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Deju kopu „Gāte” izveidojusi un 
pirmsākumos vadījusi Lidija Ruskule. 
Kopš 2010. gada 22. marta deju ko-
pas vadītāja ir Laimdota Andersone. 

Kas ir senioru dejas? Tas ir ele-
gants, vecāku cilvēku fiziskajai slodzei 
pēc sporta ārstu ieteikumiem pie-
mērots, patstāvīgs dejas žanrs, kura 
saturu veido pasaules tautas folkloras 
dejas, rotaļdejas, vienkāršas balles un 
modes dejas, deju horeogrāfijas un 
dejas sēdus. Kopš 2011. gada deju 
kopa „Gāte” ir Vācijas Senioru deju 
apvienībā. L. Andersone ir sertificēta 
senioru deju vadītāja Vācijā. 

Desmit gados apgūts īpašs senio-
ru deju repertuārs, ar to iepazīstināti 
Latvijas Senioru deju kolēģi Rīgā, 
Jūrmalā, Ventspilī, Saldū, Kandavā, 
Ogrē, Skrīveros, Daugavpilī, Liepājā, 
Rēzeknē un citviet. 

„Gātes” pārstāves, esot Latvijas 
Senioru deju apvienības delegāci-
jā, apguvušas jaunu deju repertuāru 

Ziemeļvalstu senioru deju kongresā 
Alesundā Norvēģijā un Klāgerfurtē 
Austrijā. Viļņojošs dejotprieks un 
tikšanās ar senioriem ceļotājiem ik 
rudeni un pavasari „Tallink” kruīzā 
Rīga–Stokholma–Rīga. Ar dejām 
un viesmīlību sagaidīti viesi no Igau-
nijas, Lietuvas, Vācijas un Austrijas.   
Saprotoši un centīgi deju kopas vecāko 
pienākumus ir veikušas Marita Bērze, 
Ruta Āre un tagad Irēna Kallisa. 

Latvijas Senioru deju apvienība 
prezentēta gan Igaunijā – Hījumā 
salā, Merjamā, starptautiskajā se-
nioru deju festivālā „Tallina  – Eiro-
pas kultūras galvaspilsēta”, tautas 
svētkos Varbolas pilskalnā, senioru 
dziesmu un deju svētkos Raplā –, 
gan Lietuvā – senioru deju festivālā 
Rakverē, jūras svētkos Klaipēdā. Pal-
dies Babītes novada pašvaldībai, kul-
tūras darbiniekiem, mūsu ģimenēm, 
kas atbalsta un iedvesmo mūsu tik-
šanos ar sevi dejā! Zinaida Jekimova, 

Alda Grīnfelde, Inta Lamberte, Inā-
ra Riņķe, Faina Stabulniece, Anita  
Radoviča, Irma Griķe, Zenta Paeg-
le, Ināra Bārtule, Lidija Astašenoka, 
Vaira Žeigule, Līvija Svence, Mir-
dza Štramdiere, Irēna Kallise, Maija  
Fedoruškina, Laimdota Andersone. 

Gaidīsim Babītes novada seniorus 
„Gātes” nodarbībās un sarīkojumos 
„Tikšanās senioru dejās”!

Laimdota Andersone 
senioru deju kopas „Gāte” 

vadītāja

Senioru deju kopai „Gāte” – 15!
Meža taciņa uz Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra filiāli „Vietvalži” glabā ziemas vēsumu, bet ap priežu stumbriem 
jau vīd brūklenāju, vīteņu un sūnu zaļums. Pēcpusdienas saules stari izsildījuši sniegā pirmās urdziņas – pavasaris! Senioru deju kopai „Gāte” 
dzimšanas diena – 15 gadi. Deju kopa „Gāte” dibināta 2004. gada 4. februārī Babītes novada Spuņciemā. Mācoties jaunus deju soļus, 
atceroties skolas laikus un jaunības gadus, ar mūziku un deju satikās 15 seniores. 

Foto no senioru deju kopas „Gāte” 15 gadu jubilejas svinībām 8. martā Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra filiālē „Vietvalži” Spuņciemā, Salas pagastā. No kreisās: kultūras pasākumu 
organizatore Sabīne Upeniece-Pika, Kultūrizglītības centra vadītāja Biruta Grīnfelde un senioru deju kopas „Gāte” vadītāja Laimdota Andersone.
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Senioru deju kopa „Gāte”.
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Neatkarības kara, ko mēdz 
saukt arī par Brīvības cīņām, 
simtgadē ir būtiski atskatīties 
un novērtēt tā notikumus ne tikai 
kā ierakstus vēstures mācību 
grāmatā, bet arī saprast, 
cik ļoti svarīgi tie bijuši tautas 
pašapziņas veidošanā.

Un ne vienmēr tas nozīmē tikai lie-
lu, daudz aprakstītu notikumu apzi-
nāšanos – kā Oskara Kalpaka nāve, 
Cēsu kaujas vai Bermonta padzīšana 
no Rīgas. Reizēm tie ir militāri ma-
zāk nozīmīgi notikumi vai panākumi, 
taču ar morāla gandarījuma jēgu, kas 
piešķir nozīmi turpmākajam. Šādi 
notikumi ir risinājušies arī Spuņcie-
ma apkārtnē 1919. gada pavasarī.

1918. gada 18. novembris ir tāds 
īpašs datums mūsu apziņā – tas it 
kā iezīmē robežu starp pagātni un 
tagadni, kaut arī nedz tagadne, nedz 
Latvijas valsts nākotne nebūt tik 
vienkārši neaizsākās. Bruno Kal-
niņš – jaunākais no Tautas padomes 
deputātiem, kurš piedalījās valsts di-
bināšanas notikumā, – savās  atmiņās 
stāsta par drēgnu, apmākušos no-
vembra dienu, kad nekas neliecināja 
par svētkiem un neviena baznīca ar 
zvanu skaņām nesveica jaunās valsts 
dzimšanu. Bija vajadzīgs vairāk nekā 
pusotrs gads militāru un politisku 
cīņu, lai Latvijas valsts tiktu atzīta 
starptautiski, un arī salīdzinoši ilgs 
laiks, lai pašas tautas apziņā nostipri-
nātos pārliecība par savu valsti.

Turpinājums 5. lpp.

Šogad aprit 100 gadi 
kopš kaujām 
pie Spuņciema
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Kaujas vieta pie Spuņņupes.



2 | www.babite.lv 2019. gada 19. marts, nr. 107

Par asins donoru var kļūt 18–65 gadus 
vecas personas, kuru ķermeņa svars ir 
virs 50 kg. Asins nodošana nav vēlama 
pēc nakts maiņas, saspringta darba vai 
emocionāla pārdzīvojuma. Sīkāku in-
formāciju par asins ziedošanu var uzzi-
nāt, zvanot uz bezmaksas informatīvā 
tālruņa numuru 80000003 un mājasla-
pā www.donors.lv.

Valsts asinsdonoru centrs lūdz arī 
donoriem pirms asins ziedošanas 
pievērst uzmanību saviem ēšanas pa-
radumiem, kas ir ļoti svarīgi, lai asinis 
nebūtu hilozas (treknas) un varētu 
tikt izmantotas smagi slimu pacientu 
ārstēšanai. Vismaz iepriekšējā dienā 
un dienā, kad ziedo asinis, ir jāēd bez 
pārmērībām. Nedrīkst uzturā lietot 
treknus un neveselīgus produktus! 
No ēdienreizes līdz asins ziedošanai 

ir jāpaiet vismaz trim stundām. Pirms 
asins ziedošanas 24 stundu laikā jā-
uzņem daudz šķidruma –   ūdens, 
nesaldinātas augļu un dārzeņu sulas. 
Nedrīkst lietot enerģijas un alkoho-
liskos dzērienus. Ēdot veselīgi, asinīs 
ievērojami mazinās hilozes varbūtība, 
kas sekmē arī paša donora veselības 
stāvokļa uzlabošanos.

Asins donoru atsaucība un palī-
dzība ir ļoti nozīmīga, lai uzturētu 
stabilu asins krājumu un ar nepie-
ciešamajiem asins komponentiem 
apgādātu pacientus ārstniecības 
iestādēs. Veidot asins uzkrājumus 
ilgstošam laikam diemžēl nav ie-
spējams, jo asins komponentiem ir 
ierobežots derīguma termiņš – erit-
rocītiem tas ir 35 dienas, bet trom-
bocītiem tikai septiņas dienas.

Valsts tehniskās uzraudzības 
aģentūra atgādina – lai piedalītos 
ceļu satiksmē, arī pirms pavasara 
darbu uzsākšanas, traktortehnika 
un tās piekabes jāsagatavo un 
jāuzrāda ikgadējai tehniskajai 
apskatei. 

Apskates laikā vadītājam 
līdzi jābūt traktortehni-
kas vadītāja apliecībai, 
tehnikas reģistrācijas 
apliecībai un jābūt 
derīgai OCTA poli-
sei. Samaksa par ap-

skati tiek veikta pie inspektora. Tāpat 
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra 
atgādina, ka visos aģentūras birojos 
un arī ārpus biroja par sniegtajiem 
pakalpojumiem var norēķināties tikai 
ar bezskaidras naudas maksājumu 
– bankas karti, internetbankas mak-
sājumu vai rēķinu. Neskaidrību gadī-

jumā vai pirms pakalpojuma 
saņemšanas skatīt informāciju 

tīmekļa vietnē www.vtua.
gov.lv vai jautāt tuvā-
kajā Valsts tehniskās 

uzraudzības aģen-
tūras birojā.

Plašākai informācijai lūgums zva-
nīt uz tālruņa numuru 67613821vai 
26439396, 29387160, 26603850 vai 
skatīt vietnē www.vtua.gov.lv.

Traktortehnikas un tās piekabju 
tehniskā apskate: 
n Piņķos, Rīgas ielā 20, 15. aprī-

lī plkst. 12.00 un 19. augustā 
plkst. 11.00;
n Spuņciemā, „Kļavās”, Priedolu 

ceļā, 15. jūlijā plkst. 13.00.

Valsts tehniskās 
uzraudzības aģentūra

Ieceri par apgaismota gājēju/velo-
celiņa izbūvi ap Piņķu ūdenskrātuvi 
atbalsta 87,3% jeb 193 respondenti, 
pārējie – 12,7 % jeb 28 – uzskata, ka 
nekustamais īpašums „Loki”, kurā at-
rodas Piņķu ūdenskrātuve, nav pie-
mērots izgaismota gājēju/veloceliņa 
izbūvei. 

„Viens no Babītes novada pašval-
dības ilgtermiņa mērķiem ir nodroši-
nāt labiekārtotu un drošu dzīves vidi 
un plašai sabiedrības daļai pieejamas 
brīvā laika pavadīšanas iespējas,” teic 
Babītes novada pašvaldības projektu 
vadītāja Jolanta Ivanova. „Nekus-
tamais īpašums „Loki”, kur atrodas 
Piņķu ūdenskrātuve, attīstās kā aktī-
vās atpūtas zona gada siltajā sezonā. 
Tā ir iemīļota vieta gan vietējiem 
iedzīvotājiem, gan viesiem. Tur-
pat pieejams futbola laukums, divi 

pludmales volejbola laukumi, divi 
strītbola laukumi, āra vingrošanas 
trenažieri, savukārt ūdenskrātuvē var 
nodarboties ar ūdensslēpošanu. Ba-
bītes novada pašvaldība arī turpmāk 
vēlas Piņķu ūdenskrātuves apkārtni 
attīstīt. Viena no vīzijām – izveidot 
tam apkārt apgaismotu gājēju/velo-
celiņu pastaigām, skriešanai, skritu-
ļošanai vai braukšanai ar velosipēdu 
vasarā un slēpošanai ziemā.” 

Izsakām pateicību visiem, kuri 
piedalījās aptaujā, izteica savu vie-
dokli un ierosinājumus! Visas atbil-
des drīzumā tiks apkopotas, nodotas 
domes deputātiem izvērtēšanai un 
turpmākajam darbam. 

Māra Mičule, 
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Mamogrāfija:
n ar Nacionālā veselības dienesta uzai-

cinājuma vēstuli – bez maksas;
n ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 

2,85 eiro;
n bez nosūtījuma – 25 eiro.
Rentgens:
n Viena projekcija – 9 eiro.

Trīsdimensiju (3D) automātiskā 
krūšu ultrasonogrāfija – 20 eiro.
Lūdzam iepriekš pierakstīties uz iz-
meklējumiem, zvanot uz tālruņa nu-
muru 25431313 (darbdienās no plkst. 
8.00 līdz 18.00).
Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 
0100-64111.

Asins donoru diena Piņķos
Aicinām piedalīties asins donoru dienā Piņķos, kas norisināsies 
piektdien, 22. martā, no plkst. 10.00 līdz 13.00 Jūrmalas ielā 17, 
Piņķos (pie Babītes vidusskolas).

Mobilā veselības diagnostika
24. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 17.00 Piņķos, Jūrmalas ielā 17 (pie skolas).

Aprīlī, jūlijā un augustā – traktortehnikas un tās piekabju 
tehniskās apskates Babītes novadā

informācija

Šobrīd rēķinus par pašvaldības 
iestāžu sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem, nodokļu 
un nodevu apmaksu klienti 
lielākoties saņem papīra formātā 
pa pastu. 

Domājot par klientu servisa uz-
labošanu, kā arī resursu taupīša-
nu, Babītes novada pašvaldības 
Administrācija aicina klientus 
pieteikties turpmākai rēķinu sa-
ņemšanai elektroniski: 
n rakstot iesniegumu brīvā formā 

uz e-pasta adresi ilze.filipsone@
babite.lv;
n iesniedzot iesniegumu papīra 

formātā Babītes novada pašval-
dības Administrācijas 2. stāvā 
Centra ielā 4, Piņķos. 
Iesniegumā jānorāda vārds, uz-

vārds vai uzņēmuma nosaukums, 
kā arī e-pasta adrese, uz kuru rē-
ķinus sūtīt.

Par komunālo pakalpojumu 
rēķinu saņemšanu lūdzam sazinā-
ties ar SIA „Babītes siltums”.

Atsakoties no papīra formāta 
rēķiniem, tiek saudzēti dabas re-
sursi un taupīti līdzekļi!

Babītes novada pašvaldības 
Administrācija

Babītes novada pašvaldības 
Administrācija aicina 
klientus pieteikties 
ērtākai rēķinu saņemšanai

Noslēgusies aptauja 
par Piņķu ūdenskrātuves 
apkārtnes attīstīšanas 
iespējām
Elektroniskā aptauja par Piņķu ūdenskrātuves apkārtnes attīstīšanas 
iespējām, kura balsošanai Babītes novada pašvaldības interneta vietnē 
bija atvērta no 2019. gada 25. februāra līdz 11. martam, noslēgusies. 
Balsojumā piedalījās 221 respondents, no kuriem 150 iesūtīja arī savus 
ierosinājumus.

aptaujas rezultāti
Vai atbalstāt ideju – 
apkārt Piņķu ūdenskrātuvei 
izveidot apgaismotu 
gājēju/velo celiņu?

12,7%

87,3%
n Jā, atbalstām
n Nē, neatbalstām
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Babītes novada pašvaldības domes sēdē 
27. februārī izskatīti 49 lēmumprojekti. 
Sēdē piedalījās 12 deputāti.

Domes lēmumi īsumā:
n nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu sa-

ņemšanai izstrādāto nekustamā īpašuma „Drei-
maņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80480010568, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, detālplānojuma projektu. Noteikt publis-
kās apspriešanas termiņu 4 nedēļas;

n nodot pilnveidoto detālplānojuma projektu nekus-
tamā īpašuma „Melbas” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 80480080072, Sēbruciemā, Babītes 
pagastā, Babītes novadā, publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai. Noteikt publiskās apsprieša-
nas termiņu 3 nedēļas;

n piešķirt nekustamā īpašuma „Ošupes” zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880030074 un 
uz tās projektētajai dzīvojamai mājai un saimniecī-
bas ēkai adresi „Ošupes”, Gātciems, Salas pagasts, 
Babītes novads;

n atļaut no nekustamā īpašuma „Vējgrieži-1” zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 80480080094 
atdalīt zemes vienību un reģistrēt kā atsevišķu ne-
kustamo īpašumu: piešķirtais nosaukums „Ilvas 
iela”, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme 
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 
ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). Atļaut 
no nekustamā īpašuma „Vējgrieži-1” zemes vienī-
bas ar kadastra apzīmējumu 80480080094 atdalīt 
zemes vienības un reģistrēt kā 11 atsevišķus nekus-
tamos īpašumus Ilvas ielā Vīkuļos, Babītes pagastā, 
Babītes novadā. Atlikušo zemes vienību 10,59 ha 
platībā saglabāt nekustamā īpašuma „Vējgrieži-1” 
sastāvā, saglabājot adresi „Vējavas”, Vīkuļi, Babītes 
pagasts, Babītes novads; visā platībā noteikt nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta indivi-
duālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0600);

n atļaut no nekustamā īpašuma „Jaunalstes” zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 80480040264 
atdalīt zemes vienību un reģistrēt kā atsevišķu ne-
kustamo īpašumu; piešķirtais īpašuma nosaukums 
„Jaunalstu iela”, nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 
(1101). Atļaut no nekustamā īpašuma „Jaun-al-
stes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80480040264 atdalīt zemes vienības un reģistrēt 
kā 17 atsevišķus nekustamos īpašumus Jaunalstu 
ielā Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā. Atli-
kušajai zemes vienības daļai 9,438 ha platībā sa-
glabāt adresi „Jaunalstes”, Spilve, Babītes pagasts, 
Babītes novads; visā platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme (0600);

n atļaut no nekustamā īpašuma „Cennes” atdalīt un 
reģistrēt kā atsevišķus kadastra objektus: zemes 
vienību 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
80880090012, saglabāt esošā nekustamā īpašuma 
sastāvā, visā platībā saglabājot nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība (0101) un saglabāt 
adresi „Cennes”, Straupciems, Salas pagasts, Babītes 
novads; zemes vienību 5,3 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 80880040022, reģistrēt kā patstāvīgu 
nekustamo īpašumu, visā platībā saglabājot nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(0101) un piešķirt nosaukumu/adresi „Tilbes”, 
Salas pagasts, Babītes novads; zemes vienību 3,3 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 80880090013, re-
ģistrēt kā patstāvīgu nekustamo īpašumu, visā pla-
tībā saglabājot nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (0101) un piešķirt nosaukumu/
adresi „Mazlazdiņi”, Salas pagasts, Babītes novads;

n reģistrēt jaunveidojamās zemes vienības 0,06 ha pla-
tībā ar plānoto kadastra apzīmējumu 8048 010 0534, 
0,01 ha platībā ar plānoto kadastra apzīmējumu 
80480041390 un 0,1 ha platībā ar plānoto kadastra 
apzīmējumu 80480041392 viena nekustamā īpa-
šuma sastāvā. Nekustamajam īpašumam piešķirt 
nosaukumu „Birutas A”, Babītes pagasts, Babītes no-
vads. Likvidēt nosaukumus „Birutas B” un „Birutas 
C”, Babītes pagasts, Babītes novads;

n apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu ne-
kustamajā īpašumā Alstu iela 10 ietilpstošās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 80480040986, 
Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai. 
Plānotajai zemes vienībai Nr. 1 0,1540 ha platībā 
noteikt adresi Alstu iela 10, Spilve, Babītes pagasts, 
Babītes novads, un visā platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvoja-
mo māju apbūve (0601). Plānotajai zemes vien-
ībai Nr.  2 0,1505 ha platībā piešķirt adresi Alstu 
iela  10A, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads, 
un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve 
(0601). Atļaut plānotās zemes vienības reģistrēt kā 
atsevišķus kadastra objektus; 

n apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu 
nekustamajā īpašumā „Neritas” ietilpstošās zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 80480080082, 
Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā, sadalīša-
nai. Plānotajai zemes vienībai Nr. 1 0,24 ha platībā 
un uz tās esošai divu ģimeņu dzīvojamās mājas 
jaunbūvei noteikt adresi „Neritas”, Vīkuļi, Babītes 
pagasts, Babītes novads, un visā platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuā-
lo dzīvojamo māju apbūve (0601). Plānotajai ze-
mes vienībai Nr. 2 0,21 ha platībā piešķirt adresi 
„Jaunneritas”, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes no-
vads, un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju 
apbūve (0601). Plānotajai zemes vienībai Nr. 3 
0,4 ha platībā piešķirt adresi „Neritas krasts”, Vī-
kuļi, Babītes pagasts, Babītes novads, un noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuā-
lo dzīvojamo māju apbūve (0601) 0,36 ha platī-
bā un fizisko un juridisko personu īpašuma vai 
lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (0302) 0,04 ha 
platībā. Atļaut plānotās zemes vienības reģistrēt 
kā atsevišķus kadastra objektus;

n apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu ne-
kustamo īpašumu „Salve” un „Salves dīķis” zemes 
vienības robežu pārkārtošanai Spuņciemā, Salas 
pagastā, Babītes novadā. Projektētajai zemes vien-
ībai Nr. 1 0,2987 ha platībā piešķirt adresi Pļavu 
iela 1A, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, 
un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķi – valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu 
apbūve (0903). Projektētajai zemes vienībai Nr. 2 
0,0463 ha platībā mainīt nosaukumu no „Salves 
dīķis” uz „Pļavu iela” un visā platībā noteikt nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 
infrastruktūras nodalījuma joslā un ceļu zemes no-
dalījuma joslā (1101);

n atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes 
vienības izdalīšanai ar aptuveno platību 0,41 ha no 
nekustamā īpašuma „Vēja ziedi” zemes vienības;

n atcelt Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 
22. februāra lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamā īpašuma „Irjāņi”, kadastra 
Nr.  80880050068, zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 80880050068, Spuņciemā, Salas pagastā, 
Babītes novadā”, protokols Nr. 2, 14.§;

n atcelt Babītes novada pašvaldības domes 
2017.  gada 22. februāra lēmumu „Par detālplāno-
juma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamā 
īpašuma „Kirmeļi” zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 80880050034, Spuņciemā, Salas pagastā, 
Babītes novadā”, protokols Nr. 2, 15.§;

n noraidīt lūgumu par Babītes novada pašvaldības 
domes 2009. gada 23. septembrī izdoto saistošo 
noteikumu Nr. 92 „Par detālplānojuma nekustama-
jam īpašuma „Aļņu Sala”, kad. Nr. 80880070045, 
apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem;

n precizēt Babītes novada 2015. gada 23. septembra 
lēmuma (protokols Nr. 13, 1.§) 1. punktu, izsakot 
to jaunā redakcijā; 

n atsavināt nekustamo īpašumu Rožu ielā 22, Babītē, 
Babītes pagastā, Babītes novadā, kas sastāv no ze-
mes vienības 1,62 ha platībā, kadastra apzīmējums 
80480040353. Uzdot nekustamā īpašuma novērtē-
šanas komisijai veikt nekustamā īpašuma novērtē-
šanu un iesniegt pašvaldības domei apstiprināšanai 
īpašuma nosacīto cenu, izsoles noteikumus, kā arī 
organizēt īpašuma izsoli;

n atsavināt Babītes novada pašvaldībai piederošu 
nekustamo īpašumu „Starpgabals Nr. 24” Babītes 
pagastā, Babītes novadā, kas sastāv no neapbūvē-
tas zemes vienības 0,0677 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 80480100231. Uzdot pašvaldības 
īpašumu novērtēšanas komisijai trīs mēnešu laikā 
iesniegt pašvaldības domē apstiprināšanai nekusta-

mā īpašuma nosacīto cenu, izsoles noteikumus, kā 
arī organizēt izsoli;

n atsavināt vienai personai pašvaldībai piederošu ne-
kustamo īpašumu „Kamoliņi” Babītes pagastā, Ba-
bītes novadā, kura sastāvā ir zemes vienība 0,91 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 80480070160. 
Uzdot pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijai 
trīs mēnešu laikā iesniegt pašvaldības domē apstip-
rināšanai nekustamā īpašuma nosacīto cenu;

n slēgt zemes nomas līgumu ar divām personām – ar 
katru par ½ no 1. kūtij piekrītošajām apbūvētas ze-
mes vienības, kadastra apzīmējums 80880050548, 
267/4276 domājamām daļām, kas sastāda 194 m² 
no zemes vienības „Līnas”, Spuņciemā, Salas pagas-
tā, Babītes novadā;

n atcelt Babītes novada pašvaldības domes 
2017. gada 20. decembra lēmumu „Par nekustamā 
īpašuma „Dārzi” Babītē, Babītes pagastā, iznomāša-
nu ģimenes dārzu ierīkošanai un uzturēšanai” (pro-
tokols Nr. 18, 25.§);

n noslēgt zemes nomas līgumu ar vienu personu 
par pašvaldības īpašumā „Dārzi” zemes vienības 
ar nosacīto nosaukumu „Virsaiši” daļas iznomā-
šanu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaim-
niecības vajadzībām – ģimenes dārza ierīkošanai 
un uzturēšanai. Noslēgt zemes nomas līgumu ar 
vienu personu par pašvaldības īpašumā „Dārzi” 
zemes vienības ar nosacīto nosaukumu „Piņķi” 
daļas iznomāšanu bez apbūves tiesībām personī-
gās palīgsaimniecības vajadzībām – ģimenes dārza 
ierīkošanai un uzturēšanai. Noslēgt zemes nomas 
līgumu ar vienu personu par pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma „Cielavas masīvs” zemes vien-
ības daļas iznomāšanu bez apbūves tiesībām per-
sonīgās palīgsaimniecības vajadzībām – ģimenes 
dārza ierīkošanai un uzturēšanai;

n apstiprināt precizēto Babītes novada pašvaldības 
domes 2011. gada 21. decembra lēmuma „Par 
pārvaldīšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības SIA 
„Babītes siltums” par Babītes novada pašvaldības 
īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo māju vai 
dzīvokļu īpašumu māju pārvaldīšanu un par pil-
nvarojumu slēgt īres līgumus” (protokols Nr. 18, 
28.§.) pielikumu;

n nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības kapitālsa-
biedrībai SIA „Babītes siltums” Babītes novada pa-
švaldības īpašumā atrodošos pamatlīdzekli – zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 80480030941, ar 
bilances vērtību 441,09 eiro, un zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 80480040987, ar bilances 
vērtību 210,59 eiro, lai nodrošinātu ūdensapgādes 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Piņķu un Ba-
bītes ciemā. Zemes vienību bezatlīdzības lietošanas 
termiņš ir līdz 2023. gada 31. decembrim;

n izsniegt izziņas deviņām personām par piekriša-
nu iegūt īpašumā nekustamos īpašumus Babītes 
novadā;

n piešķirt pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai 
trīs bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs;

n apstiprināt pašvaldībai piederoša nekustamā īpa-
šuma „Starpgabals Nr. 18” Salas pagastā, Babītes 
novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 80880050345, izsoles ar 
pretendentu atlasi rezultātus, izsoles uzvarētāju un 
pirkuma maksu; 

n atzīt nekustamā īpašuma ar kadastra 
Nr. 80880050354 Salas pagastā, Babītes novadā, ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 80880050354 
otro izsoli ar pretendentu atlasi par nenotikušu.

n Atcelt pašvaldības 2018. gada 29. augusta lēmumu 
„Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekusta-
mā īpašuma atsavināšanu” (protokols Nr. 9, 16.§);

n apstiprināt apbūves tiesību izsoles noteikumus 
„Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā 
īpašuma „Piņķu ciems 4” Babītes pagastā, Babītes 
novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80480030168 daļas 7 ha platībā apbūves tiesību 
izsoles noteikumi”;

n apstiprināt nosacīto cenu 2300 eiro atsavinā-
majam nekustamajam īpašumam ar kadastra 
numuru 80480030135, kas sastāv no zemes 
vienības 0,0281  ha platībā, kadastra apzīmējums 
80480040802;

n apstiprināt nomas maksu Babītes novada pašvaldī-
bai piederošai zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 80480030274 daļai 500 m2 platībā nekustamajā 
īpašumā „Piņķu ciems 2” Piņķos, Babītes pagastā, 
Babītes novadā, 620 eiro gadā plus PVN 21%;

n piekrist noslēgt pirkuma līgumu ar SIA „Meldrāji” 
par Meldrāju ielas Babītes pagastā, Babītes novadā, 
apgaismojuma līnijas iegādi pašvaldības īpašumā 
par 1 eiro plus PVN 21%;

n atcelt Babītes novada pašvaldības domes 2011. gada 
26. oktobra lēmumu „Par dienesta viesnīcu izveidi” 
(protokols Nr. 16, 28.§). Noteikt dzīvoklim (adrese: 
„Doktorāts”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes no-
vads) dienesta dzīvokļa statusu;

n apstiprināt Babītes novada pašvaldības iepirkumu 
speciālisti Lauru Lazdiņu par Babītes novada pa-
švaldības Iepirkumu komisijas locekli;

n apstiprināt Babītes novada pašvaldības novada 
svētku norises darba grupu šādā sastāvā:
l Babītes novada pašvaldības domes deputāts 

Aivars Osītis – darba grupas vadītājs;
l Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības cen-

tra vadītāja Biruta Grīnfelde;
l Babītes novada pašvaldības domes deputāte Ilze 

Bērziņa;
l Babītes novada pašvaldības domes deputāts 

Jānis Kazaks;
l Babītes novada pašvaldības domes deputāts 

Kristaps Vilciņš;
l Babītes novada pašvaldības izpilddirektore Elfa 

Sloceniece;
l Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības cen-

tra vadītājas vietnieks Aigars Bērziņš;
l Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības cen-

tra kultūras pasākumu organizatore Sabīne Upe-
niece-Pika;

n apstiprināt Babītes novada pašvaldības Babītes 
Mūzikas skolas nolikumu;

n veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības 
2015.  gada 27. maija noteikumos Nr. 8 „Babītes 
novada pašvaldības ierobežotas pieejamības infor-
mācijas drošības politika” (protokols Nr. 8, 26.§), 
izsakot 15. punktu jaunā redakcijā;

n izslēgt no Babītes novada pašvaldības 2012. gada 
24. oktobra lēmuma „Par pilnvaroto personu no-
teikšanu kontrolei par transportlīdzekļu stāvēšanas 
un apstāšanās noteikumu ievērošanu” (protokols 
Nr.13, 26.§) norādīto Administrācijas Sabiedriskās 
kārtības daļas sabiedriskās kārtības sargu saraksta 
Juri Antānu, iekļaujot sarakstā sabiedriskās kārtī-
bas sargu Kasparu Rammu, Gintu Dozbergu, Lailu 
Morkāni un Edgaru Nolbergu. Precizēt ar šī lēmu-
ma stāšanos spēkā sabiedriskās kārtības sargu sa-
stāvu, kuriem pašvaldības dome piešķīrusi tiesības 
kontrolēt transportlīdzekļu stāvēšanas un apstāša-
nās noteikumu ievērošanu;

n noteikt vienas dienas maksu par bērna uzturēša-
nos pašvaldības iestādes Babītes sporta kompleksa 
organizētajās bērnu dienas atpūtas un sporta no-
metnēs 2019. gadā: Babītes novadā deklarētiem 
bērniem un Babītes sporta kompleksa interešu 
izglītības audzēkņiem 9,35 eiro, citos novados dek-
larētiem bērniem 18,70 eiro;

n apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos 
noteikumus Nr. 2 „Par grozījumiem Babītes novada 
pašvaldības 2019. gada budžetā”;

n ar 2019. gada 1. martu veikt izmaiņas Babītes no-
vada pašvaldības 2019. gada 23. janvāra noteikumos 
Nr. 1 „Par amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām 
pašvaldības iestādēs 2019. gadā” (protokols Nr. 1, 
22.§), izsakot pielikumu Nr. 11 jaunā redakcijā;

n slēgt pārjaunojuma līgumu starp Babītes novada 
pašvaldību un Piņķu Sv. Jāņa evaņģēliski luterisko 
draudzi, nosakot projekta izpildes termiņu līdz 
2019. gada 1. aprīlim; 

n piešķirt dotāciju 2700 eiro apmērā biedrībai „Pie-
rīgas partnerība” projekta aktivitāšu īstenošanai – 
pieturvietu, pontonu laipu iegādei un uzstādīšanai 
nekustamajā īpašumā „Burkānu ceļš”, Salas pagasts, 
Babītes novads;

n piešķirt dotāciju 5380 eiro apmērā „Babītes pa-
gasta pensionāru un politiski represēto personu 
labdarības biedrībai” 2019. gada darbības plāna 
īstenošanai;

n piešķirt finanšu līdzekļus 2000 eiro apmērā nodibi-
nājumam „Fonds „Sibīrijas bērni”” konferences un 
koncerta „Aizvestajiem” 1941. gadā izsūtīto piemiņai, 
bērnu zīmējumu-sacerējumu konkursa organizēšanai, 
filmas „Tālie Austrumi, Zeja, Sivaki un Vladivostoka” 
montāžai, ekspedīcijas uz Tomskas apgabalu organi-
zēšanai un operatora ceļa izdevumu segšanai;

Turpinājums 4. lpp.
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Turpinājums. Sākums 3. lpp.

n iedalīt 300 eiro biedrības „VHB Latvijas hokeja 
klubs „Zibeņi”” dalībnieka dalībai un transporta iz-
devumu segšanai starptautiskajos bērnu hokeju tur-
nīros 2019. gadā Rīgā un Igaunijā. Iedalīt 300 eiro 
biedrības „VHB Latvijas hokeja klubs „Zibeņi”” 
dalībnieka dalībai un transporta izdevumu segšanai 
starptautiskajos bērnu hokeju turnīros 2019.  gadā 
Rīgā un Igaunijā. Iedalīt 300 eiro individuālā 
sportista dalībai BMX riteņbraukšanas sacensībās 
2019. gadā. Iedalīt 300 eiro SIA „ IH Skola” sportis-
ta hokeja sacensību un treniņa procesa nodrošināša-
nai. Iedalīt 300 eiro individuālajam sportistam saga-
tavošanās procesam 2019. gada motokrosa sezonai. 
Iedalīt 2000 eiro biedrībai „Latvijas Tenisa savienī-
ba” Babītes novada iedzīvotājas dalībai ITF apstipri-
nātajos 2019. gada turnīros Eiropā, Āzijā, Turcijā un 
ASV. Iedalīt 800 eiro biedrības Jūrmalas ūdensslē-
pošnas un veikborda parks „Smilgas” dalībnieces 
dalībai ūdensslēpošanas sacensībās 2019. gadā. 
Iedalīt 3000  eiro biedrībai „Latvijas Vieglatlētikas 
savienība” Latvijas un Babītes novada atklātā rudens 
čempionāta krosā sarīkošanai Babītes novada Piņķos 
2019. gada 12. oktobrī. Iedalīt 1000 eiro biedrībai 

„Sporta klubs „Babīte”” sportistes dalībai sacensībās 
2019. gadā. Atļaut biedrības „Sporta klubs „Babī-
te”” basketbola komandai „Čiekurs” izmantot bez 
samaksas Babītes novada pašvaldības Babītes sporta 
kompleksa lielo sporta zāli trešdienās no plkst. 21.00 
līdz 22.30 treniņprocesu nodrošināšanai. Atteikt fi-
nansiāla atbalsta piešķiršanu trim sportistiem;

n apstiprināt sagatavoto atbildes vēstuli Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrijai;

n pilnvarot SIA „Art Tehno” sniegt sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu esošajiem SIA „Art 
Tehno” pakalpojumu saņēmējiem ar SIA „Art Teh-
no” īpašumā esošām inženierkomunikācijām Spilves 
ciema Avotu, Gravu un Strautu ielas teritorijās. Pie-
dāvāt SIA „Art Tehno” slēgt līgumu par sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu;

n apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos no-
teikumus Nr. 3 „Saistošie noteikumi par sabiedrisko 
kārtību Babītes novadā”; 

n no 2019. gada 1. marta noteikt maksu par SIA „Ba-
bītes siltums” sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaim-
niecības pakalpojumiem Babītes novada, Babītes 
pagasta, Priežciema Aspazijas, Ausekļa, Annas Sakses, 
Ojāra Vācieša un Raiņa ielā esošajiem ūdenssaim-
niecības pakalpojumu saņēmējiem: par 1 m3 ūdens 

ieguvi un sagatavošanu 0,94 eiro bez PVN; par 1 m3 
kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanu un attīrīšanu 
0,99 eiro bez PVN.

Babītes novada pašvaldības domes 
ārkārtas sēdē 31. janvārī 
izskatīti seši lēmumprojekti. 
Sēdē piedalījās astoņi deputāti.
Domes lēmumi īsumā:
n ievēlēt Ilzi Barisu Bāriņtiesas priekšsēdētāja ama-

tā uz laika periodu no 2019.  gada 28. jūlija līdz 
2024. gada 27. jūlijam; ievēlēt Vandu Kaņepi Bāriņ-
tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā uz laika periodu 
no 2019. gada 31. jūlija līdz 2024. gada 30. jūlijam; 
ievēlēt Ievu Zahari Bāriņtiesas locekļa amatā uz laika 
periodu no 2019. gada 29. septembra līdz 2024. gada 
28. septembrim;

n noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA 
„Ārstu privātprakse „Svīre Plus”” par telpām Nr. 1, 
Nr. 2 un Nr. 3, kopā 63,3 m², kas atrodas ēkā „Dok-
torāts” Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, 
un tām piekrītošo zemes vienības daļu ar platību 
513  m2, veselības aprūpes pakalpojuma nodro-
šināšanai uz laiku no 2019. gada 1. februāra līdz 
2025.  gada 31. janvārim;

n izteikt Babītes novada pašvaldības 2014.  gada 
26.  februāra noteikumu Nr. 4 „Par piemaksu pie-
šķiršanas un materiālās stimulēšanas kārtību Babītes 
novada pašvaldības administrācijā” 16. punkta apakš-
punktus jaunā redakcijā;

n apstiprināt nosacīto cenu 3000 eiro apmērā atsavinā-
majam nekustamajam īpašumam „Vecbatari” Lapsās, 
Babītes pagastā, Babītes novadā, kas sastāv no zemes 
vienības 0,0557 ha platībā, un uz tās esošajam šķūnim 
112,5 m2 platībā;

n apstiprināt izsoles noteikumus „Babītes novada pa-
švaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Vecbatari” 
Lapsās, Babītes pagastā, Babītes novadā, ar kadastra 
Nr. 80480070165 izsoles noteikumi”;

n nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības ka-
pitālsabiedrībai SIA „Babītes siltums” Babītes 
novada pašvaldības īpašumā esošu pamatlī-
dzekli – zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
80480030621, ar bilances vērtību 34 372,31 eiro,  
lai nodrošinātu siltumapgādes sabiedrisko pa-
kalpojumu sniegšanu Piņķu ciemā Babītes pa-
gastā Babītes novadā. Lietošanas termiņš ir līdz 
2023. gada 31. decembrim.

Andrejs Ence, 
Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Nekustamais īpašums
n Turpinās Babītes vidusskolas 

piebūves būvdarbi, būvdarbu 
izpildes termiņš pagarināts līdz 
2019. gada 28. jūnijam, līguma – 
līdz 2019. gada 5. jūlijam. 

n Tiek veikti ēkas Centra ielā 3, 
Piņķos, otrā stāva iekštelpu 
apdares demontāžas darbi, lai 
konstatētu iespējamos kons-
trukciju bojājumus un sagata-
votu projektēšanas uzdevumus 
pārbūves būvprojektam.

n Tiek gatavota dokumentācija ie-
pirkumam par ēkas nekustamajā 
īpašumā „Salves”, Spuņciemā, 
pārbūves būvprojekta izstrādi. 

n Noslēgts līgums uz sešiem ga-
diem ar SIA „Ārstu privātprakse 
„Svīre Plus”” par nedzīvojamo 
telpu pirmajā stāvā ēkā „Dokto-
rāts”, Spuņciemā, un tām piekrī-
tošo zemes vienības daļu nomu 
veselības aprūpes pakalpojuma 
nodrošināšanai.  

n Noslēgta vienošanās ar SIA 
„Hagberg” par 2018. gadā izbūvēto 
vai bezatlīdzības lietošanā saņemto 
objektu un teritoriju iekļaušanu uz-
turēšanas darbu apjomos.

Ceļi, meliorācija
un apgaismojums 
n Veikti gājēju ietvju, laukumu, 

ielu un ceļu ziemas sezonas uztu-
rēšanas darbi, likvidētas asfaltbe-
tona bedres.

n Iesniegti četri piedāvājumi kon-
kursam par būvprojekta „Pašval-
dības autoceļa C-13, Annas–
Vīkuļi posma Babītes pagastā 
pārbūve” realizāciju, uzsākta to 
vērtēšana. 

n Izsludināts iepirkums par „Velo-
celiņa Rīga–Jūrmala posma Ba-
bītes novada teritorijā” izstrādi, 
piedāvājumu iesniegšanas ter-
miņš 2019. gada 5. marts. 

n Aktualizēts būvprojekts „Spuņcie-
ma ielas Spuņciemā pārbūve”, tiek 
gatavota iepirkumam nepiecieša-
mā dokumentācija.

n Tiek gatavots projektēšanas uz-
devums Mēness ielas posma 
Babītē pārbūves būvprojekta iz-
strādei. 

n Tiek izstrādāti būvprojekti Vī-
tolu ielas Piņķos pārbūvei un 
Trenču poldera sūkņu stacijas 
pārbūvei. 

n Noslēgts līgums ar SIA „IxCom” 
par divu būvprojektu „Ielu ap-
gaismojuma izbūve Kleistu ielā, 
posmā no Liepezera līdz Māras 
ielai” un „Ielu apgaismojuma 
izbūve Kleistu ielā, posmā no 
Staru ielas līdz autobusa pieturai 
„Pumpas” Mežārēs, Babītes pa-
gastā, Babītes novadā” izstrādi, 
termiņš – 2019. gada 12. jūnijs. 

Elfa Sloceniece, 
Babītes novada pašvaldības 

izpilddirektore

Sanāksmēs piedalījās arī SIA „Vides 
eksperti” pārstāvji – Babītes novada 
teritorijas plānojuma projekta vides 
pārskata autori –, kuri sniedza vēr-
tējumu par teritorijas plānojuma 
projekta ietekmi uz vidi.

Publiskās apspriešanas sanāk-
smes notika Piņķos 7. februārī, 
Babītes ciemā 28. februārī un Spuņ- 
ciemā 4. martā. Skaitliski visvairāk 
apmeklētā sanāksme bija Babī-
tes ciemā, tomēr, ievērojot, ka sa-
nāksmēs tika izklāstīti konceptuāli 
jautājumi par kopējiem novada 
teritorijas plānojuma projekta ri-
sinājumiem, interesentu kopējais 
apmeklējums vērtējams kā zems. 
Reģistrēto sanāksmes dalībnieku 
skaits, neieskaitot izstrādātāju pār-
stāvjus, Piņķos bija 20, Babītē – 27, 
Spuņciemā – 14. 

Daudzi interesenti publiskās ap-
spriešanas laikā izvēlējās iespēju 
sazināties telefoniski vai tikties klā-
tienē ar Babītes novada pašvaldības 
Administrācijas speciālistiem, lai 
noskaidrotu, kā mainīsies konkrē-
tu zemes vienību izmantošanas ie-
spējas nākotnē un kādas ir iespējas 
īstenot plānotās ieceres piedāvā-
tajā teritorijas plānojuma projekta 

risinājumā. Tāpat tika izmantota 
iespēja rakstīt iesniegumus un iero-
sinājumus, kas tiks vērtēti, turpinot 
darbu pie Babītes novada teritorijas 
plānojuma izstrādes.

Atgriežoties pie publiskās ap-
spriešanas sanāksmēm, jāatzīmē, ka 
katrā sanāksmes vietā tika uzklausī-
ti un iespēju robežās izrunāti jautā-
jumi, kas aktuāli konkrētajās vietās 
dzīvojošajiem. 

Piņķos rīkotajā sanāksmē iedzī-
votāji interesējās par veloinfras-
truktūras izveidi savienojumā ar 
Jūrmalas pilsētu, kā arī autotrans-
porta un lidostas darbības radīta-
jiem trokšņiem. Tāpat tika izrunāti 
jautājumi, kas saistīti ar gājēju in-
frastruktūras pārbūvi un izveidi Jūr-
malas ielā Piņķos un Piņķu ciema 
savienojumā ar Vīkuļu ciemu.

Babītes ciemā rīkotajā sanāksmē 
iedzīvotāju jautājumi skāra pub-
liskās infrastruktūras attīstību, kas 
saistīti ar veloinfrastruktūras izvei-
di savienojumā starp Piņķiem un 
veloceliņu Rīga–Jūrmala, ievērojot, 
ka lielākā velosatiksmes plūsma ir 
šajos virzienos, bet atbilstoša droša 
infrastruktūra tam nav paredzēta. 
Tāpat aktuāls jautājums bija gājēju 

ietvju izbūve gar pašvaldības ielām, 
kā arī pie valsts vietējā autoceļa V10 
jeb ceļa uz Vārnukrogu. 

Spilves, Babītes un Priežciema 
iedzīvotājiem aktuāls bija arī jautā-
jums par sabiedriskā transporta pie-
turvietu labiekārtojumu un jaunas 
autobusa pieturvietas izveidi pie 
gājēju tilta pār valsts galveno auto-
ceļu A10 Rīga–Ventspils. 

Savukārt Spuņciemā rīkotajā 
sanāksmē iedzīvotājus interesēja 
jautājumi par applūstošo teritoriju 
izmantošanas iespējām, galveno-
kārt Lielupes krasta un Babītes eze-
ram piegulošo nekustamo īpašumu 
turpmākās izmantošanas iespējām.

Visi sanāksmēs aktualizētie jau-
tājumi tika fiksēti un šobrīd jau tiek 
vērtēti situācijas uzlabošanai – ne 
vien lai iestrādātu jaunajā Babītes 
novada teritorijas plānojumā, bet, 
tā kā daudzi skar saimnieciskos dar-
bus, arī pašvaldības administrācijas 
ikdienas darbam.

Inga Griezne, 
Babītes novada pašvaldības 

teritorijas plānotāja

Noslēgusies Babītes novada 
teritorijas plānojuma projekta 
publiskā apspriešana
5. martā noslēdzās sešas nedēļas ilgusī Babītes novada teritorijas plānojuma projekta publiskā 
apspriešana, kuras ietvaros tika organizētas arī trīs publiskās apspriešanas sanāksmes. Sanāksmēs klātienē 
bija iespēja tikties ar Babītes novada pašvaldības Administrācijas darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par teritorijas 
plānojuma izstrādi, iesaistīties diskusijās un uzdot sev interesējošus jautājumus. 

Saimnieciskie darbi novadā
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Apkopojot statistikas datus par kū-
las ugunsgrēkiem valstī 2018. gadā, 
VUGD Rīgas reģiona pārvalde in-
formē, ka pērn reģistrēti 2088 kūlas 
ugunsgrēki, kuros cietuši seši cilvē-
ki, kā arī iznīcinātas 29 ēkas. Kūlas 
dedzināšanas rezultātā pērn izdega 
2018 hektāri Latvijas teritorijas, kas 
ir par 18% vairāk nekā 2017. gadā, 
kad izdega nesakoptās teritorijas 
1648 hektāru platībā. 

VUGD atgādina, ka kūlas dedzi-
nāšana apdraud cilvēku īpašumu, 
veselību un dzīvību; kūlas dedzi-
nāšana nodara būtisku kaitējumu 
dabai un tās bioloģiskajai daudz-
veidībai, iznīcina vērtīgus augus, 
kukaiņus un sīkdzīvniekus, putnu 
ligzdas. Kūlas dedzināšana – tas nav 
veids, kā sakopt neapsaimniekotās 
un nesakoptās teritorijas. Vēja un 
citu apstākļu ietekmē degšanas vir-
ziens var mainīties un liesmas var 
strauji izplatīties.

Lai mazinātu kūlas uguns-
grēku skaitu un to radītās 
sekas, personas pienākums 
ir nepieļaut ugunsgrē-
ka izcelšanos vai dar-
bības, kas var izraisīt 
ugunsgrēku. Ja izcēlies 
ugunsgrēks, personai 
ir pienākums ziņot par 
to VUGD, zvanot uz 
vienoto ārkārtas palī-
dzības izsaukumu nu-

muru 112, nosaucot adresi vai pēc 
iespējas precīzāk aprakstot vietu, 
kur ugunsgrēks izcēlies.

Atbilstoši Latvijas Administratī-
vo pārkāpumu kodeksam par kūlas 
dedzināšanu var uzlikt naudas sodu 
fiziskajām personām no 280 līdz 
700 eiro, par zemes apsaimniekoša-
nas pasākumu nepildīšanu un zāles 
nepļaušanu, lai novērstu kūlas vei-
došanos, – naudas sodu fiziskajām 
personām no 140 līdz 700 eiro, bet 
juridiskām personām – no 700 līdz 
2900 eiro. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 
2016. gada 19. aprīļa noteikumiem 
Nr. 238 „Ugunsdrošības noteiku-
mi” personas pienākums ir nepie-
ļaut ugunsgrēka izcelšanos vai dar-
bības, kas var izraisīt ugunsgrēku, 
atbildīgajai personai jāveic pasā-
kumi, lai teritorijā nenotiktu kūlas 
vai zāles degšana. Par šīs prasības 

pārkāpšanu VUGD ir tiesības uz-
likt naudas sodu fiziskajām per-

sonām no 30 līdz 280 eiro, bet 
juridiskajām personām no 

280 līdz 1400 eiro. 
Plašāka informācija – 
www.vugd.lv.

Informācija apkopota 
pēc VUGD 

Rīgas reģiona 
pārvaldes 

sniegtās informācijas
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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 februārī: 

•	 veikti	39	 izbraukumi	 sabiedris-
kās kārtības uzraudzībā;

•	 Valsts	 policijā	nogādātas	 četras	
personas: par administratīvā 
pārkāpuma izdarīšanu – divas; 
aizdomās par noziedzīga noda-
rījuma izdarīšanu – divas;

•	 saņemti	un	izskatīti	27	iedzīvo-
tāju iesniegumi un sūdzības;

•	 ar	15	personām	veiktas	preven-
tīva rakstura pārrunas un pie-
ņemti paskaidrojumi;

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

•	 par	alkoholisko	dzērienu	vai	citu	
apreibinošo vielu lietošanu sa-
biedriskā vietā, izņemot vietas, 
kur alkoholisko dzērienu lieto-
šanu atļāvusi pašvaldība, vai par 
atrašanos sabiedriskā vietā tādā 
reibuma stāvoklī, kas aizskar cil-
vēka cieņu, sastādīti divi admi-
nistratīvā pārkāpuma protokoli;

•	 par	 gājēju	 pārvietošanos	 dien-
nakts tumšajā laikā neapgais-
motā ceļa posmā pa braucamo 
daļu bez atstarojošiem elemen-
tiem sastādīts viens administra-
tīvā pārkāpuma protokols;

•	 par	 smēķēšanu	 neatļautā	 vietā	
sastādīti trīs administratīvā pār-
kāpuma protokoli;

•	 veikts	viens	 reids,	kura	 laikā	pār-
baudītas automašīnas un automa-
šīnas 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

Februārī 
veiktie darbi 
sabiedriskās 
kārtības 
uzraudzībā

Bezmaksas ieeja slidotavā – ar Ba-
bītes sporta kompleksa atlaižu karti 
peldbaseina apmeklējumam.

Pirms došanās uz masu slidotavu 
noteikti pārliecinieties par masu sli-
dotavas apmeklējuma laikiem inter-

neta vietnes  www.inboxledushalle.lv 
sadaļā „Ledus noslodze” – „Babītes 
novads”.

Tālruņa numurs uzziņām: 
67914670, 67914389, e-pasta adrese: 
babitessports@babite.lv

Turpinājums. Sākums 1. lpp.

1919. gada sākumā Latvija bija sa-
dalīta divās daļās – ar Pagaidu val-
dību vācu kontrolētajā Liepājā, kur 
no tai uzticamajiem karavīriem tika 
veidots 1. Atsevišķais latviešu ba-
taljons, kas ietilpa Baltijas Landes-
vēra sastāvā, un gandrīz visa pārējā 
Latvijas teritorija, kas bija Padomju 
Latvijas armijas jeb latviešu sarkano 
strēlnieku rokās. Jāatceras, ka vei-
dojums „Padomju Latvija” faktiski 
ietilpa Padomju Krievijā, tās valdība 
ar Pēteri Stučku priekšgalā nekad 
nebija paredzējusi Latvijai valstisku 
neatkarību, bet pret Latvijas tautu 
tika izvērsts terors. 1. Atsevišķais ba-
taljons Oskara Kalpaka vadībā (pēc 
viņa nāves  – Jāņa Baloža vadībā) 
papildinājās ar brīvprātīgajiem, un 
pakāpeniski, realizējot mobilizāci-
ju atbrīvotajos Kurzemes reģionos, 
karavīru skaits palielinājās. Sākot 
ar 1919. gada janvāri, šī karaspēka 
vienība atradās frontē, kas virzījās uz 
austrumiem gar Ventu, vēlāk gar Lie-
lupi. Marta beigās gan karotāju skait-
liskais sastāvs, gan pozīcijas jau ļāva 
domāt par Rīgas atbrīvošanu no lie-
liniekiem, taču pavēle to sākt no Bal-
tijas landesvēra virspavēlnieka fon 
der Golca puses vēl netika dota. Lai 
noskaidrotu lielinieku spēku stipru-
mu, 30. marta rītā tika veikts izlūkgā-
jiens no Slokas uz Valteriem, tajā 
piedalījās 22 strēlnieki un pieci  lož-
metējnieki virsnieka Preisa vadībā. 
Viņu uzdevums bija virzīties līdz 
Spuņņupes pārejai, taču rīta agrumā, 
pārgājuši Lielupi aiz Salas muižas, 
izlūki sastapās ar pretinieka izlūku 
vienību. Sākās apšaude, kas turpi-
nājās pie „Ežu” mājām – no kalniņa 
Spuņciema pusē karavīrus apšaudīja 
tur paslēpušies sarkanarmieši. Drīz 
vien no tās puses parādījās gara strēl-
nieku ķēde, kura sāka aplenkt izlūku 
vadu, kas gan centās pretoties, tomēr 
bija spiests atkāpties. Vada zaudēju-
mi bija divi kritušie, viens smagi un 

divi  viegli ievainoti, viņu pretinieki 
bija 16. latviešu strēlnieku pulka 
karavīri. Savā grāmatā „Latvijas at-
brīvošanas kara vēsture” ģenerālis 
M.  Peniķis raksta: „Ar 30. marta 
kauju pie Spuņciema mūsu brīvības 
kara vēsturē bija ierakstīta skaista 
lappuse, kā pierādījums tam, ko var 
veikt dažu vīru vienība. Lielinieku 
pulks, atspiedis atpakaļ Neatkarības 
rotas pirmo vadu, pēc tam ieņēma 
Salas muižu un nonāca līdz Lielupei, 
mēģinādams uzbrukt Slokai no dien-
vidiem. Klajais lauks un mūsu lož-
metēju uguns tomēr te padarīja pre-
tinieka uzbrukumu neiespējamu.”

Ne svētku uguņošanas, ne runas, 
ne lāpu gājieni neatsvērs to, ko mēs 
katrs varam dot kā pateicību tiem, 
kuri izcīnīja mums savu valsti – ne 
tikai fiziski, bet arī mūsu apziņā. Bie-
ži pret pārspēku, bieži pret neticību, 
naidu un neuzticēšanos. Savu pa-
teicību mēs varam izpaust, pirmām 
kārtām apzinoties savu vēsturi, mīlot 
vietu, no kuras nākam, un godājot 
tos, kuri nav baidījušies to mīlēt, pat 
ja tas maksāja dzīvību. 

Dace Ulpe
Babītes novada pašvaldības 

Kultūrizglītības centra filiāles 
Salas pagastā „Vietvalži”

izstāžu zāles vadītāja

VUGD brīdina: 
Nededzini savu zemi!
Tiklīdz sniega sega ir nokususi un laiks kļūst nedaudz siltāks 
un sausāks, tā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) 
ik dienu steidzas uz kūlas ugunsgrēku dzēšanu. 

Iespēja slidot bez maksas “Inbox” ledus hallē Piņķos
Babītes novadā deklarētajiem iedzīvotājiem atkal būs iespēja apmek-
lēt Babītes novada pašvaldības apmaksātu masu slidotavu „Inbox” ledus 
hallē Piņķos.

Šogad aprit 100 gadi 
kopš kaujām 
pie Spuņciema

Kaujas shēma no M. Peniķa grāmatas „Latvi-
jas atbrīvošanas kara vēsture”.
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Zemes vienības daļa nav apgrūtināta ar 
lietu tiesībām.

Ar izsoles noteikumiem var iepazī-
ties Babītes novada pašvaldības mājas-
lapā internetā  www.babite.lv. Saņemt 
izsoles noteikumus un Līguma par 
apbūves tiesību piešķiršanu projektu 
un pieteikties dalībai izsolē var no iz-
soles pasludināšanas dienas informatī-
vajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 
21.06.2019. plkst.  10.00 ēkas Centra 
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā 2.  stāvā 18. kabinetā – kance-
lejā. Informāciju par Zemes vienības 
daļu saņemt, kā arī pieteikties tās ap-
skatei var pa tālruni 67511290 pie Ba-
bītes novada pašvaldības nekustamo 
īpašumu speciālistes.

Izsoles dalībnieka pretendentam 
līdz 30.04.2019. plkst. 10.00 Babītes 
novada pašvaldības Administrācijā 
Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagas-
tā, Babītes novadā, LV-2107, 2. stāva 
18.  kabinetā jāiesniedz plāns, tajā 
norādot Multifunkcionālā sporta 
centra būvju un sporta aktivitāšu 
zonu novietojumu Zemes vienības 
daļā, t.sk. telpu grupu un zonu sada-
lījumu paredzētajos lietošanas vei-
dos (turpmāk tekstā – Plāns). Plāns 
tiek reģistrēts Plānu reģistrācijas 
sarakstā (pielikums Nr.  7), aizklāti 
(neizpaužot Plāna iesniedzēju), tiek 
vērtēta Plāna atbilstība apbūves tie-
sības piešķiršanas mērķim, un līdz 
31.05.2019. (nosūtīšanas pasta zī-
mogs) Izsoles dalībnieka pretenden-
tam tiek paziņots Plāna atbilstības 
izvērtēšanas rezultāts.

Izsoles norises laiks un vieta: 
25.06.2019. plkst.  10.00 Centra ielā  4, 

Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, 
ēkas 2.  stāva sēžu zālē. Zemes vienības 
daļas apbūves tiesības nosacītā (Izsoles 
sākotnējā) cena 1700 eiro par vienu ha/
gadā (par 7 ha gadā – 11 900 eiro).

Līdz reģistrācijai izsolē Babītes nova-
da pašvaldības AS „Swedbank” kontā 
Nr. LV66HABA0551022355389, kods 
HABALV22, jāpārskaita:
n reģistrācijas maksa 50 eiro ar norā-

di „Reģistrācijas maksa nekustamā 
īpašuma „Piņķu ciems 4” zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
8048 003 016 daļas 7 ha platībā ap-
būves tiesību izsolei”;
n nodrošinājuma nauda 1190 eiro ar 

norādi „Nodrošinājuma nauda ne-
kustamā īpašuma „Piņķu ciems  4” 
zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 8048 003 016 daļas 7 ha platī-
bā apbūves tiesību izsolei”.
Izsoles veids: mutiska izsole ar aug-

šupejošu soli 1000 eiro.
Galvenie nosacījumi:
n apbūves tiesības piešķiršanas mēr-

ķis – Multifunkcionāla sporta centra 
(nedzīvojama ēka), kas sastāv no te-
nisa, pludmales volejbola un basket-
bola laukumiem, trenažieru, boksa, 
cīņas, aerobikas, deju un baleta zā-
lēm, ielu vingrošanas rīku un bērnu 
atpūtas zonām, kafejnīcas un citām 
ar sportu saistītām telpām/zonām, 
stāvlaukuma un ar to saistītu inže-
nierkomunikāciju izbūve (turpmāk 
tekstā – Būve);
n objekts jāuzbūvē saskaņā ar Lat-

vijas Republikā spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem un jānodod 
ekspluatācijā līdz 2024. gada 31. de-
cembrim;

n apbūves tiesības termiņš – 30 gadi 
skaitot no apbūves tiesības pie-
šķiršanas līguma spēkā stāšanās 
brīža;
n būves būvniecība jāuzsāk ne vēlāk 

kā 15 mēnešu laikā no apbūves 
tiesības piešķiršanas līguma no-
slēgšanas dienas;
n apbūves tiesību nedrīkst atsavināt, 

kā arī apgrūtināt ar lietu tiesībām.
Saskaņā ar Babītes novada Ba-

bītes pagasta teritorijas plānojuma 
2008.–2020. gadam un Salas pagasta 
teritorijas plānojuma 2005.–2017.  ga-
dam funkcionālā zonējuma karti ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8048  003 0168 Zemes vienības daļa 
7 ha platībā atrodas:
n rekreācijas teritorijā (A) – 4,51 ha 

platībā;
n sabiedrisko iestāžu apbūves teritori-

jā (S) – 1,89 ha platībā;
n līnijbūvju apbūves teritorijā (TL) – 

0,42 ha platībā;
n parku un apstādījumu teritorijā 

(DA) – 0,18 ha platībā.
Zemes vienības daļas apbūves tiesī-

bas ieguvējam ne vēlāk kā divu nedēļu 
laikā pēc Izsoles rezultāta apstiprinā-
šanas domes sēdē (lēmuma stāšanās 
spēkā) ir jānoslēdz līgums par apbūves 
tiesības piešķiršanu.

Papildus maksai par apbūves tie-
sību apbūves tiesīgais maksā likumā 
noteikto pievienotās vērtības no-
dokli atbilstoši Latvijas valstī noteik-
tajam apmēram, par Zemes vienības 
daļu maksā nekustamā īpašuma no-
dokli un veic vienreizēju maksājumu 
Zemes vienības daļas īpašniekam 
847 eiro apmērā, sedzot Pašvaldības 
izmaksas saistītas ar apbūves tiesības 
maksas noteikšanu.

Apbūves tiesīgajam ir pienākums 
viena mēneša laikā pēc nostiprināju-
ma lūguma parakstīšanas Līgumu par 
apbūves tiesības piešķiršanu reģistrēt 
zemesgrāmatā.

paziņojums
Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 
nekustamā īpašuma „Dreimaņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480010568 Mežārēs, 
Babītes pagastā, Babītes novadā

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 27. februāra lēmumu „Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma „Dreimaņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480010568 Mežārēs, Babītes pagastā, 
Babītes novadā” (prot. Nr. 3, 1. §) detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts  no 2019. gada 20. marta līdz 17. aprīlim.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 1. aprīlī plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, 
Babītes pagastā.
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs pieejams Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā 
Centra ielā 4 (5. kabinets), Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā. Tāpat ar detālplānojuma materiāliem būs iespējams iepazīties ģeoportālā 
www.geolatvija.lv un Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijai Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām per-
sonām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju 
pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības Administrācijā pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13.00–18.00

Andra Valaine, Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja

Apbūves tiesību izsole
Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000028870, adrese: 
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, izsola 
atklātā mutiskā izsolē nekustamā īpašuma „Piņķu ciems 4”, Babītes 
pagastā, Babītes novadā ar kadastra Nr. 8048 003 0168 zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 8048 003 016 daļas 7 ha platībā, (turpmāk 
tekstā – Zemes vienības daļa) apbūves tiesības.

paziņojums

Par detālplānojuma izstrādes apturēšanu 
nekustamā īpašuma „Irjāņi” zemes vienībai
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 27. februāra lēmumu (protokols Nr. 3, 
12. §) ir atcelts Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 22. februāra lēmums „Par de-
tālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Irjāņi”, kadastra Nr. 80880050068, 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050068, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes 
novadā” (protokols Nr. 2, 14. §). Līdz ar to ir apturēta detālplānojuma izstrāde nekustamā 
īpašuma „Irjāņi” zemes vienībai.

Inga Griezne, Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes apturēšanu 
nekustamā īpašuma „Kirmeļi” zemes vienībai
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 27. februāra lēmumu (protokols Nr. 3, 
13. §) ir atcelts Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 22. februāra lēmums „Par 
detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Kirmeļi”, kadastra 
Nr. 80880050034, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050034, Spuņciemā, 
Salas pagastā, Babītes novadā” (protokols Nr. 2, 15. §). Līdz ar to ir apturēta detālplānojuma 
grozījumu izstrāde nekustamā īpašuma „Kirmeļi” zemes vienībai.

Inga Griezne, Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja

Par pilnveidotā detālplānojuma projekta nodošanu 
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 
nekustamā īpašuma „Melbas” zemes vienībai Sēbruciemā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 27. februāra lēmumu „Par detālplānoju-
ma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma 
„Melbas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480080072 Sēbruciemā, Babītes pa-
gastā, Babītes novadā” (prot. Nr. 3, 2.§) detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apsprie-
šanai un atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts  no 2019. gada 22. marta līdz 19. aprīlim. Publiskās 
apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 9. aprīlī plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības 
Administrācijas ēkas 2. stāva zālē Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sa-
pulce notiks 2019. gada 8. maijā plkst. 16.00 Babītes novada pašvaldības Administrācijas 
ēkas 2. stāva zālē Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs pieejams Babītes novada pašvaldī-
bas Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4 (5. kabinets), Piņķos, Ba-
bītes pagastā, Babītes novadā. Tāpat ar detālplānojuma materiāliem būs iespējams iepazīties 
ģeoportālā www.geolatvija.lv un Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības Adminis-
trācijai Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot 
uz e-pasta adresi dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, 
fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām per-
sonām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes no-
vada pašvaldības Administrācijā pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13.00–18.00.

Andra Valaine, Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja
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1. martā Babītes pirmsskolas 
iestādē viesojās Valsts policijas 
darbinieki. Spilgtākos brīžus 
bērni piedzīvoja kopā ar Runci 
Rūdi, kurš spēja ieinteresēt 
un vienkāršā valodā bērniem 
izskaidrot dažādus sadzīves 
noteikumus drošākai ikdienai. 

Policijas pārstāvji stāstīja par drošī-
bu uz ielas, brīdinot par atstarotāju 
lietošanas nepieciešamību, par da-
žādiem jautājumiem saskarsmē ar 
nepazīstamiem cilvēkiem, par to, 
kā pārvietoties pa ielām ziemas pe-
riodā, kad ielas var būt slidenas, par 
drošības noteikumiem ezeru, upju 
un jūras tuvumā. 

Bērniem tika izskaidrots, kādas se-
kas var rasties, ja neievēro vienkāršus 
noteikumus vai tos pārkāpj, kā arī 
tas, ka sevi ir jāsargā pašam. 

Interesanti bija redzēt un dzirdēt 
arī policijas mašīnas signālus. 

Iespējams, ka tikšanās ar policijas 
darbiniekiem rosinās bērnu interesi 
par drošības sargu profesiju kopumā 
un kāds nākotnē izvēlēsies kļūt par 
šīs svarīgās profesijas pārstāvi. 

Teksts un foto: Karīna Gajevska, 
Babītes pirmsskolas izglītības iestādes 

vadītājas vietniece izglītības jomā

paziņojums
Pieteikumu reģistrēšana izglītojamo uzņemšanai 1. klasē 
2019./2020. mācību gadā 
BaBītes vidusskola. Pieteikumus mācībām Babītes vidusskolas 1. klasē 2019./2020. mā-
cību 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!

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 plkst. 14.00 Kultūrizglītības centra 
filiālē „Vietvalži” Spuņciemā, Salas pagastā.

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  9. 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  

pieejama Babītes novada pašvaldī-
bas tīmekļa vietnē www.babite.lv. 

Vērtēšana 
Konkurss notiks divās kārtās. Solis-
tu sniegumu vērtēs konkursa žūrijas 
komisija. Konkursā tiks noteikti čet-
ri labākie solisti, pa vienam dalībnie-
kam 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 11. aprīlī).

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

nāties ar konkursa organizatori Sabī-
ni Upenieci-Piku, zvanot uz tālruņa 
numuru 67914920 vai 20001958 
vai rakstot uz e-pasta adresi sabine. 
upeniece@babite.lv. Konkursa noli-
kums pieejams Babītes novada pašval-
dības 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 fil-
mēts. Uzņemtie materiāli   pasākuma 
atspoguļošanai var tikt publicēti pa-
švaldības interneta vietnē www.babite.lv,  
informatīvajā izdevumā „Babītes 
Ziņas”, pašvaldības un muzeja lapā 
sociālajā tīklā „Facebook.com” un 
„Youtube.com” kontā. Datu pārzi-
nis – Babītes novada pašvaldība.

Babītes PII 
ciemojas 
Valsts policijas 
Runcis Rūdis

Runcis Rūdis izglīto bērnus.

Policija ir klāt!

Konkurss nosaukts par godu klarnetes 
spēles pamatlicējam, Jāzepa Vītola Lat-
vijas Mūzikas akadēmijas profesoram, 
Latvijas Nacionālā simfoniskā orķes-
tra klarnešu grupas koncertmeistaram  
Eduardam Mednim. Laika gaitā, patei-
coties konkursam, ir izveidojušās vai-
rākas spilgtas un profesionālas jauno 
mūziķu paaudzes. Lielākā daļa konkur-
su laureātu ir vadošie mūziķi profesio-
nālajos orķestros un ārzemēs.

Konkurss ir viens no retajiem Bal-
tijas valstīs, kas attīsta profesionālās 
meistarības sacensību attiecīgajā pūša-
minstrumentu specialitātē un turpina 
audzināt visaugstākajā līmenī jaunos 
klarnetistus un obojistus.  Konkurss 

norisinās divās kārtās, kuras vērtē star-
ptautiski atzīta žūrija. Tiek izvērtētas 
jauno mūziķu artistiski mākslinieciskās 
un tehniskās prasmes.

Konkursu organizē biedrība „Ars 
Momentum” ar Valsts kultūrkapitāla 
fonda,  Babītes novada pašvaldības, Ba-
bītes Mūzikas skolas un SIA „RDL” at-
balstu. Konkursa organizatori ir bijušie 
šī konkursa laureāti Ronalds Saksons 
un Kārlis Glavāns.

Konkurss klausītājiem ir publiski 
pieejams bez maksas.

Ronalds Saksons,
„Ars Momentum” valdes loceklis, 

konkursa organizators

Konkurss „Jaunais mūziķis”
Eduarda Medņa starptautiskais konkurss „Jaunais mūziķis” jau otro 
gadu pēc kārtas norisināsies Babītes Mūzikas skolā no 15. līdz 17. aprīlim. 
Konkurss tiek organizēts 21. reizi. 

Valsts konkursā pūšaminstrumentu un 
sitaminstrumentu spēles specialitātē 
fināla kārtā savā vecuma grupā starp 
20  spēcīgākajiem Latvijas flautistiem 
otro vietu ieguva Zane Jansone, trešo 
vietu – Agnese Ose. Abas audzēknes 
flautas spēli apgūst pie skolotājas Zīles 
Ūdres, konkursā audzēknes pavadīja 
koncertmeistars Pāvels Račiks. 

1.  martā sagatavošanas 2. klašu 
koklētāju ansamblis (skolotāja Val-
da Bagāta) 2. Latvijas mūzikas skolu 
stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu 
ansambļu konkursā „Rīgas stīgas 
2019” P. Jurjāna mūzikas skolā iegu-
va otro vietu 1. grupā. 

21. februārī stīgu instrumentu 
spēles specialitātes audzēkņi kopā 
ar skolotājām Elitu Kolču un Anitu 
Rozi piedalījās meistarklasēs pro-

fesionālās izglītības kompetences 
centra „Nacionālā Mākslu vidus-
skola” Emīla Dārziņa mūzikas skolā. 
Meistarklases vadīja slavenā Krievi-
jas Valsts kamerorķestra „Maskavas 
virtuozi” mūziķi.

22.  februārī Babītes Mūzikas skolas 
audzēkņi piedalījās Latvijas mūzikas 
skolu mūzikas teorētisko priekšmetu 
konkursā „Alfrēdam Kalniņam – 140” 
P. Jurjāna Mūzikas skolā.

Līdz pavasara brīvlaikam au-
dzēkņiem plānota dalība vēl dažos kon-
kursos, bet 22. martā Babītes Mūzikas 
skola uzņems viesos J. Mediņa Mūzikas 
vidusskolas orķestri. 

Česlavs Grods, 
Babītes Mūzikas skolas 

direktora vietnieks izglītības darbā

Babītes Mūzikas skolas audzēkņiem 
augsti sasniegumi konkursos
Februārī un martā Babītes Mūzikas skolas audzēkņi piedalījās 
dažādos konkursos un meistarklasēs, uzrādot augstus rezultātus, 
ieguvuši godalgotas vietas.

22. februārī Babītes novada 
pašvaldības bibliotēkā notika 
„Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrijas 2018’’ noslēguma 
pasākums un apbalvošana. 

Šogad žūrijas vērtējumam bija nodo-
tas 28 grāmatas piecās vecuma grupās. 
Bērnu vērtējums par grāmatām kopu-
mā šogad bijis ļoti dažāds, visas grāma-
tas saņēmušas līdzīgu balsu skaitu. Visi 
bērni un jaunieši, kuri piedalījās žūrijā, 
saņēma pateicības un nelielas dāvanas.

Pasākumā viesojās rakstnieks Māris 
Rungulis. Grāmatu autors pasākuma 

apmeklētājus iepazīstināja ar nesen 
izdotajām grāmatām „Spoku stāsti” 
un „Spoku un joku stāsti”, kā arī ar jau-
numiem – „Pastaiga mirušo pilsētā” 
pirmo grāmatu un „Trīs nāves Mārtiņ-
dienā” otro grāmatu. Rakstnieks lasīja 
fragmentus no savām grāmatām un 
ļāva pasākuma apmeklētājiem prog-
nozēt turpmāko notikumu gaitu. Veik-
smīgākie un atjautīgākie tika apbalvoti 
ar Māra Runguļa grāmatām.

Ināra Pētersone, 
Babītes novada pašvaldības 

bibliotēkas bibliotekāre

Bibliotēkā Piņķos aizvadīts „Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrijas 2018’’ noslēguma pasākums un tikšanās 
ar rakstnieku Māri Runguli



Šā gada februārī 
Babītes novadā piedzimuši 
desmit bērni – 
astoņas meitenes 
un divi zēni. 

Iedzīvotāju skaits 
2019. gada 1. martā – 11 494.

pasākumi babītes novadā
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nākamais „babītes ziņu” izdevums 16. aprīlī

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”

BaBītes novada pašvaldīBas 
kultūrizglītīBas centrā 
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
19. martā plkst. 19.00 Latvijas Leļļu teātra izrāde „Saulīte un 
sniega cilvēciņi”. Biļetes cena 4 eiro. 
26. martā plkst. 19.00 kinoseanss – filma „Klases salidojums”. 
Biļetes cena 3 eiro.  
12. aprīlī plkst. 19.00 Liepājas Leļļu teātra izrāde „Trīs ruksīši” 
pēc brāļu Grimmu pasakas „Trīs sivēntiņi” motīviem. Biļetes cena 
4 eiro. 
Biļešu iegāde uz minētajiem pasākumiem Kultūrizglītības centrā pie 
administratores darbdienās no plkst. 8.00 līdz 20.00, sestdienās no 
plkst. 10.00 līdz 16.00. Tālruņa numurs uzziņām 67914450. 

18. aprīlī plkst. 18.00 Lieldienu ieskandināšanas pasākums „Nāc 
nākdama, Lieldieniņa!” autostāvvietā pie Kultūrizglītības centra Piņ-
ķos, Jūrmalas ielā 14A. Pasākuma apmeklētājus priecēs danču mūzi-
kas grupa „Trejdeviņi” un Edgars Lipors, deju kolektīvi „Kaspīne” un 
„Dārta”, vokālās grupas „Karameles”, „Ledenītes” un „Bon Bon”. 
Darbosies radošās darbnīcas – olu krāsošana, no koka ripām varēs 
izgatavot Lieldienu zaķus, olu turētājus un jautrās Lieldienu galda 
kartes. Ripināt olas un iesaistīties rotaļās aicinās Lieldienu zaķis. Liel-
dienu tirdziņš priecēs ar pašmāju tirgotāju sarūpētajiem labumiem, 
tuvāk saulītei uzšūpoties varēs lielajā batutā, būs iespēja piedalīties 
arī lielo ziepju burbuļu atrakcijā. Plkst. 19.15 būs iespēja noskatīties 
interaktīvo izrādi – Annas Sakses pasaku „Kā zaķis brauca uz Rīgu 
pēc skābu kāpostu sēklām”.
Pasākumu organizē Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības 
centrs. Visas aktivitātes pasākumā – bez maksas.

BaBītes novada pašvaldīBas 
kultūrizglītīBas centra filiālē 
(„Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts)
30. martā plkst. 18.00 Babītes novada amatierteātra „Kalam-
būrs” 20 gadu jubilejas svinības.
6. aprīlī plkst. 14.00 jauno solistu vokālais konkurss „Babītes nova-
da Cālis 2019” un „Babītes novada Cīrulis 2019”. Konkursā piedalīsies 
pirmsskolas un sākumskolas solisti vecumā no diviem līdz divpadsmit 
gadiem. Žūrija un balvas no „Slavenās Rīgas Pop & Rock studijas”. 
13. aprīlī plkst. 18.00 Babītes novada jauktā kora „Atskaņa” (diriģen-
te Ginta Pētersone) koncerts „Pavasari gaidot”. Ieeja bez maksas. 
17. aprīlī plkst. 19.00 kinoseanss – filma „Blakus”. Biļetes cena 
3 eiro. Biļešu iegāde pasākuma norises vietā.

BaBītes novada 
pašvaldīBas BiBliotēkā 
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
tematiskās izstādes
• no 16. marta Daiņa Matisona foto izstāde „Ziedu klēpis sievie-

tēm”.
• Novadpētniecības izstāde „Babītes novada ļaudis Latvijas simtga-

dei”. 
• Marts – „Gaiši zaļo” grāmatu mēnesis. 

pasākumi
• 25. martā plkst. 16.00 Edgara Aizstrauta grāmatas „Pirmā 

kilometrā. Izdzīvot un sadzīvot” prezentācija.
• 26. martā plkst. 14.30 pasaku pēcpusdiena „Annas Sakses 

pasakas”. 
• 2. aprīlī plkst. 16.00 muzikāla tikšanās ar Nacionālā teātra 

aktieri Juri Hiršu.

ievērojamu kultūras darbinieku 
jubilejas izstādes
• Dzejniekam un rakstniekam Vilim Plūdonim – 145
• Vācu izcelsmes amerikāņu fiziķim Albertam Einšteinam – 140
• Režisoram Alfrēdam Jaunušanam – 100
• Rakstniecei Aīdai Niedrai – 120
• Rakstniekam Artūram Snipam – 70
• Dziedātājai Inesei Galantei – 65
• Dziedātājai Kristīnei Zadovskai – 50
• Dzejniecei Kristīnei Sadovskai – 50

Jaunieguvumu izstāde 
• Bērnu grāmatas, nozaru literatūra, daiļliteratūra.

Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrs 
aicina mājražotājus no visas Latvijas pieteikties 

mājražotāju tirdziņam 18. aprīlī no plkst. 18.00 
pasākuma „Nāc nākdama, Lieldieniņa!” ietvaros. 

Visus interesentus, jo īpaši Babītes novada mājražotājus, 
lūdzam pieteikt dalību tirdziņā līdz 15. aprīlim, 

zvanot uz tālruņa numuriem 67914447, 22020629 
vai rakstot uz e-pasta adresi biruta.grinfelde@babite.lv. 

Dalība mājražotāju tirdziņā ir bez maksas. 
Pieteikums dalībai tirdziņā lejupielādējams pašvaldības
interneta vietnē www.babite.lv, sadaļā „Aktualitātes”. 

 Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrs

AICINāM PIeDAlītIeS 
lIelDIeNU MāJrAžotāJU 

tIrDzIņā!

Spuņciemā atklāta fotoizstāde 
par savvaļas zirgiem Jelgavas Pils salā

Izstāde organizēta pasākumu cikla   
„Sarunas pie Eida” ietvaros.  Atklā-
šanas pasākumā apmeklētāji  klātie-
nē tikās ar autoru Eināru Nordma-
ni,  kurš  ir par zirgu vīru dēvētais 

Pils salas iemītnieku uzraugs un 
saimnieks.

Izstāde būs apskatāma līdz 
23.  martam.   Tālruņa numurs uzzi-
ņām 67914920.

2019. gada 23. februārī Babītes novada pašvaldības 
Kultūrizglītības centra filiālē „Vietvalži” Spuņciemā, Salas pagastā, 
atklāta fotoizstāde par savvaļas zirgiem Jelgavas Pils salā.


