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Ziņojums par Babītes novada 
pašvaldības budžetu 2019. gadam
2018. GADS
n Līdz 2018.  gada 31.  decembrim Babītes 

novadā savu dzīvesvietu bija deklarējuši 
11  395 iedzīvotāji, tomēr šis rādītājs ob-
jektīvi neatspoguļo Babītes novadā fak-
tiski dzīvojošo skaitu, jo pēdējos gados 
uzceltajās savrupmājās cilvēki dzīvo, bet 
dzīvesvieta deklarēta citā administratīvajā 
teritorijā.

n 2018.  gadā Babītes novadā dzīvesvieta 
deklarēta 149 jaundzimušajiem, reģistrēts 
91 mirušais un pašvaldības Dzimtsarak-
stu nodaļā reģistrētas 75 laulības, bet vēl 
24 laulības reģistrētas baznīcā.

n Iedzīvotāju skaita dinamika uz katra 
gada 1. janvāri:

 2013. gads  .........................................................9591
 2014. gads  .........................................................9828
 2015. gads  .....................................................10 131
 2016. gads  .....................................................10 339
 2017. gads  .....................................................10 711
 2018. gads  .....................................................11 008
 2019. gads  .....................................................11 395

n 2019. gada 1. janvārī Valsts nodarbinātī-
bas dienestā kā darba meklētāji bija re-
ģistrējušies 3% darbspējīgo iedzīvotāju, 
kas ir apmēram tikpat, cik 2018. gada 
1. janvārī. 

n Ekonomisko aktivitāšu ziņā 2018.  gads 
Babītes novadā bijis veiksmīgs, jo ie-
priekšējos gados uzsāktie būvniecības 
tempi nemazinājās, pašvaldības institūci-
jas turpināja realizēt plānotos investīciju 
projektus, par privātā kapitāla līdzekļiem 
turpinājās sabiedriskas nozīmes ēku būv-
niecība, daudzdzīvokļu māju, pakalpoju-
mu objektu, rūpnīcu un tirdzniecības cen-
tra būvniecība, kā arī turpinās savrupmāju 
būvniecība.

 n Babītes novada teritorijā 2018.  gadā re-
ģistrēti 226 darījumi ar nekustamajiem 
īpašumiem 20 487 657 eiro apmērā, bet, 
izvērtējot un salīdzinot ar darījumu apjo-
mu 2017.  gadā, secināms, ka nekustamā 
īpašuma tirgū ikdienas darījumu apjoms 
ir būtiski pieaudzis.

n Pašvaldības Plānošanas un būvniecības 
daļā akceptēti 506 būvniecības projekti, 

veiktas 190 atzīmes paskaidrojuma rak-
stos vai apliecinājuma kartēs par būvnie-
cības ieceri, izsniegtas 196 un pagarinātas 
186 būvatļaujas, pieņemtas ekspluatācijā 
165 būves, no tām 126 dzīvojamās ēkas. 
2018.  gadā apstiprināti trīs detālplāno-
jumi un 28 zemes ierīcības projekti, iz-
sniegtas atļaujas deviņu detālplānojumu 
izstrādei un 39 zemes ierīcības projektu 
izstrādei. Izstrādāts un nodots sabiedris-
kajai apspriešanai jauns Babītes novada 
teritorijas plānojums. 

n 2018.  gada izlīdzinātie ieņēmumi (iedzī-
votāju ienākuma nodoklis un nekustamā 
īpašuma nodoklis) pašvaldības budžetā 
bija par 1  004  057  eiro jeb 10,7% lielāki 
nekā 2017. gada izlīdzinātie ieņēmumi.

n 2018.  gadā pašvaldības budžeta ieņē-
mumu sadaļās ieņēmumi no iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa pārsniedza iepriek-

šējā gada ieņēmumus par 561  868 eiro, 
valsts budžeta transfertu ieņēmumi – 
par 459  360  eiro, pašvaldības iestāžu 
ieņēmumi un citi nenodokļu ieņēmu-
mi – par 124  453 eiro, savukārt ieņē-
mumi no nekustamā īpašuma nodokļa 
bija par 62  605  eiro mazāki, bet kopu-
mā ieņēmumi pamatbudžetā sasniedza 
15 420 867 eiro, kas ir par 1 086 778 eiro  
vairāk nekā 2017. gadā.

n Ieņēmumi speciālajā budžetā no 
valsts budžeta mērķdotācijas autoce-
ļu fondam bija līdzīgi kā 2017.  gadā – 
245 800 eiro apmērā, bet ieņēmumi no 
dabas resursu nodokļa bija 33 849 eiro 
apmērā, kas kopumā ir par eiro vairāk 
nekā 2017. gadā.

n 2018.  gadā, kā ik gadu, pašvaldības bu-
džeta līdzekļi tika novirzīti pašvaldības 
izglītības iestāžu infrastruktūras atjau-

nošanai un uzlabošanai, kā rezultātā  
Salas sākumskolā veikts gaiteņa un grupu 
telpu labiekārtojums par kopējo summu 
10  130  eiro, Babītes pirmsskolas izglītī-
bas iestādē uzstādīti jauni apkures kat-
li un automātiskie vārti ieejai iestādes  
teritorijā, kopējās izmaksas 19 920 eiro. 
Piņķos pirmsskolas izglītības iestādes 
„Saimīte” ēkai veikta jumta konstrukci-
ju pastiprināšana un ventilācijas izvadu 
izbūve, kopējās izmaksas 40  554 eiro. 
2018.  gadā turpinājās Babītes vidussko-
las piebūves būvniecība, kuras finansē-
šanai saņemts Valsts kases aizdevums 
4  000  000 eiro apmērā. Babītes sporta 
kompleksā veikta lielās sporta zāles grī-
das pārbūve.

 

Turpinājums 2. un 3. lpp.

Babītes novada pašvaldības budžets 2019. gadam sastādīts saskaņā ar likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Finanšu ministrijas sniegto informāciju par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2019. gadā un pašvaldības institūciju sniegtajiem aprēķiniem.

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI 2018. GADĀ, EIRO

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

10 982 739

Nekustamā īpašuma nodoklis

1 697 583

Valsts budžeta transferti

1 955 503

n Nenodokļu ieņēmumi 251 478
n Iestādes ieņēmumi 253 037
n Pašvaldību budžetu transferti 280 527

KOPĀ: 15 420 867
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Turpinājums. Sākums 1. lpp.

n 2018.  gadā tika pabeigti pašvaldībai pie-
derošu ēku pārbūves darbi, lai nodrošinā-
tu pašvaldības autonomo funkciju kvalita-
tīvāku izpildi. Babītes ciemā, pārbūvējot 
ēku Liepu alejā 17, tika izveidotas plašā-
kas telpas bibliotēkai, telpas Sociālajam 
dienestam un dienas centram, kopējās 
izmaksas 594 465 eiro. Pabeigta bijušās 
telefonu centrāles ēkas Babītē pārbūve par 
sociālo dzīvojamo ēku ar 10 sociālajiem 
dzīvokļiem, kuras finansēšanai izmantots 
Valsts kases aizdevums un pašvaldības 
budžeta finansējums, kopējās izmaksas 
1 013 209 eiro apmērā.

n Aktīvās atpūtas un sporta aktivitāšu veici-
nāšanai 2018. gadā, ieguldot 42 826 eiro, 
izbūvēti divi strītbola laukumi un bruģa 
segums pie āra trenažieriem Piņķos. Fut-
bola stadionam Piņķos izbūvēts apgais-
mojums un aizsargbarjera skatītāju tribī-
nēm, kopējās izmaksas 83 032 eiro.

n 2018. gadā no autoceļu fonda pašvaldības 
ielu un ceļu ikdienas uzturēšanā ieguldīti 
154 048 eiro – veikta grants ceļu apstrā-
de pret putekļiem, vairāku ceļu šķembu 
seguma atjaunošana, kā arī citi vasaras un 
ziemas uzturēšanas darbi. No pašvaldības 
pamatbudžeta ielu un ceļu uzturēšanā un 
pārbūvē ieguldīti 1  048 552 eiro  – izbū-
vēts asfaltbetona segums Meža ielas posmā 
Babītē, Vārpu ceļam Dzilnuciemā, Skolas 
ielas posmā Piņķos, Straupes ceļa posmā 
Gātciemā Salas pagastā, Ziedu un Augļu 
ielas posmos Priežciemā, kā arī atjaunots 
asfaltbetona segums Kļavu ceļam Spuņcie-
mā Salas pagastā un auto stāvvietai Piņķos. 
Tāpat izbūvētas autostāvvietas Sila ielā pie 
pirmsskolas izglītības iestādes Babītē.

n 2018. gadā veikta ielu apgaismojuma iz-
būve Kleistu ielas posmā Spilves ciemā, 

Skolas ielas posmā Piņķos, Sila un Mēness 
ielā Babītē, kā arī ceļā uz Kultūrizglītības 
centra filiāli „Vietvalži” Spuņciemā Salas 
pagastā, kopējās izmaksas 105 627 eiro. 

n 2018. gadā veikta caurteku pārbūve maģis-
trālajos meliorācijas grāvjos Spilves ciemā, 
veikta Babītes, Dzilnupes un Trenču polderu 
aizsargdambju sakopšana, bebru radīto bojā-
jumu novēršana un pašvaldības meliorācijas 
sistēmu uzturēšana, ieguldot 181  152  eiro. 
Uzsākta Dzilnupes poldera sūkņu stacijas 
pārbūve, ieguldot 237  419  eiro, būvdarbi 
turpināsies 2019. gadā.

n Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Babī-
tes siltums”, ieguldot 267  983 eiro, reali-
zēja notekūdeņu kanalizācijas kolektora 
pārbūvi Spuņciema ielā Spuņciemā, no-
drošinot arī jaunus pieslēgumus no sa-
vrupmājām.

n 2018. gadā pieauga izdevumi savstarpējos 
norēķinos ar Rīgu un Jūrmalu, kā arī ci-
tām pašvaldībām par Babītes novadā dzī-
vojošiem bērniem, kuri mācās šo pašval-
dību skolās, un tie bija 535 558 eiro, kas 
ir par 28 690 eiro vairāk nekā 2017. gadā, 
bet finansējums privātajām pirmssko-
las un vispārējās izglītības iestādēm, kā 
arī par aukļu pakalpojumiem sasniedza 
1 529 822 eiro, kas ir par 298 657 eiro vai-
rāk nekā 2017. gadā. 

n 2018. gadā palielinājās izmaksāto pabalstu 
apmērs pašvaldības Sociālajā dienestā un 
par pakalpojumiem pansionātos un bēr-
nunamos, kopā samaksāts 261  703  eiro. 
2018. gadā no pašvaldības budžeta turpi-
nājās daļēja ēdināšanas izmaksu kompen-
sācija daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri 
apmeklē izglītības iestādes, kā arī „zupas 
virtuves” izdevumu apmaksa trūcīgajiem 
iedzīvotājiem Piņķu ciemā un Spuņciemā, 
kā arī uzsākta šī pakalpojuma sniegšana 
Babītes ciemā.  

2019. GADS
n 2019. gadā kopējie ieņēmumi pašvaldības 

pamatbudžetā plānoti 15  300  961 eiro 
apmērā, tajā skaitā nodokļu ieņēmumi, 
valsts budžeta mērķdotācijas pedago-
gu algām līdz 2019.  gada 31.  augustam, 
mācību maksa Babītes Mūzikas skolā, 
ieņēmumi no pašvaldības institūciju 
sniegtajiem pakalpojumiem un pašvaldī-
bas īpašuma izmantošanas, bet izdevumi 
plānoti 19 403 051 eiro apmērā. Finanšu 
līdzekļu uzkrājums no iepriekšējā gada ir 
2 360 819 eiro, kā arī 2017. gadā piešķir-
tais Valsts kases aizdevums Babītes vidus-
skolas pārbūvei.

n 2019.  gadā pašvaldības pamatbudžetā ie-
nākumi no nodokļiem un speciālās valsts 
budžeta dotācijas plānoti 13  373  271  eiro 
apmērā, kas ir par 692  951 eiro vai-
rāk nekā ienākumi 2018.  gadā, no tiem 
11 432 623 eiro ir no iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa, 1 506 878 eiro – no nekustamā īpa-
šuma nodokļa, 433 770 eiro ir speciālā valsts 
budžeta dotācija. Iemaksas pašvaldību fi-
nanšu izlīdzināšanas fondā ir 2 076 910 eiro, 
kas ir par 21  268 eiro mazāk nekā faktiski 
2018. gadā, jeb 18,1% no iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa ieņēmumiem. 

n Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 
plānoti 275  800 eiro apmērā, no tiem 
245 800 eiro ir valsts budžeta mērķdotā-
cija pašvaldības autoceļu fondā un dabas 
resursu nodoklis 30 000 eiro apmērā.

n 2019. gadā turpināsies Babītes vidussko-
las ēkas pārbūve, izbūvējot četru stāvu 
piebūvi ar kopējo platību 4000 m2, lai 
no 2019. gada 1. septembra nodrošinātu 
izglītojamos ar klašu telpām, jo izglītoja-
mo skaits Babītes vidusskolā pārsniegs 
tūkstoti. 

n 2016. gadā pašvaldības īpašumā tika iegā-
dāts nekustamais īpašums „Salve” Spuņ- 

ciemā Salas pagastā, un 2019. gadā pare-
dzēts uzsākt projektēšanas darbus ēkas 
pārbūvei, bet 2020.  gadā plānots realizēt 
ēkas pārbūves projektu, izbūvējot telpas 
pašvaldības bibliotēkai, Sociālajam die-
nestam, Dienas centram un pašvaldības 
Administrācijai, tādējādi atbrīvojot telpas 
Salas sākumskolas ēkā.

n No autoceļu fonda līdzekļiem paredzēts 
finansēt pašvaldības ielu un autoceļu ik-
dienas un sezonas uzturēšanas darbus, kā 
arī brauktuvju seguma atjaunošanas dar-
bus par 393 420 eiro.

n 2019.  gadā paredzēts realizēt pārbūves 
projektus, veicot asfaltbetona seguma iz-
būvi Spuņciema ielai Spuņciemā, Vītolu 
ielai Piņķos, Mēness ielas posmam Babītē, 
kā arī veloceliņa no Rīgas uz Jūrmalu pos-
ma Babītes novada teritorijā būvniecību. 
Ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansē-
jumu paredzēts pārbūvēt ceļa posmu pa-
švaldības autoceļam Annas–Vīkuļi, kopē-
jās izmaksas aptuveni 215 000 eiro. 

n 2019.  gadā paredzēts izstrādāt tehniskos 
projektus Babītes ielas pārbūvei Babītē, 
Kalna ielas posma izbūvei Brīvkalnos, 
Dzilnu ceļa posma pārbūvei Dzilnuciemā 
un izstrādāt izpētes projektu gājēju ietvei 
no Sēbru ciema līdz Dzilnuciemam. 

 n 2019. gadā paredzēts izbūvēt ielu apgais-
mojumu Alstu ielā Spilvē, pie sabiedriskā 
transporta pieturas „Pumpas” un gar gā-
jēju ietvi no Laimas ielas līdz sabiedriskā 
transporta pieturai „Liepezers” Mežāres 
ciemā.

n 2019.  gadā paredzēts pabeigt Dzilnupes 
poldera sūkņu stacijas pārbūvi un pār-
būvēt Trenču poldera sūkņu staciju, lai 
nodrošinātu ūdens atsūknēšanu no lauk-
saimniecības zemēm minētajos polderos. 

n Sportisko aktivitāšu veicināšanai pare-
dzēts izbūvēt āra badmintona laukumu 

Ziņojums par Babītes novada pašvaldības budžetu 2019. gadam
NENODOKĻU IEŅĒMUMI 2018. GADĀ, EIRO IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM 2018. GADĀ, EIRO

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 
iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas

188 216

KOPĀ: 251 479

n Pārējie nenodokļu ieņēmumi 7234
 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 300
n Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 50 780
n Naudas sodi un sankcijas 4949

KOPĀ: 16 947 826

n Pakalpojumi un preces 3 502 958
n Subsīdijas un dotācijas 101 963
n Pamatkapitāla veidošana 4 198 267
n Sociālie pabalsti 270 271
n Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti 2 688 693

Atlīdzība

6 185 674

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 2018. GADĀ, EIRO VALDĪBAS DIENESTU IZDEVUMI 2018. GADĀ, EIRO

KOPĀ: 16 950 126

Izglītība

7 955 177
n Sociālā aizsardzība 727 755
n Atpūta, kultūra un sports 1 745 531 
n Vispārējie valdības dienesti 3 606 237
n Ekonomiskā darbība 1 383 862
n Teritorija un mājokļu apsaimniekošana 1 531 564

KOPĀ: 3 606 237

n Aizņēmumu procentu maksājumi 5196
n Sabiedriskā kārtība 182 863
n Administrācija 1 311 051
n Vēlēšanu organizēšana 8949

Maksājumi PFIF

2 098 178
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Domes lēmumi īsumā:
n nekustamā īpašuma „Jūrmalas iela 3” ze-

mes vienībai, platība 0,2750 ha, piešķirt 
adresi Hokeja iela 2A, Piņķi, Babītes pa-
gasts, Babītes novads;

n piešķirt adresi Indriņas iela 11, Mež-ā-
res, Babītes pagasts, Babītes novads, 
divu dzīvokļu dzīvojamai mājai ne-
kustamā īpašuma Indriņas iela  11 ze-
mes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
80480010955. Dzīvoklim „A” ar kopējo 
platību 157,52 m2 piešķirt adresi Indri-
ņas iela  11-1, Mežāres, Babītes pagasts, 
Babītes novads. Dzīvoklim „B” ar kopējo 
platību 157,52 m2 piešķirt adresi Indri-
ņas iela 11-2, Mežāres, Babītes pagasts, 
Babītes novads;

n zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
80880050471, uz tās esošajai dzīvoja-
majai mājai un ar to funkcionāli saistīta-
jām palīgēkām piešķirt adresi „Krauklī-
ši”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes 
novads;

n zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
80480150004, uz tās esošajai dzīvojama-
jai mājai un ar to funkcionāli saistītajām 
palīgēkām piešķirt adresi „Alberti”, Ba-
bītes pagasts, Babītes novads;

n atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma 
„Jaunalstes” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 80480040264 zemes vienī-
bas un reģistrēt kā atsevišķus nekustamos 
īpašumus: Jaunalstu iela, platība 0,43 ha, 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 
„Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalīju-
ma joslā” (NĪLMK 1101); Jaunalstu iela 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
un 18, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes 
novads, zemes vienību platība 0,12  ha, 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 
„Neapgūta individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme” (0600). Atlikušajai ze-
mes vienības daļai 10,028 ha platībā sa-
glabāt nekustamā īpašuma nosaukumu 
„Jaun-alstes” un esošo nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība” (NĪLMK 0101);

n atļaut apvienot nekustamā īpašuma 
„Lauras”, kadastra Nr. 80880050086, ze-
mes vienību 0,5756 ha platībā ar kadas-
tra apzīmējumu 80880050086 un zemes 
vienību 0,1653 ha platībā ar kadastra ap-
zīmējumu 80880050461. Apvienotajai 
zemes vienībai noteikt nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķi „Noliktavu apbū-
ve” (NĪLMK 1002). Zemes vienībai lik-
vidēt nosaukumu „Lauras”, Spuņciems, 
Salas pagasts, Babītes novads, un pie-
šķirt nosaukumu un adresi Sila iela 37, 
Spuņciems, Salas pagasts, Babītes no-
vads;

n atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma 
„Vecdzintari”, kadastra Nr. 80880050160, 
un reģistrēt kā atsevišķu kadastra objektu 
zemes vienību 2,31 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 80880050158, visā platī-

bā saglabājot nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķi „Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” 
(NĪLMK 0101) un piešķirot nosaukumu 
„Dabas krasti”;

n atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma 
„Kaijas-1”, kadastra Nr. 80480080035, 
un reģistrēt kā atsevišķu kadastra objektu 
zemes vienību 4,7 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 80480080037, visā platībā 
saglabājot nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi „Zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība” 
(NĪLMK 0101) un piešķirot adresi 
„Kraukļi”, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babī-
tes novads;

n atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi 
teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma 
„Zosēni” zemes vienība ar kadastra apzī-
mējumu 80480070815 un Ozolu iela 8A 
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
80480070364 Dzilnuciemā, Babītes pa-
gastā, Babītes novadā;

n piekrist robežu pārkārtošanai starp ne-
kustamajiem īpašumiem „Salve” un „Sal-
ves dīķis” Spuņciemā, Salas pagastā, Ba-
bītes novadā, izstrādājot zemes ierīcības 
projektu; 

n atsavināt pašvaldībai piederoša nekustamā 
īpašuma ar kadastra numuru 80480030135 
zemes vienību 0,0281 ha platībā, kadastra 
apzīmējums 80480040802;

n atteikt noslēgt zemes nomas līgumu ar 
vienu personu par pašvaldības īpašumā 
„Dārzi” zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 80480090057 un nosacīto no-
saukumu „Virsaiši” daļas (dārza Nr. 90.) 
iznomāšanu bez apbūves tiesībām perso-
nīgās palīgsaimniecības vajadzībām – ģi-
menes dārza ierīkošanai un uzturēšanai;

n ar trim personām noslēgt zemes nomas 
līgumu par pašvaldības īpašumā „Dārzi” 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80480090057 un nosacīto nosaukumu 
„Virsaiši” daļas iznomāšanu bez apbūves 
tiesībām personīgās palīgsaimniecības 
vajadzībām – ģimenes dārza ierīkošanai 
un uzturēšanai. Ar vienu personu no-
slēgt zemes nomas līgumu par pašval-
dības īpašumā „Dārzi” zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 80480030167 un 
nosacīto nosaukumu „Piņķi” daļas izno-
māšanu bez apbūves tiesībām personīgās 
palīgsaimniecības vajadzībām – ģimenes 
dārza ierīkošanai un uzturēšanai;

n izsniegt izziņu trim personām par pie-
krišanu iegūt īpašumā nekustamos īpa-
šumus Babītes novadā; 

n vienai personai piešķirt pakalpojuma 
apmaksu dienas aprūpes centrā „Cerī-
bu ligzda” no 2019. gada 1. janvāra līdz 
2019. gada 31. decembrim;

n divām personām piešķirt finansiālu at-
balstu Portidžas mācībsistēmas nodroši-
nājumam;

n saskaņot SIA „ZT BENING” alkoholis-
ko dzērienu mazumtirdzniecību vasaras 
kafejnīcā nekustamajā īpašumā „Bejas” 

Babītes pagastā, Babītes novadā, alkoho-
lisko dzērienu mazumtirdzniecībai lai-
ka periodā no 2019. gada 15. maija līdz 
2019. gada 15. septembrim;

n no 2019.  gada 1.  marta nodot bezatlīdzī-
bas lietošanā pašvaldības kapitālsabiedrībai 
SIA „Babītes siltums” Babītes novada pa-
švaldības īpašumā esošos pamatlīdzekļus – 
artēzisko urbumu, ūdens sagatavošanas 
ietaises, artēziskā urbuma un ūdens saga-
tavošanas ietaišu inženierbūvi, ūdensvada 
tīklu līdz pieslēguma vietai, kanalizācijas 
sūkņa staciju, kanalizācijas tīklu līdz pieslē-
guma vietai un ūdens (artēzisko) apgādes 
urbumu, lai nodrošinātu ūdenssaimnie-
cības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu 
Babītes novada Babītes pagasta Priežciema 
Aspazijas, Ausekļa, Annas Sakses, Ojāra 
Vācieša, Raiņa un Brigaderes ielā esošajiem 
nekustamajiem īpašumiem; 

n ar 2019. gada 24. janvāri iecelt Izsoles 
komisijas locekli, nekustamo īpašumu 
speciālisti Sintiju Bērziņu par Izsoles 
komisijas priekšsēdētāja pienākumu iz-
pildītāju uz Babītes novada pašvaldības 
juriskonsultes Aleksandras Iklāvas attais-
notas prombūtnes laiku;  

n atlikt lēmumprojekta izskatīšanu par Ba-
bītes novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja, 
priekšsēdētāja vietnieka un Bāriņtiesas 
locekļa ievēlēšanu;

n apstiprināt Pamatlīdzekļu norakstīšanas 
sarakstu;

n apstiprināt noteikumus Nr.  1 „Par ama-
tiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pa-
švaldības iestādēs 2019. gadā”. Noteikumi 
piemērojami no 2019. gada 1. janvāra;

n apstiprināt Babītes novada pašvaldības 
izglītības iestāžu 2019.  gada izdevumu 
tāmi uz vienu audzēkni atbilstoši iepriek-
šējās gada naudas plūsmas izdevumiem;

n noteikt atbalsta apmēru 2019.  gadā 
norēķiniem ar izglītības iestāžu reģistrā 
reģistrētu privāto pirmsskolas izglītības 
iestādi, kas nodrošina pirmsskolas izglītī-
bas programmas apguvi darba dienās (ne 
mazāk kā 12 stundas dienā) un īsteno 
licencētu pirmsskolas izglītības program-
mu: bērniem no pusotra gada līdz četru 
gadu vecumam – ne vairāk kā 320  eiro 
mēnesī vienam bērnam; bērniem, kam 
nepieciešama obligātā sagatavošana 
pamatizglītības ieguvei, – ne vairāk kā 
266 eiro mēnesī vienam bērnam;

n apstiprināt pašvaldības līdzfinansēju-
mu bērnu uzraudzības pakalpojumam 
2019. gadā 128 eiro apmērā vienam bēr-
nam mēnesī;

n apstiprināt Babītes novada pašvaldības 
saistošos noteikumus Nr. 1 „Par Babītes 
novada pašvaldības budžetu 2019. gadā”;

n nosūtīt elektroniski parakstītu atbildes 
vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai par Babītes novada 
pašvaldībai piederošu nekustamo īpašu-
mu Babītes pagastā.

Andrejs Ence, 
Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Babītes novada pašvaldības domes sēdē 2019. gada 23. janvārī izskatīti 27 lēmumprojekti. Sēdē piedalījās 14 deputāti.
Babītē, Piņķos un Brīvkalnu ciemā āra 
galda tenisa galdus un ārtelpai paredzē-
tus spēka trenažierus pie futbola lauku-
ma Piņķos.

n 2018. gadā sakrālā mantojuma saglabāša-
nas nodrošināšanai uzsākts un 2019. gadā 
tiks turpināts līdzfinansējums Piņķu 
Sv. Jāņa draudzei, lai finansētu apgaismo-
tas ietves gājējiem gar baznīcu uz Piņķu 
kapsētu un automašīnu stāvvietas pie kap-
sētas un pie baznīcas būvniecību, līdzfi-
nansējuma apmērs 165 000 eiro.  

n 2019.  gadā no pašvaldības budžeta 
sociālajai palīdzībai dažādu pabalstu 
izmaksai un pakalpojumu apmaksai 
pansionātos paredzēti finanšu līdzekļi  
311 683 eiro apmērā, kā arī plānots 
atmaksāt Valsts kases aizdevumu, kas 
tika izmantots sociālās mājas būvniecī-
bai Babītē.  

n 2018./2019. mācību gadā par 904 no-
vadā deklarētiem bērniem tiek veikti 
maksājumi citām pašvaldībām savstar-
pējo norēķinu veidā par to, ka šie bērni 
apmeklē attiecīgo pašvaldību izglītī-
bas iestādes, par 451 novadā deklarē-
tu bērnu tiek sniegts līdzfinansējums 
privāto pirmsskolas izglītības iestāžu 
apmeklējumam, par 170 bērniem tiek 
sniegts līdzfinansējums privāto vis-
pārizglītojošo skolu apmeklējumam, 
253  bērni no daudzbērnu ģimenēm 
saņem ēdināšanas maksas atviegloju-
mus izglītības iestādēs (50% no ko-
pējās summas pirmsskolas izglītības 
iestādēs un 1 eiro dienā vispārizglī-
tojošajās skolās), bet līdzfinansējums 
50% apmērā mācībām Rīgas pilsētas 
pašvaldības profesionālās ievirzes sko-
lās tiek sniegts 40 bērniem.

n Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA 
„Babītes siltums” 2019.gadā realizēs 
jaunas, modernas katlumājas būvnie-
cību, paredzot telpas uzņēmuma admi-
nistrācijas darbiniekiem, kā arī  telpas 
tehniskajam personālam, orientējošās 
izmaksas 1 130 000 eiro, bet par rīcību 
ar veco katlumājas ēku lems pašvaldī-
bas dome. Iesniegts pieprasījums Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai ES līdzfinansējuma piešķir-
šanai ūdenssaimniecības pakalpojumu 
projekta realizācijai Spilves ciemā, kā 
tika paredzēts VARAM savulaik pasū-
tītajā tehniski ekonomiskajā pamato-
jumā projektam „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Babītē”.

n Kopumā ar finanšu līdzekļiem Babītes 
novada pašvaldības budžetā 2019. gadā 
iespējams nodrošināt pašvaldības auto-
nomo funkciju izpildi.

Andrejs Ence, 
Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Ziņojums par Babītes novada pašvaldības budžetu 2019. gadam
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•	 Turpinās Babītes vidusskolas pie-
būves būvdarbi. 

•	 Veikti ziemas sezonas gājēju ie-
tvju, laukumu, ielu un ceļu uzturē-
šanas darbi.

•	 Izsludināts konkurss par būvpro-
jekta „Pašvaldības autoceļa C-13 
Annas–Vīkuļi posma Babītes pa-
gastā, Babītes novadā, pārbūve” 
realizāciju; piedāvājumu iesnieg-
šanas termiņš 2019. gada 20. feb-
ruāris.

•	 Tiek aktualizēts būvprojekts „Spuņ- 
ciema ielas Spuņciemā, Salas pa-

gastā, Babītes novadā, pārbūve” 
un no jauna tiek izstrādāti divi 
būvprojekti – Vītolu ielas Piņķos 
pārbūve un Trenču poldera sūkņu 
stacijas pārbūve.

•	 Izstrādāts būvprojekts „Ielu ap-
gaismojuma izbūve Alstu ielas 
posmā no Kleistu ielas līdz Alstu 
ielai 20 Spilvē”. 

•	 Noslēgts līgums uz trim gadiem 
ar SIA „Latvijas propāna gāze” par 
sašķidrinātās naftas gāzes uzglabā-
šanas virszemes tvertnes un gāzes 
vada tehnisko apkopi ēkas „Dok-

torāts” Spuņciemā apkures katla 
darbības nodrošināšanai.  

•	 Noslēgts līgums uz gadu ar SIA 
„Kaktiņš” par pakalpojuma „Zu-
pas virtuve” nodrošināšanu.

•	 Izstrādāts un pašvaldības domes 
sēdē apstiprināts 2019.  gada pa-
švaldības budžets, uzsākts darbs 
pie 2019.  gadā plānoto saimnie-
cisko darbu iepirkumu dokumen-
tācijas izstrādes. 

Elfa Sloceniece, 
Babītes novada pašvaldības 

izpilddirektore

Publiskās apspriešanas termiņš no-
teikts no  2019. gada 22. janvāra līdz 
2019. gada 5. martam.

Publiskās apspriešanas laikā ar te-
ritorijas plānojuma projektu un vides 
pārskata projektu var iepazīties:
•	 elektroniskā veidā  – Babītes no-

vada pašvaldības mājaslapā in-
ternetā www.babite.lv un portālā  
www.geolatvija.lv;

•	 izdrukas veidā  – Babītes novada 
pašvaldības Administrācijā Cen-
tra ielā  4, Piņķos, Babītes pagastā,  
Babītes novadā, LV-2107, apmeklē-
tāju pieņemšanas laikos.
Publiskās apspriešanas sanāksmes 

notiks:
•	 2019. gada 21. februārī plkst. 17.00 

Babītes novada pašvaldības Kultūr- 
izglītības centra filiālē „Vietvalži” 

Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes 
novadā, LV-2105;

•	 2019. gada 28. februārī plkst. 17.00 
Daudzfunkcionālajā sociālo pakal-
pojumu centrā „Babīte” Liepu ale-
jā 17, Babītē, Babītes pagastā, Babī-
tes novadā, LV-2101.
Publiskās apspriešanas laikā apmek-

lētājus pieņems un papildu informāciju 
par Babītes novada teritorijas plānoju-

ma projektu būs iespējams iegūt Babī-
tes novada pašvaldības Plānošanas un 
būvniecības daļā Centra ielā 4 (5. ka-
binetā), Piņķos, Babītes pagastā, Babī-
tes novadā, apmeklētāju pieņemšanas 
laikā pirmdienās no plkst.  8.30 līdz 
18.00 un ceturtdienās no plkst.  8.30 
līdz 18.00 (pusdienu pārtraukums no 
plkst.  12.15 līdz 13.00); tālruņa nu-
murs 67914380.

Rakstiskus priekšlikumus varēs ie-
sniegt:
•	 elektroniski – sūtot uz e-pasta  

adresi  dome@babite.lv vai portālā  
www.geolatvija.lv;

•	 pa pastu (pasta zīmogs 05.03.2019.), 
adresējot Babītes novada pašvaldībai 
Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagas-
tā, Babītes novadā, LV-2107;

•	 klātienē – Babītes novada pašvaldībā 
Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagas-
tā, Babītes novadā, LV-2107.
Aicinām sekot līdzi teritorijas plāno-

juma izstrādes gaitai vienotajā ģeotel-
piskās informācijas un pakalpojumu 
sniegšanas portālā www.geolatvija.lv.

Veldze Liepa, 
Plānošanas un būvniecības 

daļas vadītāja

PAZIŅOJUMSSaimnieciskie darbi Babītes novadā Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem 
„Zosēni” un Ozolu iela 8A Dzilnuciemā, Babītes pagastā, 
Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 23. janvāra lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Zosēni” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
80480070815 un Ozolu iela 8A zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480070364 Dzilnuciemā, 
Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr. 1, 9. §) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi detali-
zēt zemes vienību izmantošanu un apbūves parametrus, paredzot detālplānojuma teritorijā privātmāju 
būvniecību, izvērtējot un nosakot transporta infrastruktūrai nepieciešamo teritoriju nekustamā īpašu-
ma „Zosēni” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480070815.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 2019. gada 19. martam var iesniegt Babītes nova-
da pašvaldības Administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai 
elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@babite.lv. Sekot līdzi detālplānojuma izstrādes gaitai var 
vienotajā ģeotelpiskās informācijas un pakalpojumu sniegšanas portālā www.geolatvija.lv. 

Veldze Liepa, Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja

Aprēķinā noteikts atbalsta apmērs 
norēķiniem ar izglītības iestāžu re-
ģistrā reģistrētu privāto pirmssko-
las izglītības iestādi, kas nodrošina 
pirmsskolas izglītības programmas 
apguvi darba dienās un īsteno li-
cencētu pirmsskolas izglītības 
programmu.

2019. gadā pieejamais līdzfinansē-
jums privāto pirmsskolas izglītības 
iestāžu audzēkņiem no pusotra gada 
līdz četru gadu vecumam noteikts 
līdz 320 eiro mēnesī vienam bērnam 
līdzšinējo 298 eiro vietā. Bērniem, 
kam nepieciešama obligātā sagata-
vošana pamatizglītības apguvei, – 

līdz 266 eiro mēnesī vienam bērnam 
līdzšinējo 232 eiro vietā. 

Saskaņā ar Babītes novada pašval-
dības domes saistošajiem noteiku-
miem tiesības pieprasīt pašvaldības 
atbalstu – līdzfinansējumu privātās 
pirmsskolas izglītības iestādes ap-
meklēšanai – ir bērna vecākiem vai 
likumiskajiem pārstāvjiem, ja bērna 
un viena no bērna vecākiem vai li-
kumiskā pārstāvja dzīvesvieta dekla-
rēta Babītes novada administratīvajā 
teritorijā, bērns pirms pašvaldības 
atbalsta pieprasīšanas reģistrēts pa-
švaldības uzņemšanas reģistrā uz-
ņemšanai pirmsskolas izglītības ie-

stādē un netiek nodrošināts ar vietu 
no pusotra gada vecuma. 

Gadījumā, ja izvēlētā privātā 
pirmsskolas izglītības iestāde nav 
Babītes novada pašvaldības privāto 
izglītības iestāžu sarakstā, nepiecie-
šams vienoties ar privātās pirms-
skolas izglītības iestādes vadību par 
dokumentu nosūtīšanu pašvaldībai 
savstarpējā līguma sagatavošanai. 

Lai pieteiktos līdzfinansējumam 
privāto pirmsskolas izglītības iestāžu 
audzēkņiem, pašvaldībā jāiesniedz 
iesniegums, pievienojot līguma ko-
piju ar privāto izglītības iestādi. Ie-
sniegums izdrukājams pašvaldības 

interneta vietnē www.babite.lv, sada-
ļā „Izglītība”–„Atbalsts privāto izglī-
tības iestāžu apmeklējumam”.  

Dokumentus par atbalsta piešķir-
šanu pirmdienās un ceturtdienās var 
iesniegt Babītes novada pašvaldības 
Administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, 
19. kabinetā izglītības darba speciā-

listei Gintai Kairei-Kūlupai vai nosū-
tīt elektroniski, parakstītu ar drošu 
elektronisko parakstu, uz e-pasta 
adresi dome@babite.lv.

Māra Mičule, 
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Top jauns Babītes novada teritorijas plānojums
Iesaisties un piedalies publiskajā apspriešanā līdz 5. martam!
Atbilstoši Babītes novada pašvaldības domes 2018. gada 19. decembra lēmumam „Par Babītes novada 
teritorijas plānojuma projekta un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” 
(prot. Nr. 15, 8.§) publiskai apspriešanai ir nodots Babītes novada teritorijas plānojuma projekts 
un vides pārskata projekts.

Palielināts Babītes novada pašvaldības līdzfinansējums 
privāto pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem
Saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas 
metodiku un kārtību, kādā pašvaldības atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas 
izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” aprēķināta izdevumu tāme uz vienu audzēkni 
2019. gadam atbilstoši iepriekšējā gada naudas plūsmas izdevumiem. 
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Sestdien, 19. janvārī, Garkalnes 
novada kultūras centrā 
„Berģi” notika Latvijas Jātnieku 
federācijas gada noslēguma 
pasākums, kurā godināja Gada 
balvas ieguvējus un jāšanas 
disciplīnu nominantus. 

Gada balvas tika pasniegtas šķēršļu 
pārvarēšanā, iejādē, poniju jāšanā, 
paralimpiskajā iejādē un pajūgu 
braukšanā. Godalgas pasniedza Lat-
vijas Jātnieku federācijas prezidents 
Agris Blaus un ģenerālsekretāre Kris-
tīne Lisovska, bet pasākumu vadīja 
starptautiskās kategorijas tiesnesis 
Dainis Līvmanis.

Nominēta tika un Gada balvu par 
3.  vietu saņēma arī Babītes novada 
sportiste Sintija Ģīle.

Latvijas Jātnieku federācija Gada 
balvas pasniedza par 2018.  gada sa-
censību rezultātiem.

Informāciju sagatavoja
 Līga Ģīle

Babītes novada iedzīvotāja Kamilla 
Vanadziņa sacensībās izcīnīja Rīgas 
čempiones titulu 1500 metru distan-
cē un vicečempiones titulu 800 met-
ru distancē. 

Savukārt par Latvijas vicečempionu 
1000 metru distancē kļuva Babītes no-
vada iedzīvotājs Rūdolfs Vanadziņš. 

Latvijas Vieglatlētikas savienība

Gada balva jāšanas sportā – 
arī Babītes novada sportistei

Latvijas Jātnieku federācijas gada noslēguma pasākums. Pirmā no labās – Sintija Ģīle. 
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Babītes novada iedzīvotājiem sasniegumi 
čempionātā vieglatlētikā telpās
Februāra sākumā Rīgas Nacionālajā sporta manēžā notika galvaspilsētas 
čempionāts vieglatlētikā telpās. Lai gan virkne mūsu labāko vieglatlētu 
bija devušies uz startiem ārzemēs, arī pašmāju vieglatlētu rezultāti 
Rīgas čempionātā nebija peļami. Jaunie Rīgas čempioni sešās disciplīnās 
sasniedza šoziem labākos rezultātus Latvijā.

Ar 220. numuru – Rūdolfs Vanadziņš.
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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 
šā gada janvārī: 

•	 veikti 42 izbraukumi sabiedriskās 
kārtības uzraudzībā;

•	 Valsts policijā nogādātas piecas 
personas: par administratīvā pār-
kāpuma izdarīšanu – trīs; aizdo-
mās par noziedzīga nodarījuma 
izdarīšanu – divas;

•	 saņemti un izskatīti 34 iedzīvotāju 
iesniegumi un sūdzības;

•	 ar 11 personām veiktas preventīva 
rakstura pārrunas un pieņemti pa-
skaidrojumi;

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

•	 par alkoholisko dzērienu vai citu 
apreibinošo vielu lietošanu sa-
biedriskā vietā, izņemot vietas, 
kur alkoholisko dzērienu lietoša-
nu atļāvusi pašvaldība, vai par at-
rašanos sabiedriskā vietā tādā rei-
buma stāvoklī, kas aizskar cilvēka 
cieņu, sastādīti trīs administratīvā 
pārkāpuma protokoli;

•	 par gājēju pārvietošanos dien-
nakts tumšajā laikā neapgaismotā 
ceļa posmā pa braucamo daļu bez 
atstarojošiem elementiem sastā-
dīti trīs administratīvā pārkāpuma 
protokoli;

•	 par smēķēšanu neatļautā vietā sa-
stādīts viens administratīvā pārkā-
puma protokols;

•	 veikts viens reids, kura laikā pār-
baudītas automašīnas un automa-
šīnu vadītāji ar mērķi novērst li-
kumpārkāpumus un noziedzīgus 
nodarījumus, kā arī veikta preven-
tīva rakstura patrulēšana pa Babī-
tes novadu, pārbaudīti veikali.

Ainārs Skudris, 
sabiedriskās kārtības sargs

Janvārī 
veiktie darbi 
sabiedriskās 
kārtības 
uzraudzībā
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BIBLIOTĒKAS PASĀKUMI PIŅĶOS
„Detektīvu vakars” 
22. janvārī Babītes novada pašvaldības bibliotēkā notika literāri muzikāls „De-
tektīvu vakars” kopā ar rakstnieci Daci Judinu un komponistu Arturu Nīmani.

Rakstnieces detektīvromānu sērijā „Izmeklē Anna Elizabete” drīzumā dienasgaismu ieraudzīs jau 
desmitā grāmata „Lāsts”. Šajā detektīvu vakarā skanēja fragmentu lasījumi no iepriekš izdotajām 
grāmatām „Ceturtais kauliņš”, „Tīrītājs” un „Amnēzija”, fonā skanot Artura Nīmaņa elektroniska-
jai mūzikai. Vizuāls papildinājums bija jau izdoto grāmatu prezentācija uz ekrāna. Starp fragmentu 
lasījumiem skanēja Daces Judinas ģitāras pavadījumā izpildītas balādes, kā arī notika neliela sa-
dziedāšanās ar publiku. Lai uzturētu publikas modrību, tika organizēti četri konkursiņi ar punktu 
skaitīšanu un nelielām balvām. Jautrus brīžus sagādāja fotogrāfijās caur palielināmo stiklu redzamo 
objektu minēšana. Laiks pagāja nemanot, un visiem bija emocionāls baudījums.

Radošā darbnīca bērniem „Auduma apgleznošana”
5. februārī Babītes novada pašvaldības bibliotēkā notika radošā darbnīca bēr-
niem „Auduma apgleznošana”. 
Skolotāja no jaunrades centra „Gaisma” stāstīja bērniem par atspieduma tehniku, par tekstila 
krāsu un kontūrkrāsu lietošanu un jaukšanu. Nodarbības tēma bija veltīta Valentīndienai. Katram 
dalībniekam vispirms vajadzēja uzzīmēt skici, izmantojot dažādus trafaretus, pēc tam uzskicētais 
bija jāpārnes uz auduma. Izmantojot trafaretus, putuplastu, švammītes un dažādus zariņus, bērni 
uz auduma klāja tekstila krāsas dažādos toņos, ko ieguva no trim pamattoņiem – zila, dzeltena un 
sarkana. Apgleznotos auduma gabalus bērni varēs ierāmēt vai uzšūt uz maisiņiem.

Bibliotēkā aplūkojama Baibas Māzeres akvareļu izstāde
No 8. februāra Babītes novada pašvaldības bibliotēkā atvērta jūrmalnieces Bai-
bas Māzeres akvareļu izstāde. 
Izstādē aplūkojamas 13 dažādu izmēru gleznas gan par jūras tematiku, gan pilsētu ainavas. 
Māksliniece 1969. gadā absolvējusi Latvijas Valsts mākslas akadēmijas Interjera un iekārtu 
nodaļu. Galvenie viņas daiļrades virzieni ir akvareļglezniecība, interjera projekti, mēbeļu di-
zains, lietišķā grafika un monumentālās mākslas darbi. Kopš 1969. gada B. Māzere piedalās 
izstādēs Latvijā un ārzemēs. Kopš 1995. gada ir Latvijas Mākslinieku savienības biedre. Bai-
bas Māzeres darbi atrodas Jūrmalas vēstures un mākslu muzeja īpašumā un privātkolekcijās 
Latvijā, Čehijā, ASV, Kanādā, Austrijā, Somijā, Spānijā, Zviedrijā un Francijā. Izstādes akvareļu 
darbus Babītes novada pašvaldības bibliotēkā varēs aplūkot līdz 14. martam.

Ināra Pētersone, Babītes novada pašvaldības bibliotēkas bibliotekāre

Veicot izpētes darbu un apkopojot 
Pierīgas tūrisma potenciālu, tika ap-
zināti vairāk nekā 800 apkaimē esošie 
tūrisma objekti. Izmantojot dzīves 
stila segmentēšanu, kurā ietverta ce-
ļotāju vērtību uztvere un motivācija 
izvēlēties noteiktu brīvā laika pavadī-
šanas veidu, tika izstrādātas tematis-
kās lapas, kurās tūrisma piedāvājums 
iedalīts vairākos virzienos. Katra 
virziena tematiskajās lapās apkopoti 
atbilstošie tūrisma objekti, kā arī pie-
dāvāts vienas dienas maršruts Pierīgā 
attiecīgajai interešu grupai. 

Pirmais virziens – aktīva atpūta ģi-
menēm ar bērniem. Pierīgas apkaime 
piedāvā ģimenēm drošas un viegli sa-
sniedzamas vietas, ar dabisku vidi un 
plašumu aktīvām nodarbēm, kur fizis-
kās aktivitātes viegli apvienot ar izzino-
šu izklaidi. Apkopotas arī uz ģimenēm 
orientētas labas ēdināšanas vietas. 

Sportiski piedzīvojumi un izklaide – 
piedāvājums mērķēts uz piedzīvojumu 
meklētājiem, kas aizrautīgi seko savam 
aicinājumam, meklē adrenalīnu un ap-
liecinājumu savām spējām. 

Darījumu tūrisms – viegli, ātri un ērti 
sasniedzamie Pierīgas novadi ar vismaz 
50 lietišķo pasākumu norises vietām 
ir laba alternatīva darbsemināru, ra-
došu darbnīcu un svinīgu korporatīvo 
pasākumu norisei. Atrašanās tieši pie 
lidostas, tuvums Rīgai un Jūrmalai ļauj 
Pierīgas vietas ērti kombinēt ar citām 
idejām garāku programmu īstenošanai. 

Dzīves stils un vaļasprieki – Pierīgas 
novadu iespējas āra dzīves vai dažādām 
iekštelpu aktivitātēm ir vienas no pla-
šākajām Latvijā. Skriešana, makšķe-
rēšana, dejošana, dažādas dzīvesstila 
skolas, dabas vērošana, šaha turnīri, ko-
lekcionāru pasākumi, ar vaļaspriekiem 
saistīti izglītojoši pasākumi, ko papildi-
na atbilstoša infrastruktūra un augsta 
organizētība.

Labjūte un vaļasprieku lutināšana ir 
jauns koncepts. Labjūte – angļu valodas 
termina wellness latviskojums, kas de-
finējama kā fiziskā un garīgā labsajūta, 
veselīgums, ko veido apzināti ar īpašu 
pakalpojumu kompleksu. Savukārt 
vaļasprieku lutināšana saistīta ar perso-
nīgo izziņu un pilnveidi, nepārprotamu 

vēlmi un motivāciju ieguldīt brīvo laiku 
un resursus vaļasprieku attīstībā. Iepazīt 
vēl neatklātos Pierīgas tūrisma objektus 
un saplānot savām interesēm atbilstošu 
maršrutu palīdzēs arī Pierīgas gidi.  

Aktivitātes norisinās projekta „Tū-
risms kopā” ietvaros, ko īsteno biedrība 
„Pierīgas partnerība”, lauku partnerība 
„Lielupe”, biedrība „Partnerība „Dau-
gavkrasts”” kopā ar Olaines, Mārupes, 
Babītes, Ozolnieku, Ķekavas un Jelga-
vas novada pašvaldībām.

Tematiskais tūrisma piedāvājums iz-
veidots projektā „Tūrisms kopā” sadar-
bībā ar pētnieku Dr. geogr. Andri Kle-
peru. Ar visiem projektā izstrādātajiem 
materiāliem – sešu Pierīgas novadu 
tūrisma attīstības stratēģiju, interaktīvo 
tūrisma karti, Pierīgas gidu datubāzi un 
tematisko tūrisma piedāvājumu – var 
iepazīties biedrības „Pierīgas partne-
rība” un projektā iesaistīto pašvaldību 
mājaslapās internetā. 

Projekts „Tūrisms kopā” notiek (17-00-
A019.332-000005) Lauku attīstības prog-
rammas 2014.–2020. gadam pasākuma 
„Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” 
ietvaros.

Alīna Lukjanceva,
biedrības „Pierīgas partnerība” 

administratīvā vadītāja

2019. gada 24. janvārī, 
noslēdzot Piņķu Sv. Jāņa baznīcas 
torņa atjaunošanas darbus, 
Piņķu draudzes pārstāvji kopā 
ar būvuzņēmēju SIA „Jumti 
un fasādes” un Babītes novada 
pašvaldības pārstāvjiem 
apmeklēja objektu.

SIA „Jumti un fasādes” vadītājs un 
jumiķa amata meistars Armands 
Liede atklāja, ka šai baznīcai eksper- 
tīzi ir veicis jau pirms daudziem ga-
diem, bet 2018. gadā bija plānots 
veikt jumta seguma atjaunošanu, 
taču, ņemot vērā 2018. gada 25. sep-
tembrī notikušo ugunsgrēku, meis-
tariem negaidīti pavērās skats arī uz 
torņa balstiem. Atklājās, ka viens no 
četriem nesošajiem torņa balstiem 
pie torņa pamatnes bijis sapuvis un 
tas varēja pat izraisīt torņa konstruk-
cijas sabrukšanu nākotnē. Līdz ar to 
ugunsgrēka nelaime baznīcu ir izglā-
busi, iespējams, no citas nelaimes. 
Tornis ir atjaunots, un tā konstrukci-
ja ir stabilāka nekā līdz šim. Uguns-
grēkā bija stipri bojātas arī divas no 
četrām dekoratīvajām vara smailēm 
torņa apakšdaļā, tādēļ šīs divas smai-
les izgatavotas no jauna, precīzi pēc 
vecajiem paraugiem.

Draudzes pārstāvis Jānis Amols 
stāsta, ka visas ugunsgrēka sekas vēl 

nav novērstas, attiecinot to uz situā-
ciju baznīcas iekštelpās – grīdu un 
griestiem. Savukārt ugunsnelaimes 
izraisītos postījumus baznīcas tornī 
finansiāli un ar savu darba ieguldī-
jumu nodrošināja būvuzņēmējs SIA 
„Jumti un fasādes”, ko apliecināja uz-
ņēmuma vadītājs A. Liede. 

Aicinām aplūkot fotogaleriju ar ska-
tiem interneta vietnē www.babite.lv, 
kas pavērās no Piņķu Sv. Jāņa baznīcas 
35 metrus augstā torņa!

Ilze Aizsila,
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

AICINĀJUMS
Vecāki, kuru bērniņi dzimuši 2018. gadā, 
aicināti Dzimtsarakstu nodaļā saņemt 
Latvijas simtgadei veltītu dāvanu komplektu
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. 
Aicinām visus Babītes novadā deklarēto 2018. gadā dzimušo bērniņu vecākus saņemt dāvanu 
komplektu Babītes novada Dzimtsarakstu nodaļā Centra ielā 4, Piņķos, līdzi ņemot personu aplie-
cinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību.
Projektu „Simtgades bērni” ar Babītes novada pašvaldības domes atbalstu īstenojusi biedrī-
ba „Nigestes amatniecības nams”. 
Projekta  „Simtgades bērni” mērķis ir veicināt patriotismu un uzsvērt ģimeniskās vērtības 
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

AICINĀJUMS
Babītes novada pensionāru biedrības pilnsapulce 
Babītes novada pensionāru biedrība aicina uz pilnsapulci 2019. gada 7. martā plkst. 13.00 
Babītes novada Kultūrizglītības centra Lielajā zālē Jūrmalas ielā 14A, Piņķos.
Dienas kārtībā: atskaite par 2018. gadu, revidenta ziņojums, budžeta pieņemšana 2019. gadam; 
2019. gadā plānotais, citi jautājumi.
Sīkākai informācijai lūgums zvanīt uz tālruņa numuru 29237605 (Zigrīda Krīgere), 26011094 
(Dzintars Andersons) vai 26021092 (Diāna Mazapša).

Atklāj Pierīgas tūrisma dažādību
Lai veicinātu lielāku interesi par tūrisma objektiem un pakalpojumiem 
Pierīgas apkaimē, apkopots tūrisma piedāvājums un izveidotas tematiskās 
lapas piecos dažādos interešu virzienos.  

Piņķu Sv. Jāņa baznīcas tornis atjaunots!
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Babītes pirmsskolas izglītības 
iestāde uzsākusi ciešu sadarbību 
ar citām izglītības iestādēm. 

Notikusi tikšanās ar Jūrmalas pirms-
skolas izglītības iestādes „Saulīte” 
skolotājām, vadītāju Inetu Aronieti 
un izglītības metodiķi. Tikšanās lai-
kā diskutēts par kompetenču izglītī-
bas ieviešanu, aktualitātēm izglītībā, 
iespējām un nepieciešamību piedalī-
ties „Erasmus+” projektos. 

Babītes pirmsskolas izglītības ie-
stādes pārstāvji pieredzes apmaiņu 
un jaunas zināšanas guvuši Čehijā un 
Ungārijā, kā arī uzņemot „Erasmus+” 
projekta viesus – skolotājus no Somi-
jas, Grieķijas un Bulgārijas.

Janvāra beigās pārstāvji no Babītes 
pirmsskolas izglītības iestādes pie-
dalījās seminārā „Kompetenču iz-
glītības standarti” Salas sākumskolā, 
kuru vadīja Babītes novada kompe-
tenču pieejas eksperte Baiba Zadra-
ka. Seminārā gūtā informācija raisīja 
diskusijas un pārdomas, rosināja uz 
pārmaiņām mācību vides izkopšanā. 

Februāra sākumā Babītes pirms-
skolas izglītības iestādē tika organizēta 
tikšanās ar Babītes vidusskolas 1. klašu 
skolotājām Arniju Maļinovsku un Līgu 
Liepiņu. Tikšanos palīdzēja īstenot 
skolas direktores vietniece izglītības 
jomā Daiga Sīpola. Diskusijā iesaistī-
jās visas Babītes pirmsskolas izglītības 
iestādes skolotājas, kopā nonākot pie 

atziņām un secinājumiem par iespē-
jamajiem riskiem un problēmām, ar 
ko var sastapties pirmsskolas izglītības 
iestādes bērni, uzsākot skolas gaitas. 
Izkristalizējās lietas, kurām būtu jāpie-
vērš īpaša uzmanība, mācoties mate-
mātikas vai valodas pamatus. 

Martā trīs pārstāves no Babītes 
pirmsskolas izglītības iestādes do-
sies gūt jaunu pieredzi uz vienu no 
prestižākajām pirmsskolas izglītības 
iestādēm Bulgārijā. 

Mācāmies kopā! Esam taisnā ceļā 
uz kompetenču izglītību! 

  
Karīna Gajevska, 

Babītes pirmsskolas izglītības iestādes 
vadītājas vietniece izglītības jomā

Šo iespēju valsts vienotajā biblio-
tēku informācijas sistēmā nodro-
šina Kultūras informācijas sistēmu 

centrs sadarbībā ar SIA „Tieto Lat-
via”. Reģistrēšanās notiek vietnē 
www.3td.lv.  

Konkursa mērķis
Attīstīt pirmsskolas un sākumskolas 
vecuma bērnu muzikālās prasmes 
un iemaņas, veicināt un pilnveidot 
jauno dziedātāju skatuves kultūru, 
uzstāšanās pieredzi un mūzikas pe-
dagogu jaunradi.

Dalībnieki
•	 Nominācijā „Babītes novada Cālis 

2019” var pieteikties  Babītes no-
vadā dzīvojoši solisti vecumā no 
2 līdz 6 gadiem.

•	 Nominācijā „Babītes novada Cī-
rulis 2019” var pieteikties Babītes 
novadā dzīvojoši solisti vecumā 
no 7 līdz 12 gadiem.

Pieteikšanās
Līdz  1. aprīlim  uz e-pasta adresi  
sabine.upeniece@babite.lv jānosūta  
vēstule ar virsrakstu „Cālis 2019  
video pieteikums”, kurā ir:
l aizpildīta dalībnieka pieteikuma 

anketa;
l video, kurā solists izpilda konkur-

sa dziesmu;
l kvalitatīvs konkursa dziesmas pa-

vadījums mp3 formātā (ja tas tiek 
atskaņots ierakstā).
Dalībnieka pieteikuma anketa  pie-

ejama Babītes novada pašvaldības tī-
mekļa vietnē www.babite.lv. 

Vērtēšana 
Konkurss notiks divās kārtās. Solis-
tu sniegumu vērtēs konkursa žūrijas 
komisija. Konkursā tiks noteikti četri 
labākie solisti, pa vienam dalībniekam 
šādās vecuma grupās:
l nominācijā „Babītes novada Cā-

lis 2019”:
l viens solists vecumā no 2 līdz 

4 gadiem;
l viens solists vecumā no 5 līdz 

6 gadiem;
l nominācijā „Babītes novada Cī-

rulis 2019”:
l viens solists vecumā no 7 līdz 

9 gadiem;

l viens solists vecumā no 10 līdz 
12 gadiem.

Konkursa norises kārtība
•	 No plkst. 12.00 līdz 13.00 – reģis-

trēšanās.
•	 Plkst. 12.10–13.30 iespēja katram 

konkursa dalībniekam vienu reizi 
izmēģināt savu dziesmu (secība 
mēģinājumam un konkursam tiks 
iesūtīta elektroniski katra dalīb-
nieka pārstāvim iepriekš).

•	 Plkst. 14.00 – konkursa sākums.
Sīkākai informācijai lūdzam sa-

zināties ar konkursa organizato-
ri Sabīni Upenieci-Piku, zvanot 
uz tālruņa numuru 67914920 vai 
20001958 vai rakstot uz e-pasta ad-
resi sabine.upeniece@babite.lv. Kon-
kursa nolikums pieejams Babītes 
novada pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.babite.lv.

Sabīne Upeniece-Pika, 
Babītes novada pašvaldības 

Kultūrizglītības centra filiāles 
Salas pagastā „Vietvalži” 

kultūras pasākumu organizatore

Uzmanību! 
Pasākums var tikt fotografēts un filmēts. 
Uzņemtie materiāli   pasākuma atspo-
guļošanai var tikt publicēti pašvaldības 
interneta vietnē www.babite.lv, infor-
matīvajā izdevumā „Babītes Ziņas”, 
pašvaldības un muzeja lapā sociālajā 
tīklā „Facebook.com” un „Youtube.com” 
kontā. Datu pārzinis – Babītes novada 
pašvaldība.

PAZIŅOJUMS
Pieteikumu reģistrēšana izglītojamo uzņemšanai 1. klasē 
2019./2020. mācību gadā 
Babītes vidusskola
Pieteikumus mācībām Babītes vidusskolas 1. klasē 2019./2020. mācību gadā līdz 15. maijam 
katru darbdienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 15.00 varēs iesniegt skolas 
kancelejā Jūrmalas ielā 17, Piņķos. Vecāku informatīvā sapulce notiks 15. maijā plkst. 18.00 
skolas aktu zālē. Sīkāka informācija tīmekļvietnē www.babitesvidusskola.lv vai zvanot uz  
tālruņa numuru 67914834.

Salas sākumskola
Pieteikumus mācībām Salas sākumskolas 1. klasē 2019./2020. mācību gadā varēs iesniegt 
līdz 31. maijam. Pieteikums pieejams skolas tīmekļvietnē www.salassakumskola.lv, sadaļā 
„Vecākiem”, vai izdrukātā veidā saņemams skolas administrācijā. Aizpildītu iesniegumu var 
iesniegt personīgi Salas sākumskolas lietvedībā vai parakstītu un ieskenētu sūtīt uz e-pasta 
adresi salasskola@babite.lv. Pēc 31. maija vecākiem (aizbildņiem) tiks sniegta rakstiska  
atbilde par bērna uzņemšanu vai atteikumu uzņemt izglītības iestādē. Tālruņa numurs  
uzziņām 67934165, e-pasta adrese salasskola@babite.lv. Vienmēr priecājamies paplašināt 
mūsu izglītojamo pulku!

Jauns pakalpojums „3td E-GRĀMATU bibliotēka”
Kopš janvāra lasītājiem ir pieejams jauns pakalpojums „3td E-GRĀMATU 
bibliotēka”, kas reģistrētajiem pašvaldību publisko bibliotēku 
lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā 
ierīcē vai datorā.
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Izaicinājums jaunām idejām

Aicinām pieteikties 
jauno solistu vokālajam konkursam 
„Babītes novada Cālis 2019” 
un „Babītes novada Cīrulis 2019”
Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra filiāle Salas pagastā 
„Vietvalži” arī šogad organizē jauno solistu vokālo konkursu 
„Babītes novada Cālis 2019” un „Babītes novada Cīrulis 2019”. 
Konkurss norisināsies 6. aprīlī Kultūrizglītības centra filiālē „Vietvalži” 
Spuņciemā, Salas pagastā. 
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BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRĀ 
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
22. februārī plkst. 19.00 džeza mūzikas 
koncerts „Holivudas stāsti”. 
Koncertprogrammā „Holivudas stāsti” iekļau-
ti neparasti un interesanti fakti par Holivudu, 
„Oskara” ceremoniju un balvu aizkulisēm, 
Holivudas Slavas aleju, Holivudas smaidu un 
citām maz zināmām norisēm kinoindustrijas 
galvaspilsētā. Līdz ar stāstiem par Holivudas 
„Zelta laikmetu”, kino un mūzikas leģendām 
koncertā skanēs slavenas džeza, kino un ani-
mācijas filmu melodijas balsij ar ģitāru. Prog-
rammas ilgums – aptuveni 75 minūtes. 
Biļetes cena 5 eiro. Biļetes var iegādāties 
Kultūrizglītības centrā pie administratores 
darbdienās no plkst. 8.00 līdz 20.00, sestdie-
nās no plkst. 10.00 līdz 16.00. Tālruņa numurs 
uzziņām 67914450. 
26. februārī plkst. 18.00 kinoseanss visai 
ģimenei – animācijas filma „Jēkabs, Mimmi un 
runājošie suņi”. 
Filma ir aizraujošs piedzīvojumu stāsts par 
neparastu draudzību starp runājošiem suņiem 
un bērniem, kuri tic brīnumiem un nebaidās 
uzdrīkstēties. Notikumi risinās vienā no Rīgas 
noslēpumainākajiem rajoniem – Maskačkā –, 
kur vasaras brīvlaikā pie savas māsīcas Mimmi 
ciemojas puisēns Jēkabs. Tur pilsētas centra 
puika iepazīstas ar Maskačkas runājošajiem 
suņiem, un viņi piekrīt iesaistīties bērnu plānā 
nosargāt apkaimes parku, kuru uzņēmējs Rau-
sis grasās pārvērst par bezpersonisku debess-
krāpju kvartālu. Sākas neticami piedzīvojumi 
ar kopīgi izstrādātu slepenu plānu, draudzības 
pārbaudi un pakaļdzīšanos. Filma piemērota 
visai ģimenei – gan mazajiem, gan lielajiem 
bērniem, gan arī pieaugušajiem, kuri nav zau-
dējuši ticību saviem spēkiem radīt pārmaiņas. 
Biļetes cena 1 eiro. Biļetes var iegādāties 
Kultūrizglītības centrā pie administratores 
darbdienās no plkst. 8.00 līdz 20.00, sestdie-
nās no plkst. 10.00 līdz 16.00. Tālruņa numurs 
uzziņām 67914450. 
8. martā plkst. 21.00 Sieviešu dienai vel-
tīta balle „Visi ziedi smaida jums”. Muzicēs 
grupa „Lauku muzikanti”. Pārsteigumi no šova 
„Dejo ar zvaigzni” dalībniekiem – dejotājiem 
Mārtiņa Kagaiņa un Zanes Prokofjevas. 
Biļetes cena 10 eiro. Biļetes var iegādāties 
Kultūrizglītības centrā pie administratores 
darbdienās no plkst. 8.00 līdz 20.00, ses-
tdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00. Ieeja no 
18 gadu vecuma. Labam noskaņojumam līdzi 
var ņemt groziņus. Tālruņa numurs uzziņām un 
galdiņa rezervācijai 67914450.
19. martā plkst. 19.00 Latvijas Leļļu teātra 
izrāde „Pasaka par Diegabiksi”. Ieteicamais 
vecums 2+. 
Biļetes cena  4 eiro. Biļešu iegāde no 1. mar-
ta Kultūrizglītības centrā pie administratores 
darbdienās no plkst. 8.00 līdz 20.00, sestdie-
nās no plkst. 10.00 līdz 16.00. Tālruņa numurs 
uzziņām 67914450.
26. martā plkst. 19.00 kinoseanss – filma 
„Klases salidojums”. 
Biļetes cena  3 eiro. Biļešu iegāde no 10. mar-
ta Kultūrizglītības centrā pie administratores 
darbdienās no plkst. 8.00 līdz 20.00, sestdie-
nās no plkst. 10.00 līdz 16.00. Tālruņa numurs 
uzziņām 67914450.

BABĪTES NOVADA 
PAŠVALDĪBAS BIBLIOTĒKĀ 
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
Tematiskās izstādes
• B. Māzeres akvareļu izstāde līdz 14. martam.
• Novadpētniecības izstāde „Babītes  novada 

ļaudis Latvijas simtgadei”.
• Februāris „Mīlestības grāmatu” mēnesis.

Pasākumi
• 22. februārī plkst. 13.30 tikšanās ar 

rakstnieku Māri Runguli „Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrijas 2018” pasākumā.

• 26. februārī plkst. 14.30 pasaku pēc-
pusdiena „Kārļa Skalbes pasakas”.

Ievērojamu kultūras darbinieku 
jubilejas izstādes
• Bērnu rakstniecei Margaritai Stārastei – 105
• Dzejniecei Montai Kromai – 100
• Aktierim Kārlim Sebrim – 105
• Filizofei Skaidrītei Lasmanei – 80
• Aktierim Ģirtam Ķesterim – 55
• Vācu rakstniekam Ēriham Kestneram – 120
• Dzejniecei Austrai Skujiņai – 110

Jaunieguvumu izstāde 
• Bērnu grāmatas, nozaru literatūra, daiļlite-

ratūra.

BABĪTES NOVADA 
PAŠVALDĪBAS KULTŪRIZGLĪTĪBAS 
CENTRA FILIĀLĒ 
(„Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts)
23. februārī plkst. 13.30 notiks pasāku-
mu cikla „Sarunas pie Eida” otrais šā gada 
pasākums – fotoizstādes par savvaļas zirgiem 
Jelgavas Pils salā atklāšana un tikšanās ar iz-
stādes autoru Eināru Nordmani.
23. februārī plkst. 12.00 kinoseanss – 
animācijas filma visai ģimenei „Jēkabs, Mimmi 
un runājošie suņi”. 
Būs iespēja iegādāties gardu popkornu un 
saldumus. Biļetes cena 1 eiro. 
15. martā plkst. 19.00 kinoseanss pie gal-
diņiem – komēdija „Klases salidojums”. 
Vecuma ierobežojums – 16+. Galdiņus nav 
nepieciešams rezervēt, līdzi var ņemt savu 
cienastu. Biļetes cena 3 eiro. Biļetes var iegā-
dāties kultūrizglītības centrā Piņķos un filiālē 
„Vietvalži”. 
30. martā 18.00 Babītes novada ama-
tierteātra „Kalambūrs” 20 gadu jubilejas 
svinības. 
Aicinām visus bijušos amatierteātra aktierus, 
atbalstītājus un sveicējus pieteikt savu dalību 
jubilejas pasākumā, līdz 15. martam rakstot uz 
e-pasta adresi sabine.upeniece@babite.lv vai 
zvanot uz tālruņa numuru 67914920.

Šā gada janvārī 
Babītes novadā piedzimuši 
septiņi bērni – četri zēni 
un trīs meitenes. 

Iedzīvotāju skaits 
2019. gada 1. februārī – 11 448.

NUMURA PIELIKUMĀ

Saistošie noteikumi Nr. 1 
„Par Babītes novada 
pašvaldības budžetu 2019. gadā”

Numura pielikumāSaistošie noteikumi Nr. 1 „Par Babītes novada pašvaldības budžetu 2019. gadā” ............................................................................................................1.–2. lpp.
Pielikums Nr. 1 .................................................................................................................................................................................................................................................................................3.–6. lpp.
Pielikums Nr. 2 .............................................................................................................................................................................................................................................................................7.–10. lpp.
Pielikums Nr. 3 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................11.–19. lpp.
Pielikums Nr. 4 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................20. lpp.
Pielikums Nr. 5 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................21. lpp.
Pielikums Nr. 6 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................22. lpp.
Pielikums Nr. 7 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................23. lpp.
Pielikums Nr. 8 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................24. lpp.
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Babītes novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Babītes Ziņas” 2019. gada 19. februāra (105.) numura pielikums  1

APSTIPRINĀTIar Babītes novada pašvaldības domes2019. gada 23. janvāra lēmumu
 (protokols Nr. 1, 26. §)SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 1

PAR BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2019. GADĀ1. Noteikt Babītes novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) pamatbudžetu 2019. gadā ieņēmumos 15 300 961 EUR  
un sadalījumu pa ieņēmumu veidiem saskaņā ar 1. pielikumu.2. Noteikt Pašvaldības iestāžu 2019. gada ieņēmumu sadalījumu pa ieņēmumu veidiem saskaņā ar 2. pielikumu.   

3. Noteikt Pašvaldības finanšu līdzekļu atlikumu pamatbudžetā 2019. gada 1. janvārī 2 360 819 EUR saskaņā ar 1. pielikumu.
4. Noteikt Pašvaldības pamatbudžetu 2019. gadā izdevumos 19 365 823 EUR un sadalījumu atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

un ekonomiskajām kategorijām un Valsts kases aizņēmuma pamatsummas atmaksu 1 028 802 EUR saskaņā ar 1. pielikumu.
5. Noteikt Pašvaldības iestāžu un programmu 2019. gada izdevumu sadalījumu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām saskaņā  

ar 3. pielikumu.
6. Noteikt Pašvaldības speciālo budžetu 2019. gadā ieņēmumos 275 800 EUR un sadalījumu pa ieņēmumu veidiem saskaņā  

ar 4. ielikumu.
7. Noteikt Pašvaldības finanšu līdzekļu atlikumu speciālajā budžetā 2019. gada 1. janvārī 264 472 EUR saskaņā ar 4. pielikumu.
8. Noteikt Pašvaldības speciālo budžetu 2019. gadā izdevumos 540 272 EUR un sadalījumu atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

un ekonomiskajām kategorijām saskaņā ar 4. pielikumu.9. Noteikt Pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu izlietojumu 2019. gadā 393 420 EUR saskaņā ar 5. pielikumu.
10. Noteikt dabas resursu nodokļa izlietojumu 2019. gadā 146 852 EUR saskaņā ar 6. pielikumu.
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NĀKAMAIS „BABĪTES ZIŅU” IZDEVUMS 19. MARTĀ

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

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”

INFORMĀCIJA
2018. gada demogrāfiskie rādītāji novadā
Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem, 2018. gada nogalē Babītes novadā dzīvesvietu deklarējušo 
iedzīvotāju skaits sasniedzis 11 395, kas ir par 387 iedzīvotājiem vairāk nekā 2018. gada sākumā 
un par 90 vairāk nekā 2017. gadā.
2018. gadā piedzima 149 bērni – 69 meitenes un 80 zēni. Vienā ģimenē piedzimuši dvīņi.
Kā liecina iegūtās ziņas, visiecienītākie vārdi, ko vecāki izvēlējās meitām, bija Marta (5) un Emī-
lija (4), savukārt starp zēnu vārdiem populārākie bijuši trīs – Kārlis (4), Patriks (4) un Ralfs (4).
Kopējais mirušo cilvēku skaits 2018. gadā bija 91. Dabiskais pieaugums ir pozitīvs – 58.
Gada laikā Babītes novadā reģistrētas 99 laulības, no kurām 76 Dzimtsarakstu nodaļā, pār-
ējās 23 – baznīcā. 
Iedzīvotāju sadalījums pēc vecuma liecina, ka Babītes novadā visvairāk iedzīvotāju ir vecuma grupā 
31–40 gadi (1979), 41–50 gadi (1767) un 0–7 gadi (1490), tiem seko iedzīvotāji vecuma grupā 
18–30 gadi (1440) un 51–60 (1366).
Iedzīvotāju sadalījums pēc nacionalitātes: 67% latviešu, 18% krievu, 2% ukraiņu, 2% baltkrievu.
Dati: Babītes novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa (2019. gada janvārī).

Ilze Aizsila, Babītes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


