posmā no valsts
autoceļa A-5 līdz Kleistu ielas

0,3. kilometram, posmā no Sila
ielas līdz Rožu ielai Babītē, posmā
no Skolas ielas līdz Rīgas ielai Piņķos, posmā no autoceļa A10 līdz
īpašumam „Vietvalži” Spuņciemā; visiem objektiem tiek kārtota
dokumentācija.
• Turpinās Dzilnupes sūkņu stacijas
pārbūve, uzsākta bebru alu likvidēšana Trenču poldera aizsargdambī.
• Uzsākta būvprojekta „Ielu apgaismojuma izbūve Alstu ielas posmā
no Kleistu ielas līdz Alstu ielai 20
Spilvē” izstrāde.
• Turpinās notekūdeņu kanalizācijas tīklu pārbūve Spuņciemā.
Pašvaldības iestādes
• Pabeigts Babītes sporta kompleksa zāles grīdas remonts.
• Pabeigta ventilācijas izvadu izbūve PII „Saimīte”.
• Uz diviem gadiem noslēgts līgums
ar AS „Viada” par degvielas iegādi
Babītes novada pašvaldības autotransporta nodrošināšanai un ar
SIA „Green line services” par veļas
mazgāšanas un tīrīšanas pakalpo-
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juma sniegšanu Babītes novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēm.
Babītes vidusskolā divās klasēs ierīkota gaisa apstrādes sistēma.
Tiek veikta ēkas Jūrmalas ielā 17,
Piņķos, tehniskā apsekošana.
Noslēgti divi līgumi par labiekārtošanas un interjera dizaina priekšmetu izgatavošanu un uzstādīšanu
Salas sākumskolas telpās.
Piņķos uzstādīti karogu masti, līdz
valsts svētkiem plānots uzstādīt
banerus ar valsts karogu uz ielas
apgaismojuma stabiem Spuņciemā, Babītē, Piņķos un Spilvē.
Tiek vērtēti četri piedāvājumi iepirkumam par kurināmā degvielas piegādi Salas sākumskolas un
Spuņciema sporta halles apkures
vajadzībām.
Tiek vērtēti divi piedāvājumi iepirkumam par Ziemassvētku dekoru uzstādīšanu Babītes novadā.
Elfa Sloceniece,
Babītes novada pašvaldības
izpilddirektore

PAZIŅOJUMS
Par nekustamā īpašuma „Katrīnas” un nekustamā īpašuma
„Laimeskrasti” Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā,
detālplānojumu atcelšanu
Ar Babītes novada pašvaldības domes
31.10.2018. lēmumu (protokols Nr. 12, 9.§)
ir izdoti saistošie noteikumi Nr. 12 „Babītes
novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo
noteikumu Nr. 139 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Katrīnas”, kadastra
Nr. 8088 005 0232, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”, ar kuriem ir
atcelts detālplānojums nekustamā īpašuma
„Katrīnas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0232 Spuņciemā, Salas
pagastā, Babītes novadā.

Savukārt ar Babītes novada pašvaldības domes
31.10.2018. lēmumu (protokols Nr. 12, 10.§)
ir izdoti saistošie noteikumi Nr. 13 „Babītes
novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo
noteikumu Nr. 123 „Par detālplānojuma
nekustamajam īpašumam „Laimeskrasti”,
kadastra Nr. 8088 005 0035, apstiprināšanu”
atzīšanu par spēku zaudējušiem”, ar kuriem ir
atcelts detālplānojums nekustamā īpašuma
„Laimeskrasti” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8088 005 0035 Spuņciemā,
Salas pagastā, Babītes novadā.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai,
ko ietver nekustamā īpašuma „Katrīnas” zemes vienība
un nekustamā īpašuma „Laimeskrasti” zemes vienība Spuņciemā,
Salas pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes
31.10.2018. lēmumu (protokols Nr. 12,
11.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Katrīnas” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
8088 005 0232 un nekustamā īpašuma
„Laimeskrasti” zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 8088 005 0035 Spuņciemā,
Salas pagastā, Babītes novadā.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir detalizēt
zemes vienību izmantošanu un apbūves parametrus, paredzot detālplānojuma teritorijā
privātmāju būvniecību, vienlaikus nosakot

jauno zemes vienību robežas un aprobežojumus, kā arī privātmāju uzturēšanai nepieciešamo transporta infrastruktūru, inženierkomunikācijas un kopējo rekreācijas teritoriju.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Inga Griezne.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus
var iesniegt klātienē Babītes novada pašvaldības Administrācijā Centra ielā 4, Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107,
vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi
dome@babite.lv.

Apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma „Rītausmas”
zemes vienībai Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes
31.10.2018. lēmumu (protokols Nr. 12, 12.§)
ir apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma „Rītausmas” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80880050156 Spuņciemā, Salas
pagastā, Babītes novadā. Ar detālplānojuma

dokumentāciju var iepazīties Babītes novada
pašvaldības Administrācijas Plānošanas un
būvniecības daļā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes
pagastā, Babītes novadā, Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv, kā arī
ģeoportālā www.geolatvija.lv.
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JAUNĀKIE SPORTA SACENSĪBU REZULTĀTI

VOLEJBOLS

Norisinājušās pirmās spēles Latvijas Nacionālās līgas sieviešu volejbola komandu čempionātā. Sporta kluba „Babīte” volejbolistes savas pirmās spēles aizvadīja 14. oktobrī Murjāņos un
izcīnīja divas uzvaras pret MSĢ/„Zeltaleja” (3:1) un Latvijas Universitāti (3:0).

PIERĪGAS NOVADU SPORTA SPĒLES

• 20. oktobrī Saulkrastu sporta kompleksā notika sacensības šautriņu mešanā. Babītes
novada komanda izcīnīja 4. vietu sešu komandu konkurencē. Komandā spēlēja Elīna Ose,
Kaspars Eglītis, Raivis Jansons un Jānis Driksne.
• 20. oktobrī Mārupes novada Tīraines sporta kompleksā notika sacensības volejbolā sievietēm. Sacensībās piedalījās Mārupes, Krimuldas, Ropažu, Stopiņu un Babītes novada
komandas, kuras sacentās savā starpā līdz divu setu uzvarai. Otro gadu pēc kārtas par
uzvarētājām kļuva Mārupes novada volejbolistes, bet Babītes novada komanda ierindojās
2. vietā.
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Babītes vidusskolas skolniece
Adrija Ruņģe uzstāda
jaunu Latvijas rekordu
ūdensslēpošanas slalomā

27. oktobrī Babītes sporta kompleksa peldbaseinā notika novada sacensības peldēšanā pieaugušajiem. Lai kuplinātu dalībnieku skaitu, paralēli tika organizētas arī Pierīgas novadu komandu sacensības, kas norisinājās sešās vecuma grupās. Sacensībās piedalījās 101 dalībnieks no
desmit pašvaldībām.
Babītes novada vērtējumā labākie bija:
1. grupa (16–29 gadi): 1. vietā Jevgenijs Šalkovskis;
2. grupa (30–39 gadi): 1. vietā Ģirts Treiguts, 2. vietā Renārs Galuza, 3. vietā Jānis Liepnieks;
3. grupa (40–49 gadi): 1. vietā Ilze Ķiploka un Viktors Kušta, 2. vietā Vija Gucanoviča un Atis
Brikovskis, 3. vietā Igors Gucanovičs;
4. grupa (50–59 gadi): 1. vietā Ilona Kojaloviča un Sergejs Osjaņikovs;
5. grupa (60–69 gadi): 1. vietā Vera Varša un Viktors Liepnieks, 2. vietā Jānis Šteins;
6. grupa (70 gadi un vecāki): 1. vietā Ļubova Asajeva.
Pierīgas novadu komandu sacensībās 10 pašvaldību konkurencē Babītes novada komanda
ar 124 punktiem izcīnīja 2. vietu, bet par uzvarētājiem kļuva Stopiņu novada komanda ar
140 punktiem. 3. vietā ierindojās Mārupes novads ar 114,5 punktiem.
Labākie sasniegumi Pierīgas novadu vērtējumā:
1. vieta – Vera Varša (S60) un Ļubova Asajeva (S70);
2. vieta – Viktors Liepnieks (V60) un Viktors Kušta (V40);
3. vieta – Jānis Šteins (V60), Sergejs Ovsjaņikovs (V50), Atis Brikovskis (V40) un Jevgeņijs Šalkovskis (V1). Stafetes komanda: Ilze Ķiploka, Ilona Kojaloviča, Ģirts Treiguts un Jānis
Liepnieks.

BABĪTES NOVADA SPORTA SPĒLES
„ZOLĪTE”

28. oktobrī Babītes sporta kompleksa telpās notika kāršu spēles „Zolīte” ceturtais posms.
Sacensībās piedalījās 19 spēlētāji. Par labākajiem ceturtajā posmā kļuva: sieviešu konkurencē: 1. vietā Ieva Ķelpe, 2. vietā Daina Pedece, 3. vietā Inita Reika; vīriešu konkurencē: 1. vietā
Māris Kurcišs, 2. vietā Ritvars Osis, 3. vietā Valdis Mincāns.

FOTO: GINTS RUŅĢIS
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BABĪTES NOVADA UN PIERĪGAS NOVADU
SPORTA SPĒLES PELDĒŠANĀ

Aizvadīta 2018. gada ūdensslēpošanas sporta sezona. Šogad
lielākie panākumi Latvijas sportistu vidū novadniekiem – Babītes
vidusskolas skolēniem Adrijai Ruņģei un Tomam Ruņģim. Eiropas
un Āfrikas ranga tabulā Adrija U17 vecuma grupā meitenēm šobrīd
ierindojas 6. vietā. Uzstādīts jauns Latvijas rekords, kas vienlaikus
ir arī trešais labākais šā gada rezultāts grupā. Toms Ruņģis U12
zēnu konkurencē ierindojas 20. vietā. Anna Puriņa ir 38. vietā U12
grupā, bet Pēteris Puriņš – 79. vietā U17 grupā.
Ar lielām cerībām iesākās 2018. gada
vasaras sezona. Galvenais 2015. gada
Eiropas jauniešu čempiones Adrijas
Ruņģes mērķis bija cīņa par medaļām Eiropas jauniešu čempionātā augustā Ukrainā. Tika izstrādāts treniņu un sacensību plāns, rasta iespēja
sporta sezonu iesākt aprīļa sākumā
treniņnometnē ASV, Floridā, maijā

pilnvērtīgi turpinot treniņus Latvijā.
Diemžēl jūnijā sacensībās Baltkrievijā tika gūta trauma, liedzot īstenot
iecerēto čempionātā Ukrainā. Traumas sadziedēšana prasīja pusotru
mēnesi.
No 15. līdz 16. septembrim norisinājās Ungārijas ūdensslēpošanas sacensības „Canal Cup”, kurās

Adrija Ruņģe uzstādīja jaunu Latvijas rekordu 5,25/55/12 un izcīnīja uzvaru. Sasniegtais rezultāts ir
trešais labākais Eiropā U17 meiteņu vecuma grupā. Šobrīd Adrija ir
absolūtā Latvijas rekordu īpašniece visās vecuma kategorijās – U14,
U17, U21, Open.
Ungārijas ūdensslēpošanas sacensībās „Canal Cup” U12 vecuma
grupā zēniem Toms Ruņģis piekāpās grieķu un austriešu sportistiem,
izcīnot 3. vietu ar rezultātu 3/52/16,
kas ir par vienu punktu sliktāks nekā
viņa paša personīgais rekords.
Gints Ruņģis,
ūdensslēpošanas treneris

FOTO: PEXELS.COM

Babītes novada iedzīvotājiem
iespēja bez maksas apmeklēt masu slidotavu
No 13. oktobra Babītes novadā deklarētajiem iedzīvotājiem,
kuriem ir Babītes sporta kompleksa atlaižu karte, tiek piedāvāta
iespēja apmeklēt Babītes novada pašvaldības apmaksātu masu
slidotavu „Inbox” ledus hallē Piņķos. Masu slidotavas apmeklējuma
laiki pieejami „Inbox” halles tīmekļa vietnē www.inboxledushalle.lv,
sadaļā „Ledus noslodze” (ar atzīmi „Babītes novads”).
Kā iegūt atlaižu karti?
Babītes novada teritorijā deklarētie
(vismaz trīs pēdējos mēnešus) iedzī-

votāji var pieteikties Babītes sporta
kompleksa atlaižu kartei, rakstot uz
e-pasta adresi bsk@babite.lv. Pietei-

kumā jānorāda savs vai bērna vārds,
uzvārds, personas kods, jānorāda
arī, ja ir piešķirts daudzbērnu ģimenes statuss, un pielikumā jāpievieno
fotoattēls (vēlams 3×4 cm). Pieteikties var arī klātienē Babītes sporta
kompleksā, aizpildot pieteikumu
papīra formā.
Babītes sporta komplekss
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Piņķu kapu un Annas kapu administrācijas informācija
Piņķu evaņģēliski luteriskās draudzes kapsētu administrācija turpina
apmeklētāju pieņemšanu baznīcas telpās (ieeja pa aizmugures durvīm):
otrdienās no plkst. 12.00 līdz 16.00, trešdienās, ceturtdienās
un piektdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00, sestdienās no plkst. 10.00
līdz 16.00. Svētdienās un pirmdienās apmeklētājus nepieņem.
Aicinām apmeklētājus būt piesardzīgiem pie ieejas baznīcā, jo
arī baznīcas aizmugures daļā tiks
veikta jumta seguma nomaiņa. Rūpējoties par apmeklētāju drošību,
pirms apmeklējuma lūdzam zvanīt
administratoram Jānim Amolam.
Ikgadējos maksājumus par kapavietām aicinām nokārtot līdz šā gada
1. decembrim!

Kontaktinformācija:
• jautājumos par līgumiem un maksājumiem, ziņām par apbedītajiem,
kapsētas datubāzes papildināšanai –
administrators Jānis Amols (tālruņa
numurs 29642583; e-pasta adrese
pinkukapi@gmail.com);
• jautājumos par apbedīšanu, jaunu
kapavietu iegādi, kapsētu apsaimniekošanu – kapsētas pārzinis

PASĀKUMI BABĪTES NOVADA BIBLIOTĒKĀ

Andris Vismanis (tālruņa numurs 28336033, e-pasta adrese
aiids@inbox.lv).
Ziņas par Piņķu kapos apbedītajiem varat skatīt arī tīmekļa vietnē www.cemety.lv.
Piņķu evaņģēliski luteriskās draudzes vārdā aicinām iedzīvotājus būt
piesardzīgiem baznīcas ēkas tuvumā, it īpaši torņa pusē, kur turpinās
atlūzu krišana. Bez saskaņošanas ar
administrāciju lūdzam neienākt iežogotajā zonā ap baznīcu.
Jānis Amols,
Piņķu draudzes kapu administrācijas
kapsētas administrators

29. oktobrī Babītes novada pašvaldības bibliotēkā par godu Latvijas dzimšanas dienai notika radošā pērļošanas nodarbība „Latvju zīmes”. Mēs, latvieši, esam bagāti ar dažādām spēka
zīmēm, katrai ir sava nozīme un sniegtā aizsardzība. Šajā nodarbībā bija iespēja izvēlēties vai
nu jumja, vai zalkša zīmi. Skolotāja bija sagatavojusi stilizētas stellītes no kartona, dažādu
krāsu pērlītes, diegu, adatas un tehnisko zīmējumu. Pēc īsa ievada darbs varēja sākties. Pārsteidza tas, ka starp dāmām bija arī viens kungs, kurš pērļošanas tehnikā izveidoja Latvijas
karodziņu. Viņa mazā meitiņa izveidoja pērļotu rokassprādzi. Pusotras stundas laikā pozitīvā
gaisotnē tapa nelielas grāmatzīmes un rokassprādzes, kā arī piespraužams Latvijas karodziņš. Latvijas simtgadi varēsim sagaidīt godam!

7. novembrī Babītes novada pašvaldības bibliotēkā tika atklāta mākslas studijas „Art Avenue” dalībnieku gleznu izstāde „100% iedvesmas”. Izstādes dalībnieki – bērni un jaunieši
vecumā no pieciem līdz septiņpadsmit gadiem. Studiju „Art Avenue” 2010. gadā dibinājusi
māksliniece Svetlana Artjomova no Krievijas. Gleznas ir košas, daudzveidīgas gan izmēra, gan
tematikas ziņā, tajās attēloti gan dzīvnieki, gan augi, gan dabas ainavas. Atklāšanas pasākumu kuplināja Babītes Mūzikas skolas audzēkņi ar skanīgiem priekšnesumiem. Izstāde būs
aplūkojama visu novembri.
No 12. līdz 17. novembrim bibliotēkā norisināsies Patriotu nedēļa.
13. novembrī plkst. 15.00 tikšanās ar Latvijas Republikas 17. pretgaisa aizsardzības
bataljona zemessargiem un jaunsargiem.
Tā nu ir sagadījies, ka Patriotu nedēļa sakrīt ar Ziemeļvalstu literatūras nedēļu, tādēļ bibliotēkā šajā nedēļā notiks arī Ziemeļvalstu literatūras fragmentu lasījumi: 14. novembrī
plkst. 11.00 pirmsskolas izglītības bērnu grupiņai „Rakari” (PII „Saimīte”), plkst. 14.30
skolas jauniešiem. Šā gada tēma – „Varoņi Ziemeļvalstīs”. Tiks lasīti fragmenti no grāmatas
„Supervaroņu dienasgrāmata”.
15. novembrī plkst. 14.00 bērniem un jauniešiem būs iespēja piedalīties viktorīnā „Ko tu
zini par Latviju?”, balvā saņemot saldumus. Tāpat būs iespēja uzrakstīt savus novēlējumus
Latvijai dzimšanas dienā.

Teksts un foto: Ināra Pētersone,
Babītes novada pašvaldības bibliotēkas bibliotekāre
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Babītes PII uzsāk „Erasmus+” projektu īstenošanu

Lienas Bernhardes meistarklase.

Projekts „Move, Sing
and Spy Under the Same Sky”
(„Kusties, dziedi un pēti zem
vienām debesīm”)
Projekta mērķis ir ar āra un dabas izglītības metodēm un aktivitātēm bagātināt bērnu pieredzi, attīstīt viņu
emocionālo intelektu, radošumu,
domāšanu, kā arī veicināt ikdienas
kustību aktivitāti pirmsskolās. Projekta vadošais partneris ir Ungārijas
Paksi Benedek Elek bērnudārzs. Projektā piedalās arī partnerskolas no
Zviedrijas, Somijas, Spānijas, Turcijas un Latvijas. Eiropas Komisijas
piešķirtais finansējums projektā Babītes PII – 14 030 eiro. Projekta īstenošanas laiks – 2020. gada 31. augusts. Projekta aktivitāšu laikā kopā
ar projekta partneriem plānots rast
jaunas pieejas, jaunus un alternatīvus veidus, kā darboties ar bērniem
ārā – bērnudārza teritorijā, brīvā
dabā, mežā vai parkā. Katras dalībvalsts uzdevums ir piedāvāt kādu
konkrētu aktivitāšu veidu, kas būtu

Grieķu skolotājas stāsts par Krētas salas krāsām un skaņām.

īstenojamas dabā vai āra teritorijā.
Babītes PII izvēlētā tēma ir muzikālās, ritma un sporta aktivitātes.
No 15. līdz 19. oktobrim Babītes
PII vadītāja Ingrīda Dzelzkalēja un
skolotāja Gina Giberte kopā ar vēl
triju projektā iesaistīto valstu pirmsskolu pārstāvjiem viesojās Ungārijā,
Pakšas pilsētā.
Bija iespēja klātienē uzzināt par
Ungārijas pirmsskolas izglītības sistēmu, darba organizēšanu, par skolotāju un bērnu ikdienas gaitām bērnudārzā. Katram no bērnudārziem,
ko apmeklēja projekta dalībnieki,
bija sava specifika – dabas un putnu
pētniecība, mākslas un teātra joma,
sporta novirziens. Ungāru partneri
viesiem bija noorganizējuši ekskursijas uz „Žolnai” keramikas fabriku
Pēčā un Pakšas atomelektrostacijas
muzeju.
Viesojoties Meža skolā, bija iespēja kopā ar bērniem un vecākiem
iesaistīties ungāru skolotāju organizētajās meža aktivitātēs.

Projekts „From North to South
for Better Understanding Europe”
(„No ziemeļiem uz dienvidiem,
labāk iepazīstot Eiropu”)
Projektā paredzēta savstarpēja pieredzes apmaiņa, izmantojot metodes,
kas pedagoģiskajā procesā apvieno
kustību, mūziku, mākslu un valodu,
skolotāju un bērnu iepazīstināšana ar
partnervalstu nacionālo mūziku un
kultūras īpatnībām. Tāpat plānotas vizītes katrā no partnerskolām, vērojot
ikdienas darbu ar bērniem, meistarklases, semināri un lekcijas. Projektam
piešķirtais finansējums – 11 215 eiro.
No 22. līdz 26. oktobrim Babītes
PII „Erasmus+” KA2 projekta „From
North to South for Better Understanding Europe” ietvaros uzņēma viesus
no Bulgārijas, Somijas un Grieķijas.
Pirmajā dienā projekta dalībnieki
prezentēja savas izglītības iestādes.
Otrajā dienā viesiem tika piedāvāta
iespēja vērot divas mūzikas nodarbības
divgadnieku un 5–6 gadus vecu bērnu
grupās, kuras vadīja mūzikas skolotāja

FOTO: NO PROJEKTA ARHĪVA
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FOTO: INGRĪDA DZELZKALĒJA

Oktobrī Babītes pirmsskolas izglītības iestāde uzsāka divu Eiropas Komisijas līdzfinansētu „Erasmus+”
KA2 skolu apmaiņas partnerības projektu īstenošanu. Šo projektu ietvaros plānota pedagogu profesionālo
zināšanu un prasmju pilnveide, sniedzot iespēju dalīties pieredzē, uzzināt, mācīties, radīt, izaicināt
un iedvesmoties citam no cita.

Projekta dalībnieki Pakšas atomelektrostacijas muzejā. Centrā – Babītes PII vadītāja
Ingrīda Dzelzkalēja un skolotāja Gina Giberte.

Ilze Feldmane. Pēcāk iestādes vadītāja
Ingrīda Dzelzkalēja savā meistarklasē
rādīja K. Orfa elementārās muzicēšanas metodikā balstītu praktiskās darbības programmu – komunikatīvās
rotaļas, skaņu rīku orķestra spēlēšanu,
muzikāli ritmiskās kustības klasiskās
mūzikas pavadījumā u.c.
Trešajā dienā projekta partneri viesojās PII „Saimīte”, kur varēja vērot mūzikas skolotāju Vinetas Vītolas un Lienas
Bernhardes meistarklases. Meistarklasēs bērni gatavojās valsts svētku koncertam. Arī viesi tika iesaistīti praktiskā
muzicēšanā un dejā: spēlēja krāsaino
papīru orķestri, dejoja „Oira, oira”, gatavoja lietus kokus no kartona un dabas
materiāliem, ko izmantoja tautasdziesmas „Bēdu, manu lielu bēdu” izpildījumā. Pēcpusdienā projekta dalībnieki
viesojās Jūrmalas Mākslas skolā un Jūrmalas Mūzikas vidusskolā.
Ceturtā diena bija veltīta kopīgai
rudens svētku svinēšanai. Viesi vēroja
bērnu uzstāšanos, pēcāk vienojoties
kopīgā „Plaukstiņpolkas” dejā. Somijas

skolotājas izpildīja somu tautasdziesmu par diviem troļļiem viņu nacionālā mūzikas instrumenta kanteles, kas
līdzinās koklei, pavadījumā. Dienas
vidū visi projekta dalībnieki devās uz
Babītes Sociālo pakalpojumu centru,
kur skolotāja Santa Ūdre vadīja māla
darbnīcu.
Piektajā dienā grieķu kolēģes darbojās ar grupas „Bitītes” bērniem. Ar
kustību, mīmikas, ritma un mūzikas
palīdzību divas skolotājas, iesaistot darbībā bērnus, izveidoja stāstu par Krētas
salas krāsām un skaņām.
Nākamā plānotā aktivitāte Eiropas
Komisijas līdzfinansēto „Erasmus+”
KA2 projektu ietvaros – kopā ar bērniem izgatavot Ziemassvētku apsveikumus un nosūtīt tos uz partnerskolām
Bulgārijā, Somijā, Grieķijā, Zviedrijā,
Somijā, Spānijā, Turcijā un Ungārijā.
Ieplānots kopā ar bērniem izveidot arī
muzikālu videoapsveikumu.
Ingrīda Dzelzkalēja,
Babītes PII vadītāja, projektu koordinatore

Babītes vidusskolā aizvadīta Ekopadomes rīkotā „Popiela”
1.–3. klašu bērni bija izveidojuši radošus priekšnesumus, tajos iesaistot
arī skolotājus. Priekšnesumus vērtēja
Babītes vidusskolas direktores vietniece Daiga Sīpola, aktieris Ainārs
Ančevskis, kā arī jauniešu vidū labi
zināmā erudīcijas spēles „Playful.Tv”
vadītāja Lelde Ceriņa. Ļoti lielu darbu
priekšnesumu sagatavošanā bija ieguldījušas visas klases, taču žūrija 3. vietu
piešķīra 3.b klasei, 2. vietu – 1.c klasei,
bet pelnīto 1. vietu saņēma 2.e klase ar
dziesmu „Miega vilcieniņš”.
4.–6. klašu posmu atklāja Babītes
vidusskolas aerobikas pulciņa dalībnieki ar priekšnesumu „BonBon”. Ne
mazāk zināmi bija arī šā posma žūrijas
locekļi – skolas direktore Ilze Rozenberga, dziedātāja Rūta Dūduma, ak-

tieris Gints Andžāns, kā arī dzejnieks,
producents un komponists Guntars
Račs. Izglītojamie parādīja sevi kā ļoti
aktīvus un prasmīgus jauniešus, jo uz
skatuves devās gan ar skrejriteņiem,
gan giroskūteriem un BMX velosipēdiem. Žūrijas kopvērtējumā 3. vietu
ieguva 4.e klase, 2. vietu – 5.b klase,
godpilno 1. vietu – 4.b klase.
7.–12. klašu posmā jaunieši savos
priekšnesumos bija iekļāvuši patiesus mīlas stāstus, deju cīņas, latviešu
estrādes mākslinieku attēlojumu un
dažādas popūriju kombinācijas. Šos
jauniešus vērtēja Babītes vidusskolas absolvents un skolotājs Kristaps
Muižnieks, aktieris Gints Andžāns
un zīmola „Vaskala” īpašniece Ērika
Rudika. Žūrijas locekļu domas dalījās,

tomēr galu galā par vietu sadalījumu
izdevās vienoties: 3. vietu ieguva 10.a
klase ar Noras Bumbieres un Viktora
Lapčenoka dziesmas „Autobraucēja
dziesmiņa” attēlojumu, 2. vietu ieguva
9.a klase ar pašu sagatavotu dziesmu
popūriju, taču visu gribēto 1. vietu
ieguva 11.a klase, kuri arī bija sagatavojuši pašu izvēlētu dziesmu popūriju, apvienojot dažādu stilu un valodu
dziesmas. Priekšnesumu starplaikā
skatītājus priecēja Babītes vidusskolas
skolotāju kolektīvs ar priekšnesumu
„Ceļu policistu dziesma”. Katrā vecuma grupā žūrija pasniedza individuālas simpātiju balvas, ko bija sarūpējusi
SIA „Orkla Foods Latvija”.
Pasākums izdevās jautrs un aizraujošs, dodot iespēju skolēniem ie-

FOTO: NO BABĪTES VIDUSSKOLAS ARHĪVA

19. oktobrī, jau otro gadu pēc kārtas, Babītes vidusskolā norisinājās skolas Ekopadomes rīkotā „Popiela”.
Šā gada pamattēma – transports. Pasākumu vadīja Ekopadomes pārstāvji, dalībniekus vērtēja žūrija,
kuru pārstāvēja arī tautā labi zināmas un mīlētas personas.

raudzīt savus skolas biedrus no cita
skatpunkta, kā arī pavisam noteikti
palīdzēja saliedēt klašu kolektīvus.
Liels paldies visiem dalībniekiem
par radošumu, visiem skolotājiem,
kuri iesaistījās priekšnesumu veidošanā, žūrijas locekļiem, kā arī pa-

sākuma rīkotājiem, organizatoriem
un vadītājiem – Babītes vidusskolas
Ekopadomes locekļiem!
Linda Botva,
10. klases skolniece,
Ekopadomes pārstāve
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PASĀKUMI BABĪTES NOVADĀ

Aicinām pieteikties
Ziemassvētku gadatirgum
mājražotājus no visas Latvijas!

BABĪTES NOVADA SPORTA SPĒLES NOVEMBRĪ
17. novembrī plkst. 10.00 Babītes sporta kompleksā Jūrmalas ielā 17,
Piņķos, notiks atklātās sacensības šahā. Pieteikšanās sacensībām līdz
plkst. 9.40 sacensību dienā. Piedalīties sacensībās aicināti Babītes novada
iedzīvotāji, kā arī citi interesenti bez vecuma ierobežojuma. Papildu informācija, zvanot uz tālr. nr. 29680882.
28. novembrī plkst. 19.00 sporta un atpūtas centrā „Bowlero” Rīgā,
Lielirbes ielā 27, notiks Babītes novada sporta spēles boulingā. Aicinām
piedalīties Babītes novada iedzīvotājus, sākot no 16 gadu vecuma. Obligāta
iepriekšējā pieteikšanās, zvanot uz tālr. nr. 29680882 – Sergejs Varša.
Pieteikšanās – no 14. novembra līdz brīdim, kad visas vietas būs aizpildītas.
Vietu skaits ierobežots (60 dalībnieki).
BABĪTES NOVADA KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRĀ
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
7. decembrī plkst. 19.00 Ziemassvētku koncerts; piedalās Annija
Putniņa. Katru gadu Ziemassvētku laiks nāk apciemot mūs ne tikai
ar piparkūku un krustnagliņu smaržu, bet arī ar sirsnīgām melodijām
un kopā būšanas prieku. Skanīgais soprāns Annija Putniņa un pārējie
dalībnieki Raimonda Patrauksa vadībā – sitaminstumentālists Ernests
Mediņš, kontrabasists Mareks Auziņš un flautiste Rūta Sīpola – klausītājus aizvedīs muzikālā ceļojumā no pirmssvētku drudža līdz bērnības

piparkūku smaržai un sniegotajiem mežiem, ļaujot atslābināties, sajust
mieru, prieku un mīlestību.
Programmā – Ziemassvētku skaistākās melodijas latviešu un angļu valodā
„Pošam visu greznā rotā”, „Pār mazo ciemu ielejā”, „White Christmas”,
„Let it snow”, kā arī skaņdarbi no tādiem Brodvejas mūzikliem kā „Mūzikas
skaņas”, „Mana skaistā lēdija”, „Mamma Mia” u.c.
Biļetes cena 8 eiro; pieejamas Kultūrizglītības centrā no 20. novembra.
8. decembrī plkst. 18.00 Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības
centra jauktā kora „Atskaņa” 35 gadu jubilejas koncerts. Ieeja bez maksas.
11. decembrī plkst. 18.00 Latvijas Leļļu teātra izrāde bērniem
„Sidraba egle”. Katru gadu mežā tiek rīkots egļu skaistumkonkurss.
Kura no eglēm šogad iegūs godpilno Sidraba egles titulu? Nāc, skaties,
esi šī notikuma liecinieks un sapratīsi, kāpēc tieši Mazā eglīte visvairāk to ir pelnījusi! Piedalās vāverēni, putniņi, zaķis, vilks, laumiņa, rūķi
un „dzīvas” eglītes. Autore Mirdza Timma, režisore Arnita Jaunzeme,
māksliniece Anita Znutiņa-Šēve. Lomās: Lienīte Osipova, Anrijs Sirmais,
Artūrs Putniņš. Biļetes cena 5 eiro.

Ziemassvētku gadatirgus notiks 1. decembrī no plkst. 11.00
līdz 15.00 Babītes novada Kultūrizglītības centra filiālē „Vietvalži”,
Spuņciemā, Salas pagastā.
Visus interesentus, bet jo īpaši Babītes
novada mājražotājus, lūdzam pieteikt
savu dalību līdz 29. novembrim, zvanot uz tālruņa numuru 20001958 vai
20387272 vai rakstot uz e-pasta adresi
sabine.upeniece@babite.lv. Dalība gada-

tirgū – bez maksas. Vietu skaits ierobežots. Maksimālā platība katram tirgotājam zālē – 2 x1,5 metri (galdi tirgošanai
tiks nodrošināti). Tirgošanās iespējama arī āra teritorijā, pašiem nodrošinot
tirdzniecības vietas iekārtošanu.

21. decembrī plkst. 17.00 Ziemassvētku pasākums ģimenēm –
Liepājas ceļojošā „Beztemata” cirka izrāde „Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”,
rotaļas kopā ar Ziemassvētku vecīti, čaklo rūķu stūrītis, radošās darbnīcas.
No plkst. 17.00 dāvanu tirdziņš un vizināšanās ar haskijiem autostāvvietā
pie Kultūrizglītības centra. Ieeja bez maksas.
BABĪTES NOVADA KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRA FILIĀLĒ
(„Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts)
1. decembrī no plkst. 11.00 līdz 15.00 saulgriežu dāvanu gadatirgus
un „Rūķu darbnīcas”, kurās būs iespēja veidot saules (adventa) vainagus,
Ziemassvētku kartītes, sniega bumbas un ar hennu apgleznot svecītes.
„Vietvalžu” telpas ieskandinās popgrupas „Pīlādzīši” un „Cool kids”, dejos
mūsdienu deju grupa „Platīns”. Svinīga Ziemassvētku egles iedegšana.
21. decembrī plkst. 19.00 Ziemassvētku egle Salas pagasta un Babītes novada bērniem. Jūrmalas teātra Ziemassvētku izrāde, rotaļas kopā
ar Ziemassvētku vecīti. Pantiņu skaitīšana pie eglītes. Ieeja bez maksas.
28. decembrī plkst. 20.00 Ziemassvētku koncerts divās daļās „Starp
sniegu un cilvēkiem”. Muzicēs Ģirts Alsters ar grupu. Biļetes cena 7 eiro.
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BIBLIOTĒKĀ (Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
27. novembrī plkst. 14.30 pēcpusdiena bērniem „Cittautu pasakas”.
Tematiskās izstādes
• Novadpētniecības izstāde „Dziedāšanas tradīcijas Babītes novadā. Koris
„Atskaņa” laiku lokos”.
• „Iepazīsim Latviju! Latvijai – 100”.
• „Lāčplēša diena”.
• Gleznu izstāde „100% iedvesmas”.
• „Sarkanbaltsarkano grāmatu” izstāde.
Ievērojamu kultūras darbinieku – novembra jubilāru – izstādes
• Dzejniekam Ojāram Vācietim – 85.
• Krievu rakstniekam Ivanam Turgeņevam – 200.
• Zviedru rakstniecei Selmai Lāgerlēvai – 160.
• Literatūras un teātra zinātniecei Birutai Gudriķei – 90.
Jaunieguvumu izstāde
• Bērnu grāmatas, nozaru literatūra, daiļliteratūra.

Šā gada oktobrī
Babītes novadā piedzimuši
11 bērni: četri zēni
un septiņas meitenes.
Iedzīvotāju skaits
2018. gada 1. novembrī – 11 382.

NUMURA PIELIKUMĀ

Babītes novada pašvaldība

s informatīvā izdevuma

„Babītes Ziņas” 2018. gada

13. novembra (103.) numura

pielikums

Numura pielikumā

INFORMĀCIJA PAR VALSTS SIMTGADEI VELTĪTIEM KULTŪRAS PASĀKUMIEM NOVEMBRĪ – 1. LPP.

Saistošie noteikumi Nr. 4
„Teritoriju kopšanas un būvju uzturēšanas
saistošie noteikumi Babītes novadā”

1.–3. lpp. Saistošie noteikumi
Nr. 4
„Teritoriju kopšanas un būvju
uzturēšanas saistošie noteikumi
3.–4. lpp. Pielikums
Babītes novadā”
4. lpp. Paskaidrojuma raksts

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

NĀKAMAIS „BABĪTES ZIŅU” IZDEVUMS 18. DECEMBRĪ
Reģistrācijas numurs: 000703364
Dibinātājs: Babītes novada pašvaldība
Adrese: Centra iela 4, Piņķi,
Babītes pagasts,
Babītes novads, LV–2107

APSTIPRIN
Ar Babītes novada pašvaldības ĀTI
domes
2018. gada 28. marta lēmumu
(protokols Nr. 3, 35. §)

SAISTOŠIE NOTEIKU
MI

Par informatīvā izdevuma sagatavošanu
atbild sabiedrisko attiecību speciāliste Māra Mičule
Tālrunis: 67914379. Fakss: 67914435. E-pasta adrese: mara.micule@babite.lv
Avīze internetā: www.babite.lv.
www.facebook.com/Babitesnovads
Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža: 3450 eksemplāru
Izdevējs: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”
2018. gada 28. martā,
Babītes pagastā, Babītes
novadā

TERITORIJU KOPŠANA
S UN BŪVJU UZTURĒŠA

PRECIZĒTI
ar Babītes novada pašvaldības
domes
2018. gada 29. augusta lēmumu
(protokols Nr. 9, 20. §)

Nr. 4

NAS SAISTOŠIE NOTEIKUM

I BABĪTES NOVADĀ

Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 5.
un 6. punktu

I. VISPĀRĪGIE
1. Saistošie noteikumi nosaka
kārtību, kādā uzturami nekustamie JAUTĀJUMI
2. Lietotie termini:
īpašumi un tiem piegulošās
teritorijas.
2.1. piebrauktuve – attiecīgi
aprīkots ceļa
daļas līdz ceļam (ielai) piegulošajai (ielas) elements, kas paredzēts transportlīdzekļu
piekļūšanai no ceļa (ielas)
teritorijai un īpašumam;
braucamās
2.2. piegulošā teritorija
– teritorija, kas robežojas
ar attiecīgo nekustamo īpašumu
2.3. sabiedriska iestāde
– speciāli izveidota sabiedrībai
vai objektu;
brīvi pieejama slēgta vai atklāta
tipa vieta (veikali, izglītības
iestādes u.tml.).
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