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BABĪTES NOVADA 
PAŠVALDĪBAS 

INFORMATĪVAIS 
IZDEVUMS

Uzlabots pašvaldības internetvietnes 
dizains un funkcionalitāte

Lielākās pārmaiņas ir redzamas in-
ternetvietnes sākumlapā, kur mai-
nīti virsrakstu fonti, burtu, datumu 
un fonu krāsas, kā arī lielā rotējošā 
banera izskats, savukārt kalendā-
rā izceltas ne tikai tās dienas, kad 
novadā notiek kāds internetvietnē  
www.babite.lv publicēts pasākums, 
bet arī konkrētās dienas datums 
un svētku dienas. Lapu fonu rotā 
ūdenszīme ar stilizētu burtu B, kura 
izcelsme ir Babītes novada logo gra-
fiskais attēls.

Katras lapas apakšpusē pievie-
nots mainīgs baneris, kas popula-
rizē Babītes novada zīmolu un izceļ 
novada sauklī ietvertās vērtības.  
Internetvietnes ērtākai lietošanai 

un svarīgās informācijas ātrākai at-
rašanai uzlabots arī tur pieejamais 
meklētājrīks. Video un fotogalerijas 
ir apvienotas vienā lapā, lai vienu-
viet būtu atrodams pagājušo pasā-
kumu un notikumu atspoguļojums 
neatkarīgi no to formāta; fotoga-
lerijas atzīmētas ar zaļu, video – ar 
sarkanu ikonu.

Arī nākotnē plānots vietni pa-
pildināt un uzlabot. Aicinām sekot 
līdzi jaunumiem internetvietnē  
www.babite.lv, kā arī pašvaldības 
profilā „Babītes novads” sociālā in-
ternetvietnē „Facebook”.

Ilze Aizsila,
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Kā pastkartē senā
Pāri sniegotiem kokiem

Uz mijkrēšļa samta 
Spīd pilnmēness,

Un zvaigznes ar ābelēm
Sadodas rokās

Un pasauli debesu
Klusumā nes.
(K. Apškrūma)

Gaišus
un mierpilnus 
Ziemassvētkus!

22. novembrī tika pabeigti Babītes novada pašvaldības internetvietnes 
www.babite.lv dizaina un funkcionālo uzlabojumu darbi, kā rezultātā 
vietnes izskats pielāgots Babītes novada jaunajam vizuālajam tēlam, ko 
atspoguļo Babītes novada vizuālā identitāte un zīmols. 
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Babītes novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs saņem VARAM 
atzinības rakstu par ieguldījumu 
teritorijas plānošanas jomā un 
aktīvu atbalstu iedzīvotājiem

30. novembrī Babītes novada 
pašvaldībā viesojās vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības 
ministrs Kaspars Gerhards, minis-
tra padomniece Santa Vaļuma un 
ministra padomnieks Edijs Vaznis. 

Ministrs Babītes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājam Andrejam 
Encem pasniedza Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas 

(VARAM) atzinību par ieguldījumu 
teritorijas plānošanas jomā un aktīvu 
atbalstu iedzīvotājiem. 

Kā vēsta VARAM, atzinība pašval-
dību jomā šogad tika pasniegta arī 
Cēsu domes priekšsēdētājam Jānim 
Rozenbergam un Liepājas domes 
priekšsēdētājam Uldim Seskam.

Māra Mičule, 
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards 
(no kreisās) un Babītes novada domes priekšsēdētājs Andrejs Ence.

Uz mācībām tika aicināti gidi, kuri 
ikdienā vēlas strādāt šo novadu terito-
rijās. Apmācību mērķis – iepazīstināt 
gidus ar tur esošajiem tūrisma un ap-
skates objektiem, veicināt savstarpējo 
sadarbību, lai Pierīgas iedzīvotājiem 
un viesiem tiktu nodrošināts kvalita-
tīvs tūrisma pakalpojums.

Pierīgas gidu apmācībās gidi tika 
iepazīstināti ar pētnieka Dr. geogr. 
Andra Klepera izstrādāto šo sešu no-
vadu tūrisma attīstības stratēģiju un 
maršrutiem. Apmācību pirmajā die-
nā, kas notika 23. oktobrī, dalībnieki 
viesojās Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centrā Ozolniekos. Gidi 
mācījās sadarboties un veidot alter-
natīvus maršrutus, piedāvājot jaunus 
un interesantus tūrisma produktus. 
30. oktobrī Rāmavas Depkina muižā 

praktiskās nodarbībās „Pārgajieni.lv” 
pārstāvis ģeogrāfs Jānis Zariņš mācīja, 
kādam būtu jābūt gidam Pierīgā. Viņa 
pieredzes stāsts bija vērtīgs gan jau-
najiem gidiem, lai saprastu, kā uzsākt 
darbību un būt veiksmīgam, gan tiem, 
kuri jau ilgu laiku darbojas šajā nozarē. 
Mācību cikla noslēgumā 6. novembrī 
Babītes novada Kultūrizglītības centra 
filiālē Salas pagastā „Vietvalži” gidiem 
bija unikāla iespēja kopā ar „Tuesi.lv” 
komandu veidot savu gida vizītkarti – 
īsu video par piedāvājumu Pierīgā, tā-
dējādi ieraugot sevi ar tūrista acīm, kā 
arī uzklausīt citu gidu rekomendācijas 
un gūtās atziņas, kādas prasmes būtu 
nepieciešams attīstīt. 

Apmācību noslēgumā, saņemot 
apliecību, gidi solīja aktīvi darboties, 
lai pavasarī sniegtu novadu iedzīvotā-

Apmācīti pirmie Pierīgas gidi

Projekta  „Tūrisms kopā” ietvaros notikušas pirmās Pierīgas gidu ap-
mācības, kuru laikā esošajiem un topošajiem gidiem bija iespēja iepazīt 
četrus Pierīgas novadus – Ķekavas, Mārupes, Olaines un Babītes –, kā arī 
Ozolnieku un Jelgavas novadu, to izstrādāto tūrisma attīstības stratēģiju un 
tematiskos maršrutus.

jiem un viesiem jaunus tūrisma piedā-
vājumus.

Apmācību laikā dalībnieki apzināja 
savas stiprās un vājās puses, pārdomā-
jot, kā turpmāk darboties. Uzklausot 
Mārupes, Olaines, Babītes, Jelgavas, 
Ķekavas un Ozolnieku novada pa-
švaldības pārstāvju prezentācijas, tika 
gūts priekšstats, ka arī tepat ir iespēja 
vest tūristus un vietējos iedzīvotā-
jus. Prezentācijas pieejamas Babītes 
novada pašvaldības tīmekļa vietnē  
www.babite.lv.

Plašāka informācija par gidiem tiks 
publicēta gan „Pierīgas partnerības”, 
„Lauku partnerības „Lielupe”” un 
partnerības „Daugavkrasts”, gan Mār- 
upes, Olaines, Babītes, Jelgavas, Ķeka-
vas un Ozolnieku novada pašvaldības 
tīmekļa vietnēs.

Projekts „Tūrisms kopā” (17-00-
A019.332-000005) tiek īstenots Lau-
ku attīstības programmas 2014.–2020. 
gadam pasākuma „Starpteritoriālā un 
starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Biedrība „Pierīgas partnerība”

2018. gadā Babītes novada 
pašvaldības izsludinātajā 
konkursā „Videi. Ģimenei. 
Izaugsmei Babītes novadā” 
īstenoti pieci iedzīvotāju iniciatīvu 
projekti – „Babītes radošā telpa”, 
„Iepazīsti Babītes novada dabu!”, 
„Kokļu diena Babītes novadā”, 
„Basketbola groza iegāde un 
uzstādīšana, āra apstākļiem 
piemērota tenisa galda iegāde un 
smilšu kastes iegāde un uzstā-
dīšana Laimdotas ielā”, kā arī 
„Piņķu baznīcas attīstīšana par 
mūsdienīgu un sabiedrībai atvērtu 
novadpētniecības, izglītības un 
tūrisma objektu”. Video 
iemūžināta projektu gaita, jau 
realizētais, kā arī ieskicētas 
plānotās ieceres nākotnē.

Tapis video par Babītes novada iedzīvotāju iniciatīvu 
īstenotajiem projektiem 2018. gadā konkursā „Ģimenei. 
Videi. Izaugsmei Babītes novadā”

PAZIŅOJUMS

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, un apsveikuma 
vēstule. 

Aicinām visus Babītes novadā deklarēto 2018. gadā dzimušo bērniņu ve-
cākus 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 at-
balstu īstenojusi biedrība „Nigestes amatniecības nams”. Projekta  „Simt- 
gades bērni” mērķis ir veicināt patriotismu un uzsvērt ģimeniskās vēr-
tības novadā un Latvijā.  Līdzīgus dāvanu komplektus šogad dzimušie 
bērni ar dzimtsarakstu nodaļu starpniecību var saņemt visā Latvijā.

Māra Mičule, 
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

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

Projektu konkursa „Ģimenei. Videi. 
Izaugsmei Babītes novadā” mērķis 
bija uzrunāt un iesaistīt Babītes 
novada nevalstiskās organizācijas, 
komercsabiedrības un fiziskas perso-
nas, kuras reģistrētas kā saimnieciskā 
darba veicēji, dzīves vides kvalitātes 
uzlabošanā novadā. Konkurss nori-
sinājās divās kārtās, tika atbalstītas 
ieceres vides uzlabošanai un satu-
rīga brīvā laika pavadīšanai Babītes 

novadā. Projekta kopējās finanses –  
20 000 eiro. Projektu īstenošanas vie-
ta – Babītes novada administratīvā 
teritorija.

Video aicinām noskatīties pašvaldī-
bas tīmekļa vietnē www.babite.lv, sada-
ļā „Iedzīvotājiem” – „Foto un video”, 
vai pašvaldības „Youtube” kanālā. 

Māra Mičule, 
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Babītes novada pašvaldības domes sēdē 2018. gada 28. novembrī izskatīti 
27 lēmumprojekti. Sēdē piedalījās 13 deputāti. Babītes novada domes ārkārtas sēdē 

2018. gada 13. novembrī izskatīti divi 
lēmumprojekti. Sēdē piedalījās 10 deputāti.

Domes lēmumi īsumā:
1) apstiprināt Babītes novada pašvaldības kustamās mantas – cirsmas 

atmežojamā meža zemē pašvaldības nekustamajā īpašumā „Vēja zie-
di” 0,57 ha platībā Babītes pagastā, Babītes novadā, izsoles rezultā-
tus un izsoles uzvarētāju SIA „Silvex.lv”; slēgt līgumu par cirsmas 
pārdošanu par pirkuma maksu 4825 eiro; 

2) izsniegt izziņas trim personām par piekrišanu iegūt īpašumā nekus-
tamos īpašumus Babītes novadā.

Andrejs Ence, 
Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Domes lēmumi īsumā:
1) nolēma izteikt Babītes novada 

pašvaldības domes 2018.  gada 
31.  oktobra lēmuma „Par zemes 
ierīcības projekta apstiprināšanu 
nekustamajā īpašumā „Jūrmalas 
iela 3”, kadastra nr. 80480030161, 
ietilpstošajai zemes vienī-
bai ar kadastra apzīmējumu 
80480031255, Piņķi, Babītes 
pagasts, Babītes novads” (proto-
kols Nr. 12, 7.§) 3. punktu jaunā 
redakcijā;

2) mainīt adresi „Dižniedras”, 
Gātciems, Salas pagasts, Babītes 
novads, uz plānotās zemes vien-
ības Nr. 3 esošajai dzīvojamajai 
ēkai ar kadastra apzīmējumu 
80880030075002, nosakot ad-
resi „Dižniedras-1”, Gātciems, 
Salas pagasts, Babītes novads. 
Mainīt adresi „Ārņu Beltes”, 
Gātciems, Salas pagasts, Babī-
tes novads, uz plānotās zemes 
vienības Nr. 3 esošajai dzīvoja-
majai ēkai ar kadastra apzīmē-
jumu 8088030075001 un ar to 
funkcionāli saistītajām būvēm, 
nosakot adresi „Dižniedras”, 
Gātciems, Salas pagasts, Babītes 
novads;

3) atļaut no nekustamā īpašuma 
„Raņķi” atdalīt un reģistrēt kā at-
sevišķu kadastra objektu zemes 
vienību 23,1 ha platībā ar kadas-
tra apzīmējumu 80880100023 
un piešķirt nosaukumu un adresi 
„Mežraņķi”, Salas pagasts, Babītes 
novads;

4) apstiprināt izstrādāto zemes 
ierīcības projektu nekustamajā 
īpašumā „Alstu iela 15” ietilpsto-
šās zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 80480041138, Spilvē, 
Babītes pagastā, Babītes novadā, 
sadalīšanai;

5) apstiprināt izstrādāto zemes 
ierīcības projektu nekustamajā 
īpašumā „Birznieki” ietilpstošās 
zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 80480070954 Dzilnu-
ciemā, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, sadalīšanai;

6) apstiprināt izstrādāto zemes 
ierīcības projektu nekustamā 
īpašumā „Sidrabbirzes” ietilpsto-
šajai zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 80480070952 Dzil-
nuciemā, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, sadalīšanai;

7) apstiprināt izstrādāto zemes 
ierīcības projektu nekustamā 
īpašumā „Birztalas” ietilpstošajai 
zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 80480070964 Dzilnu-
ciemā, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, sadalīšanai;

8) apstiprināt izstrādāto zemes ie-
rīcības projektu nekustamā īpa-
šumā „Reiņi” ietilpstošajai zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
80480040340 Spilvē, Babītes pa-
gastā, Babītes novadā, sadalīšanai; 

9) atļaut uzsākt detālplānojuma iz-
strādi zemes vienībai Cidonijas 
ielā 7, Babītē, Babītes pagastā, Ba-
bītes novadā;

10) atļaut uzsākt detālplānojuma 
izstrādi teritorijai, ko ietver ne-
kustamā īpašuma „Dzilnustūrīši” 
zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 80480071033 Dzilnu-
ciemā, Babītes pagastā, Babītes 
novadā;

11) atļaut uzsākt detālplānojuma iz-
strādi teritorijai, ko ietver nekus-
tamā īpašuma „Atmodas” zemes 
vienība ar kadastra apzīmējumu 
80480030001 un nekustamā 
īpašuma „Rīgas iela 21” zemes 
vienība ar kadastra apzīmējumu 
80480030284 Piņķos, Babītes 
pagastā, Babītes novadā;

12) detālplānojumu „Strauti” (2. kār-
ta) un „Austrumu Kakari” izstrā-
des īstenotājam SIA „Jūrmalas 
vilnis” sešu nedēļu laikā pēc lē-
muma stāšanās spēkā noslēgt 
administratīvos līgumus par de-
tālplānojumu īstenošanas kārtību 
atbilstoši līguma projektam;

13) noslēgt zemes nomas līgumu ar 
vienu personu par pašvaldības īpa-
šuma „Dārzi” zemes vienības, ka-
dastra apzīmējums 80480030167, 
ar nosacīto nosaukumu „Piņķi”, 
daļas iznomāšanu bez apbūves 
tiesībām personīgās palīgsaimnie-
cības vajadzībām – ģimenes dārza 
ierīkošanai un uzturēšanai;

14) slēgt vienošanos ar vienu per-
sonu par 2009. gada 5. janvārī 
noslēgtā zemes nomas līguma 
Nr.  37 pagarināšanu nekustamā 
īpašuma „Ilgas” Skārduciemā, Ba-
bītes pagastā, Babītes novadā, ēku 
un būvju uzturēšanai;

15) atsavināt nekustamo īpašumu 
„Vecbatari”, Lapsās, Babītes pa-
gastā, Babītes novadā, kas sastāv 
no zemes vienības 0,0557 ha 
platībā un uz tās esoša šķūņa  
112,5 m2 platībā;

16) izsniegt izziņu divām personām 
par piekrišanu iegūt īpašumā 
nekustamos īpašumus Babītes 
novadā;

17) apstiprināt nosacīto cenu  
1500 eiro atsavināmajam nekus-
tamajam īpašumam „Starpgabals 
Nr.18” Spuņciemā, Salas pagas-
tā, Babītes novadā, kas sastāv 
no neapbūvētas zemes vienības  
0,0359 ha platībā;

18) apstiprināt izsoles noteikumus 
„Babītes novada pašvaldībai 
piederoša nekustamā īpašuma 
„Starpgabals Nr.18” Salas pa-
gastā, Babītes novadā, kadastra 
Nr.  80880050070, neapbūvētas 
zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 80880050345, 359 m2 

platībā izsoles ar pretendentu at-
lasi noteikumi”;

19) veikt izmaiņas pašvaldības 2014. 
gada 28. maija noteikumu Nr. 12 
„Par atlīdzību un sociālām garan-
tijām Babītes novada pašvaldības 
vēlētām amatpersonām un iestā-
žu vadītājiem” (protokols Nr.  6, 
41.§) 29.1.  apakšpunktā, izsakot 
to jaunā redakcijā;

20) ar 2019. gada 1. janvāri atcelt 
Babītes novada pašvaldības  
2015. gada 23. septembra no-
teikumus Nr.  11 „Par avansu 
izsniegšanas un norēķinu iesnieg-
šanas kārtību Babītes novada pa-
švaldībā”; 

21) slēgt līgumu ar SIA „SOLLO 
LV” par rēķinu, nekustamā īpa-
šuma nodokļa un citu maksāša-
nas paziņojumu apmaksu SIA 
„MAXIMA Latvija” veikalos;

22) slēgt ar VAS „Latvijas Pasts” 
līgumu par maksājumu pieņem-
šanu pasta pakalpojumu snieg-
šanas vietās un pieņemto naudas 
summu ieskaitīšanu kontā, sākot 
ar 2019. gada 1. janvāri. Slēgt 
ar VAS „Latvijas Pasts” līgumu 
par naudas pārvedumu izmaksu 
pašvaldības klientiem, sākot ar  
2019. gada 1. janvāri;

23) apstiprināt Babītes nova-
da pašvaldības noteikumus 
Nr.  11 „Kārtība, kādā veicami 
zemsliekšņa iepirkumi (tirgus iz-
pēte) Babītes novada pašvaldībā”;

24) piešķirt četriem Babītes novada 
pašvaldības Salas sākumskolas 
pedagogiem naudas balvu;

25) apstiprināt Babītes novada paš- 
valdības saistošos noteikumus 
Nr. 15 „Par grozījumiem Babītes 
novada pašvaldības 2018.  gada 
budžetā”;

26) piešķirt Babītes novada pašvaldī-
bas iestāžu darbiniekiem, iestāžu 
vadītājiem un pašvaldības izpilddi-
rektorei vienreizēju prēmiju par 
ieguldījumu 2018.  gada Babītes 
novada pašvaldības budžeta sek-
mīgā izpildē un labiem 2018. gada 
darba izpildes rādītājiem;

27) apstiprināt atbildi dzīvojamās 
ēkas „Jaunmētras” iedzīvotājiem.

Andrejs Ence, 
Babītes novada pašvaldības

domes priekšsēdētājs



4 | www.babite.lv 2018. gada 18. decembris, nr. 104

Babītes novada pašvaldības 
Administrācijas Sabiedriskās 
kārtības daļas sargu darbības 
rezultāti, sadarbībā ar Olaines 
iecirkņa policijas darbiniekiem 
veicot sabiedriskās kārtības uzrau-
dzību Babītes novadā novembrī:

•	 sabiedriskās kārtības uzraudzībā 
veikti 88 izbraukumi;

•	 Valsts policijā nogādātas deviņas 
personas:
o par administratīvā pārkāpuma 

izdarīšanu – sešas;
o aizdomās par noziedzīga noda-

rījuma izdarīšanu – trīs;
•	 saņemti un izskatīti 46 iedzīvotā-

ju iesniegumi un sūdzības;

•	 divos gadījumos personas nogā-
dātas dzīvesvietā;

•	 ar 37 personām veiktas preventī-
va rakstura pārrunas un pieņemti 
paskaidrojumi;

•	 par apstāšanās un stāvēšanas no-
teikumu neievērošanu sastādīti 
19 protokoli – paziņojumi;

•	 par alkoholisko dzērienu vai 
citu apreibinošo vielu lietoša-
nu 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;

•	 par nesakoptu īpašumu Babītes 
novada teritorijā sastādīti četri 
administratīvā pārkāpuma pro-
tokoli;

•	 par pārvietošanos kājām dien-
nakts tumšajā laikā neapgaismo-
tā ceļa posmā pa braucamo daļu 
bez atstarojošiem elementiem 
sastādīti trīs administratīvā pār-
kāpuma protokoli;

•	 veikti divi reidi, kuru laikā pār-
baudītas automašīnas un auto-
mašīnu vadītāji ar mērķi novērst 
likumpārkāpumus un noziedzī-
gus nodarījumus, kā arī veikta 
preventīva rakstura patrulēšana 
pa Babītes novadu, pārbaudītas 
tirdzniecības vietas.

Novembrī veiktie darbi sabiedriskās 
kārtības uzraudzībā Babītes novadā

Nekustamais īpašums
1.  Turpinās Babītes vidusskolas 
piebūves būvdarbi, nosvinēti spāru 
svētki. 
2.  Pagarināts līguma izpildes ter-
miņš par rotaļu laukuma izveidi 
nekustamajā īpašumā Liepu alejā 
17, Babītē; termiņš – 2018. gada  
14. decembris.
3.  Babītes novadā uzstādīti Zie-
massvētku dekori.

Ceļi, meliorācija un apgaismo-
jums 
1. Pabeigti ielu un ceļu būvdarbi, kā 
arī ielu apgaismojuma izbūve; ob-
jekti nodoti ekspluatācijā.
2.  Atjaunota pašvaldības autoce-

ļa C-9 (Trenču ceļš) seguma di-
lumkārta.
3. Izstrādāts būvprojekts „Pašvaldī-
bas autoceļa C-13 (Annas–Vīkuļi) 
posma Babītes pagastā, Babītes 
novadā, pārbūve”; uzsākta būvpro-
jekta „Vītola ielas Piņķos, Babītes 
pagastā, Babītes novadā, pārbūve” 
izstrāde.
4.  Turpinās Dzilnupes sūkņu sta-
cijas pārbūve; noslēgta vienošanās 
par līguma termiņa pagarināša-
nu līdz 2019. gada 28. februārim 
un saskaņā ar izmaiņām projek-
tā palielināta līguma summa par  
8860 eiro. 
5. Likvidētas bebru alas Trenču pol-
dera aizsargdambī. 

Pašvaldības iestādes
1. PII „Saimīte” uzstādīta dekoratīva 
norobežojoša sēta apstādījumiem. 
2. Noslēgts līgums ar SIA „Pirmas” 
par kurināmā degvielas piegādi 
Salas sākumskolas un Spuņciema 
sporta halles apkures vajadzībām.
3.  Pieņemts lēmums slēgt līgumus 
ar SIA „Sabiedriskais autobuss” par 
transporta pakalpojumiem neregu-
lārajiem pasažieru pārvadājumiem 
Babītes sporta kompleksa un Ba-
bītes vidusskolas vajadzībām; tiek 
gatavoti līgumi.

Elfa Sloceniece, 
Babītes novada pašvaldības 

izpilddirektore

Saimnieciskie darbi novembrī 

PAZIŅOJUMS

PAZIŅOJUMS

PAZIŅOJUMS

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Cidonijas ielā 7, 
Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. novembra lēmumu 
„Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Cidonijas ielā 7 ar 
kadastra apzīmējumu 80480040174 Babītē, Babītes pagastā, Babītes nova-
dā” (prot. Nr. 14, 9.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi detalizēt 
zemes vienības izmantošanas un apbūves parametrus, paredzot detālplāno-
juma teritorijas sadalīšanu divās daļās, vienlaikus nosakot privātmāju uztu-
rēšanai nepieciešamo transporta infrastruktūru un inženierkomunikācijas.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada paš- 
valdības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plā-
notāja Andra Valaine.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 2019. gada 15. janvā-
rim var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijā Centra ielā 4, 
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot 
uz e-pasta adresi dome@babite.lv.

Andra Valaine,
Babītes novada pašvaldības  Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas  plānotāja

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam 
„Dzilnustūrīši” Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. novembra lēmumu „Par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma 
„Dzilnustūrīši” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480071033 Dzilnu-
ciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr. 14, 10.§) ir uzsākta detāl-
plānojuma izstrāde ar mērķi detalizēt zemes vienību izmantošanu un apbūves 
parametrus, paredzot detālplānojuma teritorijā privātmāju būvniecību, vien-
laikus nosakot jauno zemes vienību robežas un aprobežojumus, kā arī privāt-
māju uzturēšanai nepieciešamo transporta infrastruktūru, inženierkomunikā-
cijas un kopējo rekreācijas teritoriju.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašval-
dības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja Veldze Liepa.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 2019. gada 15. janvā-
rim var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijā Centra ielā 4, 
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot 
uz e-pasta adresi dome@babite.lv.

Veldze Liepa,
Babītes novada pašvaldības  Plānošanas un būvniecības daļas  vadītāja

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Atmodas” 
zemes vienībai un nekustamā īpašuma Rīgas iela 21 zemes vienības 

daļai Piņķos, Babītes pagastā, Babīte novadā

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. novembra lēmumu 
„Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā 
īpašuma „Atmodas”, kad. Nr. 80480030001, zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 80480030001 un nekustamā īpašuma Rīgas iela 21, kad. Nr. 
80480030276, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480030284 Piņ-
ķos, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr. 14, 11.§) ir uzsākta de-
tālplānojuma izstrāde ar mērķi detalizēt nekustamā īpašuma „Atmodas”, 
kad. Nr. 8048 003 0001, un nekustamā īpašuma Rīgas iela 21, kad. Nr. 
80480030276, turpmākās izmantošanas un apbūves nosacījumus, kā arī 
detalizēt un noteikt satiksmes infrastruktūrai un inženierkomunikācijām 
nepieciešamo teritoriju, zemes vienību sadalīšana.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašval-
dības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja Veldze Liepa.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 2019. gada 15. janvā-
rim var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijā Centra ielā 4, 
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot 
uz e-pasta adresi dome@babite.lv.

Veldze Liepa,
Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja
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Ievērojot Ministru kabineta  
2017. gada 17. oktobra noteikumus 
Nr. 630 „Noteikumi par iekšējās 
kontroles sistēmas pamatprasībām 
korupcijas un interešu konflikta ris-
ka novēršanai publiskas personas 
institūcijā”, kuru mērķis ir novērst 
iespējamas koruptīvas darbības un 
interešu konflikta rašanos darīju-
mos ar skaidru naudu, kā arī Babītes 
novada pašvaldības Pretkorupcijas 
pasākuma plānu un izmaiņas nor-
matīvajos aktos, kas saistītas ar ka-
ses sistēmu darba organizāciju un 
skaidrās naudas apriti, no 2019. gada 
1. janvāra visās pašvaldības institūci-
jās tiks pārtraukti norēķini ar skaidru 

naudu, izņemot Babītes novada pa-
švaldības Kultūrizglītības centru un 
tā filiāli Salas pagastā „Vietvalži”, kur 
arī turpmāk biļetes uz kultūras pasā-
kumiem varēs iegādāties par skaidru 
naudu. 

Pašvaldības Administrācijā (Cen-
tra iela 4, Piņķi) un Spuņciema spor-
ta hallē („Pīlādzīši”, Spuņciems) tiks 
uzstādīti divi integrētie termināļi, 
kas nodrošinās iespēju norēķināties 
par jebkuru pašvaldības sniegto pa-
kalpojumu un nekustamā īpašuma 
nodokli vienuviet. 

Babītes sporta kompleksā ( Jūr-
malas iela 17, Piņķi), Kultūrizglītī-
bas centrā ( Jūrmalas iela 14, Piņķi), 

pašvaldības bibliotēkā ( Jūrmalas 
iela 14, Piņķi) būs pieejami termi-
nāļi maksājumiem ar karti, kur par 
konkrētās institūcijas sniegtajiem 
pakalpojumiem varēs norēķināties 
ar bezskaidru naudu.

Tāpat plānots, ka no 2019.  gada 
februāra maksājumus par pašval-
dības sniegtajiem pakalpojumiem, 
nekustamā īpašuma nomu, nekusta-
mā īpašuma nodokli u.c. gan skaidrā 
naudā, gan ar karti, uzrādot rēķinu, 
varēs veikt jebkurā SIA „MAXIMA 
Latvija” veikala kasē to darba laikā. 

Babītes novada pašvaldības 
Administrācija

No 2019. gada 1. janvāra Babītes novada pašvaldības 
institūcijās jauna norēķinu kārtība

Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija (SPRK) apstip-
rinājusi jaunos SIA „Getliņi EKO” 
sadzīves atkritumu 
apglabāšanas tarifus. 

No 2019.  gada par nešķiroto sadzī-
ves atkritumu noglabāšanu „Getli-
ņi EKO” poligonā būs jāmaksā  
58,12 eiro/t, kur iekļauts arī  dabas 
resursu nodokļa (DRN) likmes pie-
augums no 35 eiro/t uz 43 eiro/t. 
Mainoties DRN likmei un maksai par 
atkritumu noglabāšanu „Getliņi EKO” 
poligonā, no 2019.  gada 1.  janvāra 
proporcionāli mainīsies arī maksa par 
sadzīves atkritumu izvešanu SIA „Eco 
Baltia vide” apkalpotajās pašvaldībās, 
tostarp Babītes novadā.  

Sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanas maksa SIA „Eco Baltia vide” 
klientiem
Babītes novada pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā atkritumu savāk-
šanas zonā Nr.  2 un Nr.  3 SIA „Eco 
Baltia vide” sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanas tarifs par vienu ku-

bikmetru (bez PVN) no 2019. gada  
1. janvāra būs 10,26 eiro (šobrīd –  
7,71 eiro). Tādējādi privātmājās visbie-
žāk izmantotā 0,24 kubikmetru kontei-
nera vienas tukšošanas reizes izmaksas 
pieaugs par aptuveni 0,74 eiro ar PVN. 
Lai iedzīvotājiem sniegtu iespējas šķi-
rot atkritumus un attiecīgi samazināt iz-
maksas par nešķiroto atkritumu izveša-
nu un apglabāšanu poligonā, SIA „Eco 
Baltia vide” turpinās investēt atkritumu 
šķirošanas infrastruktūrā un jaunos, 
modernos risinājumos. 

Sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanas maksa AS „Daugavpils 
specializētā autotransporta uzņē-
muma” klientiem
Babītes novada pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā atkritumu savākšanas 
zonā Nr. 1, ko apkalpo AS „Daugavpils 
specializētais autotransporta uzņē-
mums”, maksa par viena kubikmetra 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
no 2019. gada 1. janvāra būs 11,02 eiro 
bez PVN. 

Atkritumu apsaimniekošanas likums 
paredz, ka sadzīves atkritumu apsaim-

niekošanas pakalpojumu maksu veido 
sabiedrisko pakalpojumu regulatora 
apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritu-
mu apglabāšanu poligonā, DRN, mak-
sa par sadzīves atkritumu savākšanu, 
pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāša-
nu un u.c. pakalpojuma sniedzēja iz-
maksas. Saskaņā ar normatīvajos aktos 
paredzēto arī turpmāk katru gadu pie-
augs DRN par atkritumu noglabāšanu 
poligonā, kas proporcionāli atspogu-
ļosies pakalpojumu cenās. Saskaņā ar  
Dabas resursu nodokļa likumu 
2018. gadā DRN par vienas tonnas sa-
dzīves atkritumu apglabāšanu poligonā 
pieauga līdz 35 eiro, 2019. gadā DRN 
likme būs 43 eiro, bet 2020.gadā –   
50 eiro.

Papildu informācija par atkritu-
mu apsaimniekošanu Babītes novadā 
pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.babite.lv, sadaļā „Iedzīvotājiem” – 
„Atkritumu apsaimniekošana”. 

Informācija apkopota 
pēc  „Eco Baltia vide” un 

AS „Daugavpils specializētais 
autotransporta uzņēmums” 

sniegtajām ziņām

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
maksas izmaiņas no 2019. gada 1. janvāra

2018. gada 14. novembrī stājās 
spēkā jauni teritorijas kopšanas un 
būvju uzturēšanas saistošie 
noteikumi Babītes novadā, kas 
nosaka kārtību, kādā uzturami un 
kopjami nekustamie īpašumi un 
tiem piegulošās teritorijas.   

Noteikumos minēti nekustamo īpašu-
mu īpašnieku un valdītāju pienākumi, 
nodrošinot teritorijas sakopšanu, zā-
liena vai zālāju pļaušanas biežumu un 
pieļaujamo zāles garumu, apstādījumu 
uzturēšanu, grāvju un caurteku tīrīšanu. 
Tāpat ir minētas darbības, kas jāveic sa-
biedriskās vietās un nekustamajam īpa-
šumam piegulošajās teritorijās. Sabied-
riskās iestādēs un pakalpojumu sfēras 
objektos jābūt izvietotām un savlaicīgi 
iztukšotām atkritumu urnām. 

Šis normatīvais akts arī nosaka, ka 
teritorijas sakopšana nozīmē tīrības uz-
turēšanu, nepieļaujot būvgružu, zaru, 
lapu vai atkritumu uzkrāšanos. Tāpat 
tie akcentē, ka būvju uzturēšanā jāievē-
ro, lai tās nav bīstamas un no tām nevar 
rasties kaitējums citiem. Personām, 
kuras ir atbildīgas par dzīvojamo māju 
uzturēšanu, jānodrošina savlaicīga re-
montdarbu veikšana, sniega un ledus tī-
rīšana, lāsteku likvidēšana, nepieļaujot 
gājēju vai nekustamo īpašumu drošības 
apdraudējumu. Sīko atkritumu urnām 
jābūt no nedegoša materiāla. Neapdzī-

votās ēkās vai saimnieciskajai darbībai 
neizmantotās būvēs, kas rada vai var 
radīt apdraudējumu, jānodrošina, ka 
citas personas tajās nevar iekļūt un uz-
turēties. Šādām ēkām un būvēm jāiz- 
strādā konservācijas plāns, kas jāsaska-
ņo Babītes novada pašvaldības Plānoša-
nas un būvniecības daļā.  

Jaunajos saistošajos noteikumos ir 
atrunātas īpašuma nosaukuma vai adre-
ses numura zīmju izvietošanas prasības. 
Plākšņu paraugs apstiprināts pašvaldī-
bas domē. Saistošie noteikumi nosaka 
ne vien to vizuālo izskatu (ielas nosau-
kuma plāksnes, mājas numura plāksnes 
un mājas nosaukuma plāksnes), bet arī 
materiālu, no kā plāksnes jāizgatavo.

Babītes novada pašvaldības sabied-
riskās kārtības sargi veic šo saistošo 
noteikumu izpildes kontroli un ir tiesīgi 
izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas 
sodu par saistošo noteikumu neievēro-
šanu.   

Ar Babītes novada pašvaldības  
2018. gada 28. marta saistošajiem no-
teikumiem Nr. 4 „Teritorijas kopšanas 
un būvju uzturēšanas saistošie noteiku-
mi Babītes novadā” aicinām iepazīties 
pašvaldības tīmekļvietnē www.babite.
lv, sadaļā „Pašvaldība” – „Normatīvie 
akti”.

Ilze Aizsila,
 Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunumi nekustamo īpašumu uzturētājiem 
Babītes novadā
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JAUNĀKIE SPORTA SACENSĪBU REZULTĀTI

VOLEJBOLS
Novembrī sporta kluba „Babīte” sie-
viešu komanda Latvijas Nacionālās 
līgas čempionātā aizvadīja četras 
spēles, 3. novembrī ar rezultātu 3:0 
pieveicot LLU komandu, ar rezultā-
tu 2:3 zaudējot RSU/MVS, 24. no-
vembrī ar 3:1 pieveicot VK „Gulbe-
ne” un ar 3:0 Mārupes SC. 
Latvijas čempionātā aizvadīto spēļu 
rezultāti: 10. novembrī SK „Babīte” 
ar 1:3 zaudēja VK „Jelgava”, 11. no-
vembrī ar rezultātu zaudēja 1:3 VK 
„miLATss”, 13. novembrī ar 1:3 zau-
dēja RVS. 

NOVUSS
Latvijas čempionāta finālsacensī-
bās, kas notika 24. novembrī Bērvir-
cavā, vietu starp 15 labākajiem spē-
lētājiem, iegūstot 10.  vietu, izcīnīja 
Babītes sporta kluba pārstāvis Juris 
Grosens.

PIERĪGAS NOVADU SPORTA SPĒ-
LES 
11. novembrī Mārupes novadā no-
tika pēdējās Pierīgas novadu sporta 
spēļu sacensības.
Kāršu spēlē „Zolīte” piedalījās 
vienpadsmit pašvaldību komandas. 
Babītes novada komanda izcīnīja 
augsto 3. vietu. Komandas sastāvā 
par godalgoto vietu cīnījās Daina 
Pedece, Ritvars Osis, Jānis Driksne 
un Uldis Lagzdiņš. 
Pierīgas novadu sporta spēļu 
kopvērtējumā Babītes novads ar  
190 punktiem ierindojās 2. vietā, no 
uzvarētājiem – Mārupes novada ko-
mandas – atpaliekot tikai par vienu 
punktu. 

BABĪTES NOVADA SPORTA SPĒLES  
NOVUSS
11. novembrī notika Babītes nova-
da sporta spēļu sacensības novusa 
vienspēlēs. Piedalījās 30 dalībnieku 
no Babītes, Ķekavas, Olaines, Ozol-
nieku un Jelgavas novada, kā arī no 
Jelgavas un Rīgas.
Dāmu konkurencē 1.  vietu izcīnīja 
Mārīte Pabērza no Jelgavas novada, 
2. vietu Ināra More no Rīgas, 3. vie-
tā ierindojās Maija Laizāne no Jelga-
vas. Vīrieši tika vērtēti divās grupās: 
amatieru grupā 1. vietu izcīnīja San-
dijs Miķelsons no Babītes novada, 
2.  vietu Rihards Akmeņkalns no 
Ķekavas novada, bet 3. vietu ieguva 
Ainārs Binders no Babītes novada; 
sporta grupā pirmās trīs vietas sada-
līja pašmāju, Babītes novada, spor-
tisti – Igors Ramba izcīnīja 1. vietu, 
Ainārs Grosens 2. vietu, Gaidis Čo-
ders ieguva 3. vietu.

ŠAHS
17. novembrī Babītes vidusskolas 
telpās notika šā gada otrā posma 

sacensības šahā bērniem un Ba-
bītes novada atklātās sacensības 
šahistiem bez vecuma ierobežoju-
ma. Bērnu sacensībās 16 dalībnieki 
tika sadalīti trīs grupās pēc spēles 
prasmes. Labākie savās grupās – 
Viktors Rukans, Renārs Senkāns 
un Jēkabs Vidrusks. Pieaugušo 
konkurencē sacentās septiņi dalīb-
nieki, starp kuriem startēja arī divi 
jaunieši ar atbilstošu meistarkla-
ses līmeni. Šajās sacensībās par 
uzvarētājiem kļuva Ivo Gubanovs 
(1.  vieta), Jurģis Lapiņš (2.  vieta) 
un Daniils Harlamovs, kuram sa-
censību dienā bija tikai deviņi gadi 
(3. vieta).

ZOLĪTE
25.  novembrī Babītes sporta 
kompleksā notika šā gada piektais 
posms kāršu spēlē „Zolīte”, sīvi cī-
noties par pirmajām sešām vietām. 
Pēdējais posms izšķīra galīgo vietu 
sadalījumu šajās sacensībās. 
Labākie piektajā posmā: sievie-
šu konkurencē 1.  vietā ierindojās 
Daina Pedece, 2.  vietā – Ieva Ķel-
pe, 3.  vietā – Inita Reika; vīriešu 
konkurencē 1.  vietu izcīnīja Uldis 
Lagzdiņš, augsto 2.  vietu ieguva  
Māris Kurcišs, bet 3. vietā ierindojās 
Valdis Mincāns.
Sacensību gada kopvērtējums: 
1.  vietā ar 7 punktiem – Jurģis  
Lapiņš, 2.  vietā ar 8 punktiem –  
Māris Kurcišs, 3.  vietā ar 9 pun-
ktiem – Uldis Lagzdiņš, 4.  vietā ar 
10 punktiem – Ritvars Osis, 5. vie-
tā ar 13 punktiem – Vladislavs  
Ribulis, 6.  vietā ar 14 punktiem –  
Valdis Mincāns. Labākā no dā- 
mām – Ieva Ķelpe – ar 17 punktiem 
ierindojās 8. vietā.  

BOULINGS
28.  novembrī sporta un atpūtas 
centrā „Bowlero” Rīgā notika sacen-
sības boulingā. Dalībniekus vērtēja 
pēc individuāla sasnieguma, notika 
arī sacensības starp komandām (pa 
celiņiem).
Labākie individuālajā vērtējumā  
45 dalībnieku konkurencē: sievie-
tēm 1.  vietā Liena Sausiņa, 2.  vie-
tā Māruta Paudrela, 3.  vietā Alisa 
Reķe; vīriešiem 1.  vietā Nauris 
Zīds, 2.  vietā Andris Ence, 3.  vietā  
Ričards Ramis. Komandu vērtē-
jumā (deviņas komandas) 1.  vie-
tu izcīnīja Nauris Zīds, Mārtiņš  
Matisāns, Edgars Lasevičs, Ričards 
Ramis un Ilze Ķiploka, 2.  vieta  
Ilzei Filipsonei, Uldim Filipsonam, 
Jānim Encem, Andrim Encem 
un Guntim Pedecam, 3.  vieta Mi-
kam Folkmanim, Kārlim Folkma-
nim, Ivaram Briedim, Andrim  
Dombrovskim un Mārim Ozoli-
ņam.  

Babītes sporta komplekss 
informē, ka pēc remontdarbiem 
mazā peldbaseina pirts atkal ir 
atvērta apmeklētājiem. 

Pirts darba laiks: 
sestdienās plkst. 12.00–15.00;
svētdienās plkst. 12.00–16.00.
Vairāk informācijas par peldba-
seiniem un pirtīm skatiet tīmekļa 
vietnē www.babite.lv, sadaļā „Sports”.

Atsāk darboties Babītes sporta kompleksa 
mazā peldbaseina pirts 
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Mazais peldbaseins. 

Pirms 30 gadiem – 1988. gada 
26. novembrī – pēc Latvijas Kultūras 
fonda ierosmes pie Piņķu baznīcas 
tika atklāts tēlnieka Ulda Sterģa 
veidots piemiņas akmens. 

Tas veltīts 1916.  gada 19. jūlijā (pēc 
jaunā stila – 1.  augustā) šajā baznīcā 
notikušajai 5.  Zemgales latviešu strēl-
nieku bataljona komandiera apakšpulk- 
veža Jukuma Vācieša uzrunai saviem 
karavīriem, kurā viņš tos aicināja smel-
ties garaspēku un ticību uzvarai no baz-
nīcas altārgleznā attēlotā Jēzus Kristus, 
kur tas redzams, ejot pa vētras sabango-
tu jūras ūdens virsu un sniedz glābjošu 
roku savam māceklim Pēterim (Mateja 
evaņģēlija 14. nodaļa, 22.–33.  pants). 
Dzejnieks Aleksandrs Čaks 1936. gadā 
šo uzrunu padarīja nemirstīgu poēmā 
„Sprediķis Piņķu baznīcā”. Šis dzejas 
darbs kļuva par A. Čaka radītā strēlnie-
ku varoņepa „Mūžības skartie” idejisko 
kodolu.

Pieminekļa atklāšanas pasākums Piņ-
ķos 1988.  gadā kļuva par plašu tautas 
atmodas manifestāciju. Pie piemiņas 
akmens plīvoja daudzi sarkanbaltsarka-
nie karogi. Pieminekli iesvētīja Piņķu 
draudzes ilggadējais mācītājs prāvests 
Jānis Liepiņš. Uzraksts uz piemiņas ak-
mens pie Piņķu baznīcas: „Cīņā iet ir 
brīvu vīru daļa, cīņā mirt ir brīvu vīru 
daļa.” (A.  Čaks). Pēc atklāšanas sekoja 
dievkalpojums ļaužu pārpildītā Piņķu 
baznīcā, kuras kanceli rotāja liels sar-
kanbaltsarkanais karogs. Atklāšanas pa-
sākumā un dievkalpojumā piedalījās un 
Aleksandra Čaka poēmu skandēja tautā 
iemīļotais aktieris un bijušais 5. Zemga-
les latviešu strēlnieku pulka strēlnieks 
Ēvalds Valters. Piedalījās arī citi Dailes 
teātra aktieri. Jau 1987. gada 21. de-
cembrī Dailes teātrī bija notikusi Čaka 
„Mūžības skarto” pirmizrāde ar vēl tik-
ko tajā saklausāmo lūgšanu „Dievs, svētī 
Latviju!”. 

Šā raksta autora rīcībā šobrīd nav 
konkrētu faktu un liecību par to, kā 
tā laika Babītes vietējā pašvaldība un 
saimnieciskās organizācijas, piemēram, 
Bulduru sovhoztehnikums, sadarbojās 

Piemiņas akmenim pie Piņķu baznīcas – 30 gadu jubileja

ar piemiņas akmens veidotājiem. Taču 
ir ziņas par to, ka apkārtnes labiekār-
tošanā un pieminekļa vietas reljefa 
veidošanā esot bijuši iesaistīti vietējie 
spēki. Atklāšanā un dievkalpojumā 
piedalījās liels vietējo ļaužu pulks, dzie-
dāja Bulduru tehnikuma meiteņu koris 
„Cantus” un Babītes vietējais koris, bija 
klāt toreizējā vidusskolas direkore Aina 
Kvēpa un arī šo rindu autors. 

Šobrīd Piņķu baznīcas apkārtnē sāk-
ti apjomīgi teritorijas labiekārtošanas 
darbi, labiekārtošanas darbus līdzfi-
nansē Babītes novada pašvaldība.

Baznīcā notiek dievkalpojumi, ik-
viens tiek aicināts šajā Ziemassvētku 
gaidīšanas laikā dievnamā ienākt. Ce-
rēsim, ka vēsturiskā Piņķu baznīca un 
tās apkārtne pamazām kļūs par arvien 
iecienītāku apskates un apmeklējumu 
objektu. Arī skolu jauniešiem Piņķu 
baznīca bija, ir un paliks vieta, kur mā-

cīties izpratni un ticību visaugstākajām 
vērtībām tā, kā to kādreiz mācīja Ju-
kums Vācietis saviem strēlniekiem. 

Nākamajā gadā gaidāmas arī citas 
nozīmīgas jubilejas – Piņķu kaujas 
un Rīgas atbrīvošanas no lieliniekiem 
simtā jubileja 22.–23. maijā, Piņķu 
kaujai veltīta pieminekļa atklāšanas  
80. gadadiena 23.  maijā, kā arī kauju 
pret Bermonta karaspēku simt gadu 
atcere 1919. gada oktobrī–novembrī.

Nobeigumā lūgums cilvēkiem, ku-
riem ir saglabājušās fotogrāfijas vai ci-
tas liecības par piemiņas akmens atklā-
šanu pie Piņķu baznīcas 1988. gadā, kā 
arī citas vietējās vēstures liecības, kon-
taktēties ar šī raksta autoru. Interesenti 
var pieteikties arī uz baznīcas apskati 
(tālruņa numurs 29642583, e-pasta 
adrese janis.amols@inbox.lv).

Mag. hist. Jānis Amols

Piemiņas akmens atklāšana 26.11.1988. Foto no laikraksta „Padomju 
Jaunatne”, 20.12.1988. 
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Novembrī Babītes PII viesojās 
fizikas profesors Didzis Lauva un 
kopā ar bērniem fizikas stundā 
„Laižam gaisā!” veica dažādus 
eksperimentus. 

Profesors darbojās ar skābi un ugu-
ni, ar elektrisko strāvu un pat zibeni. 
Ar skābes palīdzību tika uzpūsts ba-
lons. Tika demonstrētas gravitācijas 
likumsakarības. Dūmi, sprādzieni, 
elektrības spēks – to visu bērni ar lie-
lu interesi vēroja, klausījās profesora 

stāstījumā, secinot, ka, lai kļūtu par 
lieliem prātniekiem, jāmācās vēl ir 
ļoti daudz. 

Arī nākamgad Babītes PII tiek plā-
notas līdzīgas nodarbības, tādējādi 
mudinot bērnus interesēties par 
dažādiem procesiem dabā, kā arī, 
iespējams, virzīt viņu izvēli nākotnē 
nopietni pievērsties fizikas padziļi-
nātai apguvei.

Karīna Gajevska, 
Babītes PII vadītājas vietniece

izglītības jomā 
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Fizikas profesors Didzis Lauva fizikas stundā.  

Babītes PII bērni 
mācās eksperimentētPatriotu nedēļas ietvaros 

2018. gada 15. novembrī Babītes 
novada pašvaldības bibliotēkā 
notika viktorīna jauniešiem „Ko tu 
zini par Latviju?”. 

Jaunieši ar lielu interesi atbildēja uz 
30 viktorīnas jautājumiem, kuri bija 
sagatavoti prezentācijas veidā uz te-
levizora ekrāna. Viktorīnas jautājumi 
bija par dažādām tēmām – gan par 
vēsturiskiem notikumiem, gan mūsu 
prezidentiem, gan dabu un dzīvnie-
kiem, bija jāatpazīst ēkas un piemi-
nekļi, jānoskaidro vecvārdu nozīme. 
Viktorīnas beigās noskaidrojām pa-
reizās atbildes. Divas trešdaļas jautā-
jumu jaunieši atbildēja pareizi, kas ir 
ļoti labs rezultāts. Viktorīnā piedalī-
jās 20 jaunieši, balvās saņemot skais-
tas latviskas rokassprādzes un saldas 
balviņas.

Decembris – Ziemassvētku gaidī-
šanas mēnesis, kad klusībā izvērtējam 
savas veiksmes un neveiksmes, savus 

Bibliotēkā notikušie pasākumi

padarītos un nepadarītos darbus. Šajā 
laikā gribas pašiem kļūt labākiem, pa-
līdzēt citiem ar dažādām labdarības 
akcijām, gribas veikt labus darbus. Ba-
bītes novada pašvaldības bibliotēkā 
5.  decembrī notika radošā darbnīca 
„Ziemassvētku kartītes atspiedumu 
tehnikā”, kur visi interesenti varēja iz-
gatavot saviem mīļajiem Ziemassvēt-

ku kartītes, jo kas gan var vairāk ie-
priecināt kā paša radīts darbiņš! Vēl 
18.  decembrī tiksimies ar mazajiem 
pasaku cienītājiem cikla „Pasaku pa-
saulē” ceturtajā nodarbībā un lasīsim 
Ziemassvētku pasakas. 

Ināra Pētersone, 
Babītes novada pašvaldības 

bibliotēkas bibliotekāre

Babītes novada pensionāri 20.  de-
cembrī plkst.  14.00 tiek aicināti uz 
Babītes novada pensionāru bied-
rības gada noslēguma balli Babītes 
novada Kultūrizglītības centra Ma-
zajā zālē (3. stāvā) Jūrmalas ielā 14A, 
Piņķos. Pasākums plānots līdz plkst. 
19.00. Līdzi jāņem groziņš.

Tālruņi informācijai:
26011094,  Dzintars Andersons 
(Piņķi),
29237605, Zigrīda Krīgere (Salas 
pagasts),
26021092, Diāna Mazapša (Babīte).

Babītes novada pensionāru biedrība 

Pensionāru biedrības gada 
noslēguma balle 20. decembrī 
PiņķosDetektīvstāsts risinās, ievērojot visus 

žanra klasikas pamatprincipus. Ir as-
toņas darbojošās personas, ir nozie-
gums, visām astoņām iesaistītajām 
ir bijis motīvs un iespēja to izdarīt, 
turklāt nozieguma vieta, protams, 
tiek izolēta no ārpasaules, piespiežot 
tās visas vienlaikus būt gan aizdo-
mās turamajām, gan apsūdzētājām.  
R. Tomā savu lugu veidojis, apspē-
lējot gan cilvēku vājības un noslē-

pumus, gan dažādus vecumposmus 
un sociālos slāņus, tēlu centienus, 
sapņus, ilgas un nepiepildītās vēlmes. 
Tas savukārt režisoram dod iespēju 
iesaistīt izrādē visdažādākās lomu at-
veidotājas, ļaujot viņām gan realizēt 
esošo potenciālu, gan atstājot vietu 
izaugsmei. Astoņas mīlošās sievietes 
ir sieva, svaine, sievasmāte, māsa, di-
vas meitas un divas kalpones. Katra 
ar savu noslēpumu, katras dzīve un 

Robēra Tomā lugas „Astoņas mīlošās” iestudējums 
Babītes novada pašvaldības amatierteātrī „Kalambūrs”

24. novembrī Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra filiālē 
Salas pagastā „Vietvalži” notika novada amatierteātra „Kalambūrs” 
izrādes „Astoņas mīlošās” pirmizrāde (režisors Māris Zabarovskis). Šī 
franču dramaturga Robēra Tomā luga Latvijā ir piedzīvojusi vairākus 
iestudējumus gan amatieru, gan profesionālos teātros. Tas ir viegli 
skaidrojams – lugai ir spraigs sižets, tā apvieno sevī gan drāmas, gan 
komēdijas elementus, kā pikantu garšvielu pievienojot detektīvstāstu.

attiecības ar upuri izrādes gaitā ie-
zīmējas pavisam citādas, nekā šķiet 
sākumā.

Lomās: Gabija – Ilona Savočkina, 
Ogistīna – Valentīna Matjušenko, 
Sjūzina – Agnese Straupe, Katrīna – 
Patrīcija Šalma, vecmāmiņa – Indra 
Vētra, Pjareta – Olga Koroļova, Šanela –  
Antra Grava, Luīza – Gita Strazdiņa.

Nākamās papildizrādes  Babītes 
novada kultūrizglītības centra fi-
liālē Salas pagastā „Vietvalži”  12. 
un 26.  janvārī plkst.  17.00. Bez-
maksas ieejas kartes lūdzam re-
zervēt savlaicīgi, zvanot uz tālruņa 
numuru 67914920.

Dace Ulpe, 
Babītes novada pašvaldības 

Kultūrizglītības centra filiāles Salas pagastā 
„Vietvalži” izstāžu zāles vadītāja
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NĀKAMAIS „BABĪTES ZIŅU” IZDEVUMS 22. JANVĀRĪ

Reģistrācijas numurs: 000703364
Dibinātājs: Babītes novada pašvaldība
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, 
Babītes pagasts, 
Babītes novads, LV–2107

• Par avīzes sagatavošanu atbild sabiedrisko attiecību speciāliste Māra Mičule
• Par rakstu saturu atbildīgi to autori
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
Makets: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”

Babītes novada pašvaldības bibliotēkā 
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi) 
Tematiskās izstādes
•	 „Cimdotā Latvija”.
•	  Novadpētniecības izstāde „Babītes no-

vada ļaudis Latvijas simtgadei”.
•	 Irēnas Nikkinenas foto izstāde „Lācīši 

ziemā”. 
•	 „Ziemassvētki”.
•	 „100% iedvesmas” izstāde.
•	 „Zili balto grāmatu” izstāde.

Ievērojamiem kultūras darbiniekiem – 
decembra jubilāriem – veltītas izstādes
Aktierim Edgaram Liepiņam – 90. 
Rakstniekam Apsīšu Jēkabam – 160.
Akadēmiķis Jānis Stradiņš. 
Režisore Māra Ķimele.
Grafiķis Dainis Rožkalns.
Rakstnieks, scenārists Andris Kolbergs.
Itāliešu komponistam Džakomo Pučīni –  
160.

Jaunieguvumu izstāde 
Bērnu grāmatas, nozaru literatūra, daiļli-
teratūra.

Pasākumi
18.  decembrī plkst. 14.30 pasaku pēc-
pusdiena „Ziemassvētku pasakas”.
21. decembrī plkst. 15.00 bibliotēka ai-
cina uz biedrības „Daugavas Vanagi Latvi-
jā” jaunrades centra „Gaisma” dalībnieku 
dekoratīvās mākslas un dizaina 3. izstādes 
„Latvijai – 100” no cikla „Tēvzeme Latvi-
ja” atklāšanu. Jaunrades centra „Gaisma” 
vadītāja Vija Jansone jau trešo gadu Zie-
massvētku laikā priecē Babītes novada 
iedzīvotājus ar saviem un citu dalībnieku 

darbiem – apgleznota zīda tērpiem, aus-
tiem gobelēniem, rotām un adījumiem.

Babītes novada pašvaldības Kultūriz-
glītības centrā (Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
21. decembrī plkst. 16.00 
•	 no plkst. 16.00 mājražotāju tirdziņš;
•	 no plkst. 17.00 līdz 18.00 Liepājas ce-

ļojošā „Beztemata” cirka izrāde „Snieg-
baltīte un septiņi rūķīši”, rotaļas kopā 
ar Ziemassvētku vecīti, čaklo rūķu 
stūrītis;

•	 no plkst. 18.00 līdz 20.00 radošās  
darbnīcas; 

•	 no plkst. 20.00 līdz 21.10 animācijas 
filma „Saule brauca debesīs”;

•	 no plkst. 18.00 līdz 21.00 vizināšanās 
haskiju pajūgā.

Babītes novada pašvaldības Kultūr- 
izglītības centra filiālē 
(„Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts)
21. decembrī plkst. 19.00 Ziemassvēt-
ku eglīte Salas pagasta un Babītes novada 
bērniem – Jūrmalas teātra Ziemassvētku 
izrāde „...bet mobilos tagad mīl visi”, rota-
ļas kopā ar Ziemassvētku vecīti, pantiņu 
skaitīšana pie eglītes. Bezmaksas ielūgu-
mi jāizņem līdz 19. decembrim.
22. decembrī plkst. 12.00 kinoseanss – 
animācijas filma „Saule brauca debesīs”. 
Ieeja bez maksas. 
28. decembrī plkst. 20.00 Ziemassvēt-
ku koncerts „Starp sniegu un cilvēkiem”. 
Muzicē Ģirts Alsters ar grupu. Koncerta 
pārtraukumā – laimīšu liešana. Līdzi var 
ņemt savu cienastu. Aicinām Babītes 
novada iedzīvotājus līdz 27.  decembrim 
izņemt bezmaksas ieejas kartes, vietu 

skaits ierobežots. Galdiņu rezervācija, 
zvanot uz tālruņa numuru 20001958 vai 
20387272. 
No 18. decembra līdz 31. janvārim ra-
došo prasmju telpā būs apskatāma izstā-
de „Ticot, mīlot un gaidot” – Ziemassvēt-
ku rotājumi, apsveikumi un pastkartes no 
Jūrmalas pilsētas muzeja un „Vietvalžu” 
krājuma.

Piņķu Svētā Jāņa baznīcā 
(Skolas iela 17, Piņķi)
18.  decembrī plkst. 19.00 Adventa 
vespere.
23.  decembrī plkst. 11.00 labdarības 
koncerts Īslīces SOS bērnu ciemata at-
balstam. Piedalās Babītes novada Kultūr- 
izglītības centra bērnu popgrupas „Bon 
Bon”, „Karameles” un „Ledenītes”, Anni-
ja Putniņa, „X-faktors” dalībnieki Ervīns 
Ruža un Nakts. 
Kristus piedzimšanas svētku dievkal-
pojumi
24. decembrī svētvakars:
plkst.  16.00 bērnu un ģimeņu diev-
kalpojums; muzicēs Babītes Mūzikas 
skolas koklētāju ansamblis „Dzītariņi”, 
Babītes novada pašvaldības koklētāju 
ansamblis „Balti” (vadītāja Valda Bagā-
ta) un Jānis Pelše (ērģeles); 
plkst.  19.00 dievkalpojums; muzicēs 
Aija Veismane-Garkeviča (soprāns), 
Mārtiņš Garkevičs (baritons, teorba) un 
Jānis Pelše (ērģeles). 
25. decembrī plkst. 11.00 Kristus pie-
dzimšanas svētku dievkalpojums; mu-
zicēs Zane Rožkalna (soprāns) un Inga 
Sarkane (ērģeles).
26.  decembrī plkst.  11.00 Otro Zie-

massvētku, bērnu kristību dievkalpo-
jums ar Svēto Vakarēdienu. 
30. decembrī plkst. 11.00 gada pēdē-
jais dievkalpojums.
6.  janvārī plkst.  11.00 Zvaigznes die-
nas dievkalpojums. Antonio Vivaldi 
„Gloria” atskaņos koris „Lāčplēsis” 
(mākslinieciskais vadītājs Jānis Ungurs), 
koris „Universum” (mākslinieciskais 
vadītājs Rihards Rudzītis), Jānis Pelše 
(ērģeles), diriģents Rihards Rudzītis. 
Atbalsta Mārupes novada dome. 

Salas Svētā Jāņa baznīcā 
(Salas pagasts, Babītes novads)
23. decembrī plkst. 13.00 Adventa ce-
turtā svētdiena. Dievkalpojums. Mācītājs 
Aivars Gusevs.
24. decembrī plkst.  15.00 Ziemassvēt-
ku priekšvakars. Dievkalpojums. Mācītājs 
Aivars Gusevs.
25.  decembrī plkst.  13.00 Kristus pie-
dzimšanas svētki. Pirmie Ziemassvētki. 
Dievkalpojums. Mācītājs Aivars Gusevs.
30. decembrī plkst. 13.00 Svētdiena pēc 
Ziemassvētkiem. Dievkalpojums. Mācī-
tājs Aivars Gusevs.

PASĀKUMI JANVĀRĪ
12.  janvārī plkst.  13.00 Ziemassvētku 
kauju atceres pasākums Babītes novada 
Antiņu kapsētā. 

Babītes novada pašvaldības Kultūriz-
glītības centra filiālē 
(„Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts)
5.  janvārī plkst. 12.00 animācijas filma 
„Īgņas valstība”. Biļetes cena 1 eiro. 
12. un 26. janvārī plkst. 17.00 Babītes 

novada amatierteātris „Kalambūrs” 
aicina uz Robēra Tomā kriminālko-
mēdijas „Astoņas mīlošās” papil-
dizrādēm. Bezmaksas ieejas kartes 
lūdzam rezervēt savlaicīgi, zvanot 
uz tālruņa numuru 67914920.
19. janvārī plkst. 15.00 barikāžu aizstāv-
ju atceres pasākums „Sarunas pie Eida” – 
atmiņu stāsti un dziesmas. Viesos žurnā-
liste, grāmatu autore Elita Veidemane un 
aktrise, mūziķe Raimonda Vazdika. Ieeja 
bez maksas. 
No 19. janvāra līdz 22. februārim būs 
apskatāma Latvijas Nacionālā vēstures 
muzeja izstāde „Mēs, tauta”. 

Babītes novada pašvaldības Kultūriz-
glītības centrā  (Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
11. janvārī plkst. 19.00 romantiskā ko-
mēdija „Jaungada taksometrs”. Biļetes 
tirdzniecībā – no 2019. gada 2. janvāra; 
biļetes cena 4 eiro.
25.  janvārī plkst. 19.00 koncerts „Te- 
noru Jaunais gads”. Piedalās lieliski dzie-
dātāji no Nacionālās operas un Latvijas 
teātriem – Juris Jope, Kristians Kareļins, 
Mārtiņš Brūveris, Marģers Eglinskis. 
Pavadījumu nodrošina Anatolija Livčas 
instrumentālā grupa. Koncertā skanēs 
klausītāju iemīļotas dziesmas „Karameles”, 
„Divi eņģeļi”, „Zelta kamanas”, „Mazā”, 
„O, Sole Mio”, „Tavas mājas manā azotē”, 
„Ziemassvētku miera sardze”, „Ziemas ceļa 
idille”, „Tava rīta kafija” u.c. Būs arī aktieru 
novēlējumi jaunajā gadā un asprātīga in-
terpretācija par to, ko mums sola astrologi 
Dzeltenās Cūkas gadā. Biļetes pieejamas 
visās „Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās 
un internetā www.bilesuparadize.lv.

Valdu Bagātu – vienu no spilgtākajām 
personībām koklētāju saimē – ar Lat-
vijas Republikas Kultūras ministrijas 
Atzinības raksta saņemšanu! Atzinības 
raksts viņai piešķirts par būtisku iegul-
dījumu Latvijas kokles spēles kultūras 
popularizēšanā un veicināšanā. 

Sveicam Galvenās prasības:
•	 vismaz otrā līmeņa augstākā izglītība 

ekonomikā vai tiesību zinātnēs;
•	 izpratne par publisko iepirkumu pro-

cedūru un ar to saistīto normatīvo 
aktu pārzināšana;

•	 darba pieredze iepirkumu organizē-
šanā, vēlams – valsts vai pašvaldības 
iestādē;

•	 spēja veikt darbu patstāvīgi, organi-
zēt darba izpildi noteiktā termiņā, 
uzņemties iniciatīvu un atbildību;

•	 loģiska un analītiska domāšana, pre-
cizitāte, labas saskarsmes un komuni-
kācijas prasmes;

•	 labas iemaņas darbā ar datoru un bi-
roja tehniku;

•	 valsts valodas zināšanas augstākās ka-
tegorijas līmenī.

Galvenie amata pienākumi:
•	 organizēt pašvaldības iepirkumus un 

nodrošināt iepirkumu organizēšanai 
nepieciešamās dokumentācijas saga-
tavošanu atbilstoši Latvijas Republi-
kas un pašvaldības iekšējo normatīvo 
aktu prasībām;

•	 sagatavot Iepirkumu komisijas lēmu-
mu projektus, organizēt un protoko-
lēt komisijas sēžu darbu;

•	 publicēt paziņojumus par līgumiem 
un iepirkumu procedūru rezultā-
tiem pašvaldības tīmekļa vietnē un 
Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) 
mājaslapā;

•	 veikt iepirkumus Elektroniskajā  
iepirkumu sistēmā (EIS) atbilstoši 
Latvijas Republikas normatīvo aktu 
prasībām;

•	 sūdzību gadījumā sagatavot paskaid-
rojumus IUB par iepirkumu proce-
dūrām un pārstāvēt pašvaldību IUB 
sūdzību izskatīšanas sēdēs.  

Piedāvājam:
•	 pilnas slodzes darbu;
•	 stabilu atalgojumu 1190 eiro mēnesī;
•	 sociālās garantijas;
•	 profesionālo apmācību.

Pieteikumu, CV un motivācijas vēs-
tuli aicinām sūtīt līdz 2019. gada 10. 
janvārim Babītes novada pašvaldī-
bas Administrācijai uz e-pasta adresi  
dome@babite.lv vai Centra iela 4, Piņ-
ķi, Babītes pagasts, Babītes novads, 
LV-2107. Tālruņa numurs uzziņām 
67913139 vai 67914650.

Babītes novada pašvaldības Administrācija aicina darbā iepirkumu speciālistu

2018. gada novembrī 
Babītes novadā piedzimuši 
11 bērni – sešas meitenes 
un pieci zēni. 

Iedzīvotāju skaits 
1. decembrī: 11 389


