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Noskaidroti skanīgāko
balsu īpašnieki

„Babītes novada Cīrulis 2019” laureāti Rodrigo Ozols un Germans Miroņenko.

Labākie solisti nominācijā „Babītes
novada Cālis 2019” šogad ir mūzikas skolotājas Velgas Reinholdes
audzēkņi – trīsgadīgais Kristaps
Burlakovs, kurš dziedāja dziesmiņu
„Zaķēni”, un piecgadīgais Renārs Rimicāns, kurš dziedāja „Eža dziesmu”.
Šogad solisti, kuri vairs neiekļāvās
pirmsskolas vecuma grupās, varēja
pieteikties nominācijai „Babītes novada Cīrulis 2019”. Pirmajā vecuma
grupā uzvarēja „Babītes novada Cālis 2018” un mūzikas pasniedzējas
Vinetas Vītolas audzēknis – septiņgadīgais Rodrigo Ozols ar dziesmu
„Jau gaisā smaržo pavasars”, kurā
pats iespēlēja arī metalofonu. Otrajā vecuma grupā uzvarēja vokālās
pedagoģes Ilzes Pokes audzēknis
desmitgadīgais Germans Miroņenko ar dziesmu „Rīta klusums”. Abi
uzvarētāji saņēma „Slavenās Rīgas
Pop&Rock studijas” dāvanu kartes
četrām nodarbībām, bet astoņi konkursa dalībnieki – Kate Meikšāne,
Karlīna Šalma, Paula Marija Dāme,
Emija Lipska, Anna Marija Batkiļina, Elizabete Lipska, Renārs Rimicāns un Kristaps Burlakovs – saņēma papildu simpātijas balvas! Visi
vokālā konkursa dalībnieki saņēma

veselīgu gardumu un diplomu, jo par
ieguldīto darbu, degsmi un prieku,
ar kādu kāpa uz skatuves, visi bija to
pelnījuši!
Konkursu vērtēja žūrija:
• vokālā pedagoģe Beāte Zviedre – absolvējusi Rīgas Doma kora
skolas Kordiriģēšanas nodaļu,
ieguvusi maģistra grādu džeza
dziedāšanā Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijā, šobrīd aktīvi koncertē vokālajā grupā „Framest”. Vokālās grupas „Framest”
sastāvā Beāte sadarbojusies ar
Maestro Raimondu Paulu, Latvijas Radio bigbendu un citiem
atzītiem profesionālajiem kolektīviem. Koncertējusi daudzviet Eiropā, kā arī Krievijā, Ķīnā, Japānā,
Korejā u.c.;
• vokālais pedagogs Ēriks Zeps –
mācījies Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijas Etnomuzikoloģijas klasē, vokālo mākslu apguvis pie etnodziedātājas
Zanes Šmites. Darbojas postfolkloras grupā „Rikši”, kurā dzied,
spēlē akordeonu, kā arī veido
dziesmu aranžijas. Savulaik vadījis tradicionālās mūzikas nodaļu
Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas
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Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā „Vietvalži” 6. aprīlī norisinājās
vokālais konkurss „Babītes novada Cālis 2019” un „Babītes novada Cīrulis 2019”. Konkursā piedalījās
divdesmit astoņi dalībnieki no Babītes novada un tika noteikti četri labākie dziedātāji četrās vecuma grupās:
2–4 gadus un 5–6 gadus vecie bērni nominācijā „Babītes novada Cālis 2019”, 7–9 gadus un 10–12 gadus
vecie bērni nominācijā „Babītes novada Cīrulis 2019”.

„Babītes novada Cālis 2019” laureāti Kristaps Burlakovs un Renārs Rimicāns.

vidusskolā, mācot tradicionālās
mūzikas ansambļus, tradicionālo
dziedāšanu un teorijas priekšmetus. Vēl viena Ērika darba joma
saistīta ar radio – viņš ir Latvijas
Radio 1 raidījuma „Kolnasāta”
balss un žurnālists, darbojas radio
raidījumu producēšanas nozarē.
Spēlējis galvenās lomas dažādos
augsta līmeņa uzvedumos, bijis
solists Dziesmu svētku noslēguma koncertos, vadījis dažādus lielkoncertus („Boņuks”, „Baltica”,
folkloras koncerti Dziesmu svētkos), šobrīd aktīvi muzicē, uzstājoties gan kā dziedātājs, gan kā
akordeonists;
• Ieva Šteinberga – koncertu producente, koncertaģentūras „Bravissimo” un „Slavenās Rīgas Pop&Rock
studijas” valdes locekle.
Paldies visiem dalībniekiem, viņu
vecākiem un pedagogiem par ieguldīto darbu un prieku, ko sagādājāt
skatītājiem, sev un novadam!
Sabīne Upeniece-Pika,
Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centra
filiāles „Vietvalži”
kultūras pasākumu organizatore

Aicinām
uz Lieldienu
pasākumu
novadā!
Lieldienu pasākums notiks 22. aprīlī plkst. 14.00
autostāvvietā pie Kultūrizglītības centra Jūrmalas ielā 14A, Piņķos.
Apmeklētājus priecēs danču mūzikas grupa „Trejdeviņi” un Edgars Lipors, Babītes novada radošie kolektīvi – vokālās grupas „Karameles”, „Ledenītes” un „Bon Bon”, deju
kolektīvs „Kaspīne”, „Dārta”, ripināt raibās Lieldienu olas un doties jautrās rotaļās aicinās Lieldienu zaķis no radošās apvienības „Pasaku nams”. Būs iespēja darboties dažādās
radošās darbnīcās – krāsot olas, no koka ripām izgatavot Lieldienu zaķus, olu turētājus
un Lieldienu galda kartes. Lieldienu tirdziņš priecēs ar pašmāju tirgotāju sarūpētajiem
labumiem, lielajā batutā varēs uzšūpoties tuvāk saulītei. Darbosies lielo ziepju burbuļu
atrakcija.
Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrs
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Babītes novada koris „Maska”
Sākusies pieteikšanās
pārstāvēs Latviju starptautiskajā konkursā meža taku nakts skrējienam
„Eirovīzijas koris”

„Zilonis Babītē”

Žūrija lēmusi, ka Latviju koru
Eirovīzijā pārstāvēs Babītes
novada jauktais koris „Maska”,
kas pērn ieguva 1. vietu
XXVI Vispārējo latviešu dziesmu
un XVI Deju svētku koru konkursa
finālā jeb „Dziesmu karos”.
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Atlasei Jāņa Ozola vadītais koris
„Maska” pieteicās, iesniedzot sagatavotu priekšnesumu kormeistares
Lauras Jēkabsones skaņdarbam
„Pērkoņtēvs”. Latvijas Televīzijas
Kultūras raidījumu redakcijas vadītāja Ieva Rozentāle atklāja, ka kora
piedāvājums „ir iespaidīgs ne vien
muzikāli, bet arī vizuāli”. Koris parūpējies ne vien par muzikālo kvalitāti, bet arī horeogrāfiju. „Īpašais
savienojums – augstvērtīgs muzikālais priekšnesums un pārliecinoša
vizualitāte – ir atslēga uz panākumiem koru Eirovīzijā,” uzskata Ieva
Rozentāle.
To, ka kora priekšnesums ir „veiksmīgs un atbilstošs koru Eirovīzijas
konkursa formātam”, atzina arī žūrijas pārstāvis diriģents Kaspars
Ādamsons. „Tajā jūtu mitoloģisku
spēku, kas izriet no dabas skaņām
un latviešu tautasdziesmas, pakāpeniski augot un kulminējot varenā
Pērkona dārdā. Kustības un to sinhronais izpildījums piešķir priekšnesumam rituālu noslēpumainību,
savukārt tautiskā dziedāšanas maniere ļauj klausītajam novērtēt lat-

Starts meža taku nakts skrējiena
„Zilonis Babītē” dalībniekiem
tiks dots 1. jūnijā tieši pusnaktī –
plkst. 24.00.

Koris „Maska” ar diriģentu Jāni Ozolu.

visko tradīciju spēku mūzikā,” kora
pieteikumu komentēja Kaspars
Ādamsons.
Februārī Latvijas Televīzija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras
centru izsludināja koru atlasi dalībai
starptautiskajā konkursā „Eirovīzijas
koris”, kas šā gada augustā notiks
Zviedrijā, Gēteborgā.
Koru pieteikumus izvērtēja žūrija – diriģents Kaspars Ādamsons,
Latvijas Televīzijas Kultūras raidījumu redakcijas vadītāja Ieva Rozentāle, diriģents Mārtiņš Klišāns, Latvijas Nacionālā kultūras centra koru
un vokālo ansambļu eksperts Lauris
Goss un meiteņu kora „Spīgo” diriģente Līga Celma-Kursiete.

„Ir lieliski dzirdēt, ka konkurss
attīstās un vienpadsmit Eiropas
sabiedriskajās televīzijās izskanēs
augstvērtīga kormūzika atraktīvā
vēstījumā,” gandarījumu pauda Ieva
Rozentāle. Zviedrijā vienpadsmit
koriem būs jāsacenšas divās atlases
kārtās un trīs labākie dziedās konkursa „Eirovīzijas koris” finālā, cīnoties par uzvarētāja godu.
Pirmais koru Eirovīzijas konkurss
notika 2017. gada vasarā Rīgā, un
pirmo titulu ieguva sieviešu koris
„Carmen Manet” no Slovēnijas. Latviju pirmajā koru Eirovīzijā pārstāvēja meiteņu koris „Spīgo”.

Šogad dalībniekiem piedāvā divas distances – 12 km un 29 km garas. Trasēs
varēs doties ne tikai skrējēji, bet arī nūjotāji. Katrs finišētājs saņems piemiņas
medaļu. Sacensību uzvarētāji tiks apbalvoti ar diplomiem.
Lai dalībnieki mežā nakts tumsā
varētu labāk orientēties, līdzīgi kā
naktī braucot ar automašīnu, ceļa
malās būs izvietoti mietiņi ar atstarojošiem elementiem, visas trases
tiks marķētas ar speciāliem gaismas
atstarotājiem.
Organizators lūdz dalībniekus ar
nopietnību izturēties pret visām prasībām saistībā ar obligāto ekipējumu. Mežā tumsā nevarēs doties bez

lukturīša, uz pieres vai rokās – tas ir
katra paša dalībnieka ziņā. Obligāta
prasība ir arī mirgojošs vai spīdošs
sarkanas gaismas lukturītis vai lampiņa uz muguras. Tas nepieciešams
gan paša dalībnieka drošībai, gan arī
tam, lai aiz muguras skrienošie vieglāk varētu saprast trases virzienu.
Reģistrēties skrējienam var tīmekļa vietnē www.cet.lv. Tur var iepazīties arī ar abām sacensību trasēm un
pasākuma nolikumu.
Pieteikties dalībai pasākumā varēs
arī uz vietas, tomēr tas būs dārgāk.
Sacensību centrs, kā katru gadu, būs
atpūtas kompleksā „Bejas”. Finišā
dalībniekus gaidīs garda, karsta zupa.
Pērn meža taku nakts skrējienā
„Zilonis Babītē” piedalījās aptuveni
200 dalībnieku.
Vilmārs Zeme,
sacensību organizators

INFORMĀCIJA
24. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 17.00
pie Babītes vidusskolas Jūrmalas ielā 17, Piņķos, būs pieejama

MOBILĀ DIAGNOSTIKA

Avots: LSM.LV

Babītes novada pašvaldība izsludina 2019. gada
projektu konkursu „Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā”
Babītes novada pašvaldība
aicina interesentus – Babītes
novada nevalstiskās organizācijas,
komercsabiedrības un fiziskas
personas, kuras reģistrētas
kā saimnieciskā darba veicēji, –
piedalīties projektu konkursā
„Ģimenei. Videi. Izaugsmei
Babītes novadā”, lai īstenotu
idejas un ieceres dzīves vides
kvalitātes uzlabošanai novadā.
Konkurss norisinās jau trešo gadu.
Pērn tā ietvaros izskanēja „Kokļu
diena”, notika mākslas darbnīcas un
izstādes, tika iepazīta Babītes novada
daba kopā ar Latvijas Ornitoloģijas
biedrību, realizēts projekts „Piņķu
baznīcas attīstīšana par mūsdienīgu un
sabiedrībai atvērtu novadpētniecības,
izglītības un tūrisma objektu”, labiekārtots sporta laukums Laimdotas
ielā Piņķos un Pūpes parka teritorija

parka aizsardzībai. Šogad, līdzīgi kā
pagājušajā gadā, kopējais projektu finansēšanas fonds ir 20 000 eiro, vienam projektam maksimāli piešķiramais
finansējuma apjoms – līdz 4000 eiro.
Finansējuma saņemšanai tiks atbalstīti projekti, kuros paredzēta
teritorijas labiekārtošana un sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, kultūras
pasākumu organizēšana un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana,
veselīga dzīvesveida un sporta popularizēšana. Projektu īstenošanas
vieta – Babītes novada administratīvā teritorija, īstenošanas laiks – no
2019. gada 25. maija līdz 2019. gada
30. novembrim.
Kā pieteikties?
Pieteikums konkursam „Ģimenei.
Videi. Izaugsmei Babītes novadā”
jāiesniedz pašvaldības Administrācijas kancelejā Centra ielā 4, Piņķos,

Babītes pagastā, Babītes novadā, līdz
2019. gada 30. aprīlim personīgi
vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs
2019. gada 30. aprīlis).
Par projektu konkursu rezultātiem dalībniekus informēs rakstiski,
tie tiks publicēti arī Babītes novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Babītes Ziņas” un interneta vietnē
www.babite.lv.
Konkursa nolikums un pieteikums lejuplādējams interneta vietnē
www.babite.lv sadaļā „Projekti, starptautiskā sadarbība”.
Sīkāka informācija par projektu,
zvanot uz tālruņa numuru 67914377
vai rakstot uz e-pasta adresi jolanta.
ivanova@babite.lv pašvaldības projektu vadītājai Jolantai Ivanovai.
Māra Mičule,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

MAMOGRĀFIJA:
• ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli – bez maksas;
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 eiro;
• bez nosūtījuma – 25 eiro.
RENTGENS:
• viena projekcija – 9 eiro.
ULTRASONOGRĀFIJA:
• trīs dimensiju (3D) automātiskā krūšu ultrasonogrāfija – 20 eiro.
Lūdzam iepriekš pierakstīties uz izmeklējumiem,
zvanot uz tālruņa numuru 25431313 darbdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00.
Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111.
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BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES PIEŅEMTIE LĒMUMI MARTĀ
Babītes novada pašvaldības domes sēdē
2019. gada 27. martā izskatīti 42 lēmumprojekti.
Sēdē piedalījās 13 deputāti.
Domes lēmumi īsumā:
n piešķirt adresi „Čīkstenes”, Pērnciems, Salas pagasts Babītes novads, nekustamā īpašuma „Čīkstenes” (kadastra Nr. 80880040019) zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 80880040019 un uz tās
projektētai būvei;
n piešķirt zemes vienībai (kadastra apzīmējums
80880030032) un uz tās plānotajai dzīvojamajai mājai un ar to funkcionāli saistītajām palīgēkām adresi
„Vecvītoli”, Salas pagasts, Babītes novads;
n atļaut apvienot nekustamā īpašuma „Jūrmalas
iela 2-1” zemes vienību (kadastra apzīmējums
80480030217) 0,3509 ha platībā ar nekustamā
īpašuma „Jūrmalas iela 2-2” zemes vienību (kadastra apzīmējums 80480030218) 0,3935 ha platībā.
Apvienotajai zemes vienībai ar kopējo platību
0,7444 ha un uz tās esošajā ēkām piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu un adresi Jūrmalas iela
2, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, kā arī
zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Individuālo dzīvojamo māju apbūve”
(0601). Likvidēt zemes vienību nosaukumus „Jūrmalas iela 2-1” un „Jūrmalas iela 2-2”;
n atļaut no nekustamā īpašuma „Gulbji” (kadastra
Nr. 80480070044) atdalīt un reģistrēt kā atsevišķu kadastra objektu zemes vienību 3 ha platībā
(kadastra apzīmējums 80480070045), visā platībā mainot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
no „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība” (0101) uz „Zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”,
piešķirot nosaukumu „Gulbju mežs”;
n apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumā „Vējiņi” ietilpstošajai zemes vienībai (kadastra
apzīmējums 80880050126) Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā. Projektētajai zemes vienībai
Nr. 1 (plānotais kadastra apzīmējums 80880050749,
platība 0,17 ha) saglabāt nosaukumu un adresi
„Vējiņi”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads,
un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (0600). Plānotajai zemes vienībai
Nr. 2 (plānotais kadastra apzīmējums 80880050750,
platība 0,14 ha) piešķirt nosaukumu un adresi „Lolitas”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, un
visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi „Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”
(0601). Atļaut plānotās zemes vienības reģistrēt kā
atsevišķus kadastra objektus;
n apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā
īpašumā „Ūdenszāles” (kadastra nr. 80880050700)
ietilpstošās zemes vienības (kadastra apzīmējums
80880050693) Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai. Plānotajai zemes vienībai Nr. 1 (pirmsreģistrētais kadastra apzīmējums
808800507520) 1350 ha platībā saglabāt adresi
„Ūdenszāles”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve” (0600). Plānotajai zemes vienībai Nr. 2 (pirmsreģistrētais kadastra apzīmējums
80880050753) 0,1316 ha platībā piešķirt adresi
„Baltirbes”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads,
un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi „Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (0601).
Atļaut plānotās zemes vienības reģistrēt kā atsevišķus
kadastra objektus. Veicot projektēto zemes vienību
kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizētas;
n nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma grozījumu
projektu nekustamā īpašuma „Lielbatari” (kadastra
Nr. 80480070167) zemes vienībai (kadastra apzīmējums 80480070959) Lapsās, Babītes pagastā,
Babītes novadā. Noteikt publiskās apspriešanas
termiņu četras nedēļas no paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Babītes Ziņas” vai „Rīgas Apriņķa
Avīze”. Detālplānojuma izstrādātājam publiskās apspriešanas un atzinumu saņemšanas laikā saskaņot
detālplānojuma risinājumus ar nekustamā īpašuma
„Šķērstēni” (kadastra Nr. 80480070143), nekustamā īpašuma „Lapsēni” (kadastra Nr. 80480070978)
un nekustamā īpašuma „Bataru iela” (kadastra
Nr. 80480070986) īpašniekiem;
n apstiprināt saistošos noteikumus no Nr. 6 līdz Nr. 43;
precizēt Babītes novada pašvaldībā spēkā esošo detālplānojumu sarakstu;
n atcelt Babītes novada pašvaldības domes 2016. gada
24. augusta lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu zemes vienībām Liepu alejā 5A, Babītē,
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Babītes pagastā, Babītes novadā (kadastra apzīmējums 80480040236), Ķiršu ielā 6, Babītē, Babītes
pagastā, Babītes novadā (kadastra apzīmējums
80480040234) un „Melnalkšņos” Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā (kadastra apzīmējums
80480040235), protokols Nr. 12, 6.§”;
atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes vienībām
Liepu alejā 5A (kadastra apzīmējums 80480040236),
Liepu alejā 9 (kadastra apzīmējums 80480040054),
Ķiršu ielā 6 (kadastra apzīmējums 80480040234) un
„Melnalkšņi” (kadastra apzīmējums 80480040235)
Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā. Apstiprināt
darba uzdevumu Nr. 02-2019 detālplānojuma izstrādei. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāju Andru
Valaini par detālplānojuma izstrādes vadītāju;
atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai,
ko ietver nekustamā īpašuma „Purenes” (kadastra
Nr. 80480130017) zemes vienība (kadastra apzīmējums 80480130017) Babītes pagastā, Babītes novadā,
nosakot, ka detālplānojuma teritorija var tikt precizēta
pēc sadarbības institūciju nosacījumu saņemšanas detālplānojuma izstrādei. Apstiprināt darba uzdevumu
Nr. 03-2019 detālplānojuma izstrādei. Apstiprināt
Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāju Ingu Griezni par detālplānojuma izstrādes vadītāju;
pilnveidot izstrādāto Babītes novada teritorijas plānojuma projektu atbilstoši institūciju atzinumiem un
publiskās apspriešanas rezultātiem;
noslēgt zemes nomas līgumu par pašvaldības īpašuma „Dārzi” zemes vienības (kadastra apzīmējums
80480040354) ar nosacīto nosaukumu „MRS” daļas
iznomāšanu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām – ģimenes dārza ierīkošanai
un uzturēšanai; noslēgt zemes nomas līgumu par pašvaldības īpašuma „Dārzi” zemes vienības (kadastra
apzīmējums 80480030167) ar nosacīto nosaukumu
„Piņķi” daļas iznomāšanu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām – ģimenes dārza ierīkošanai un uzturēšanai. Zemes nomas termiņš –
no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 31. decembrim.
Nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības, papildus nomas maksai maksājami visi ar normatīvajiem aktiem noteiktie nodokļi;
atbalstīt ierosinājumu nekustamā īpašuma „Piņķu
ciems 2”, Babītes pagastā, Babītes novadā ietilpstošās zemes vienības (kadastra apzīmējums
80480030274) daļu 0,05 ha platībā nodot nomā uz
sešiem gadiem bez apbūves tiesībām. Uzdot nekustamā īpašuma izsoles komisijai izstrādāt un iesniegt
domei apstiprināšanai nomas tiesības izsoles noteikumus līdz 2019. gada 24. aprīlim un organizēt nomas tiesību izsoli, par nomas maksu gadā, reizē arī
izsoles sākumcenu, – 620 eiro gadā;
noteikt, ka Babītes novada pašvaldībai piekrīt un zemesgrāmatā ir ierakstāmas uz Babītes novada pašvaldības vārda Babītes novada administratīvajā teritorijā
rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības;
uzdot nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai
veikt dūmeņa Jūrmalas ielā 13D, Piņķos Babītes
pagastā, Babītes novadā (kadastra apzīmējums
80480030166002) daļas, uz kuras atradīsies SIA
„Bite Latvija” iekārtas, nomas tiesību novērtēšanu
un iesniegt domei apstiprināšanai dūmeņa daļas
nomas nosacīto cenu;
atsavināt nekustamā īpašuma Liepu aleja 38,
Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads (kadastra Nr. 80480040312), īpašniekiem pašvaldībai
piederoša nekustamā īpašuma (kadastra numurs
80480030135) zemes vienību 0,0217 ha platībā (kadastra apzīmējums 80480040788). Uzdot pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijai trīs mēnešu
laikā iesniegt Babītes novada pašvaldības domē apstiprināšanai nekustamā īpašuma (kadastra numurs
80480030135) zemes vienības 0,0217 ha platībā
(kadastra apzīmējums 80480040788) nosacīto cenu;
atsavināt Babītes novada pašvaldībai piederošu
nekustamo īpašumu Salas pagastā, Babītes novadā
(kadastra numurs 80880050340), kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,0103 ha platībā (kadastra apzīmējums 80880050340). Uzdot pašvaldības
īpašumu novērtēšanas komisijai trīs mēnešu laikā
iesniegt Babītes novada pašvaldības domē apstiprināšanai nekustamā īpašuma (kadastra numurs
80880050340) zemes vienības 0,0103 ha platībā (kadastra apzīmējums 80880050340) nosacīto cenu;
sadalīt nekustamajā īpašumā „Lielupe” (kadastra
Nr. 80880080153) ietilpstošo zemes vienību (kadastra apzīmējums 80880020066) divās daļās atbilstoši
Ķemeru Nacionālā parka robežai: plānotajai zemes
vienībai Nr. 1 (aptuvenā platība 7,52 ha) visā platībā
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Publiskie ūdeņi” (0301); plānotajai zemes vienībai Nr.
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2 (aptuvenā platība 35,45 ha) visā platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Publiskie ūdeņi” (0301); sadalīt nekustamajā īpašumā „Lielupe”
(kadastra Nr. 80880080153) ietilpstošo zemes vienību (kadastra apzīmējums 80880080153) divās daļās
atbilstoši Ķemeru Nacionālā parka robežai: plānotajai
zemes vienībai Nr. 1 (aptuvenā platība 35,42 ha) visā
platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
„Publiskie ūdeņi” (0301); plānotajai zemes vienībai
Nr. 2 (aptuvenā platība 52,63 ha) visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Publiskie
ūdeņi” (0301); sadalīt nekustamajā īpašumā „Lielupe” (kadastra Nr. 80880080153) ietilpstošo zemes
vienību (kadastra apzīmējums 80880030192) divās
daļās atbilstoši dabas lieguma „Babītes ezers” robežai: plānotajai zemes vienībai Nr. 1 (aptuvenā platība
14,65 ha) visā platībā noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi „Publiskie ūdeņi” (0301); plānotajai
zemes vienībai Nr. 2 (aptuvenā platība 6,54 ha) visā
platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
„Publiskie ūdeņi” (0301);
atsavināt nekustamos īpašumus „Babītes ielas laukums” (kadastra numurs 80480040653), Babītes
pagasts, Babītes novads, un Liepu aleja 19 (kadastra
numurs 80480040498), Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumu 80480040653, platība 0,0553 ha un kadastra apzīmējumu 8048 004 0498, platība 0,1924 ha,
ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 44. panta ceturtās daļas noteikumus. Atteikt
atsavināt nekustamajā īpašumā „Ābeles” (kadastra
numurs 80480030170) Babītes pagasts, Babītes novads, ietilpstošo zemes vienību (kadastra apzīmējums
80480030633, platība 0,1081 ha). Uzdot pašvaldības
īpašumu novērtēšanas komisijai trīs mēnešu laikā
iesniegt Babītes novada pašvaldības domē apstiprināšanai nekustamo īpašumu „Babītes ielas laukums”
(kadastra numurs 80480040653), Babītes pagasts,
Babītes novads, un Liepu aleja 19 (kadastra numurs
80480040498), Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads, nosacīto cenu;
izsniegt izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu „Birztalas 1” (kadastra
Nr. 80480071105), Dzilnuciems, Babītes pagasts,
Babītes novads; izsniegt izziņu par piekrišanu iegūt
īpašumā nekustamo īpašumu „Ezera iela 8” (kadastra Nr. 80480070565), Dzilnuciems, Babītes pagasts, Babītes novads; izsniegt izziņu par piekrišanu
iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Parka aleja 7”
(kadastra Nr. 80480070551), Dzilnuciems, Babītes
pagasts, Babītes novads;
piešķirt pabalstus rehabilitācijas mērķu sasniegšanai
1000 eiro un 290 eiro apmērā;
apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Vecbatari” (kadastra
Nr. 80480070165) Lapsās, Babītes pagastā, Babītes novadā, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 80480070165) 0,0557 ha
platībā un uz tās esoša šķūņa (kadastra apzīmējums 80480070165 001) ar būves kopējo platību
112,5 m2 izsoles rezultātus;
2019. gada 22. februāra administratīvā pārkāpuma
protokolu–lēmumu Nr. 120026252 atstāt negrozītu
un sūdzību noraidīt;
2019. gada 15. marta administratīvā pārkāpuma protokolu–lēmumu Nr. 120030280 atstāt negrozītu un
sūdzību noraidīt;
2019. gada 15. marta administratīvā pārkāpuma protokolu–lēmumu Nr. 120031810 atstāt negrozītu un
sūdzību noraidīt;
palielināt Īpašuma izsoles komisijas locekļu skaitu,
nosakot, ka turpmāk komisija darbosies piecu cilvēku
sastāvā. Iekļaut darbam Īpašumu izsoles komisijā nekustamo īpašumu administratori Helēnu Slavu;
apstiprināt Babītes novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr. 4 „Par kapsētas darbību un uzturēšanu Babītes novadā”;
izdarīt precizējumus Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 27. februāra saistošajos noteikumos
Nr. 3 „Par sabiedrisko kārtību Babītes novadā”;
apstiprināt Babītes novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr. 5 „Par augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību
Babītes novada pašvaldībā”;
veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības domes
2018. gada 26. septembrī apstiprinātajā „Babītes novada pašvaldības pretkorupcijas pasākumu plānā”
(protokols Nr. 11, 28.§), izslēdzot no plāna 13. punkta otro pretkorupcijas pasākumu sekojošā redakcijā:
„Publiskot pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv
informāciju par pašvaldības amatpersonu un darbinieku, izņemot pedagogu, atalgojumu.”;
atcelt ar 2019. gada 1. aprīli Babītes novada pašvaldības 2010. gada 28. aprīļa noteikumu Nr. 8 „Babītes
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novada pašvaldības Administrācijas, Bāriņtiesas un
Sociālā dienesta darba kārtības noteikumi” (protokols
Nr. 5, 34.§);
apstiprināt Pamatlīdzekļu norakstīšanas sarakstu.
Finanšu un grāmatvedības daļai izslēgt no pašvaldības bilances uzskaites minēto pamatlīdzekļu vērtības;
apstiprināt Babītes novada pašvaldības noteikumus
Nr. 2 „Babītes novada pašvaldības komisijās strādājošā
darba samaksas noteikumi”. Atcelt ar 2019. gada 1. aprīli Babītes novada pašvaldības 2014. gada 26. februāra
noteikumu Nr. 3 „Babītes novada pašvaldības domes
izveidotajās komisijās strādājošā darba samaksas kārtība” (protokols Nr. 3,36.§);
apstiprināt Babītes novada pašvaldības 2019. gada
projektu konkursa „Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes
novadā” nolikumu. Nolikumā minēto dotāciju projektu konkursam finansēt no 2019. gada pašvaldības
budžeta izdevumu programmas „Dotācijas kultūrai”;
piešķirt nodibinājumam „Labo iniciatīvu fonds”
2019. gadā dotāciju projekta realizēšanai 1448,32 eiro
apmērā;
piešķirt dotāciju 4476,16 eiro apmērā deju kolektīva „Dārta” atbalsta biedrībai dalībai deju festivālā
„Mixture of rich history and modern life” Melnkalnē;
piešķirt dotāciju 9115,83 eiro apmērā jauktā kora
„Maska” atbalsta biedrībai dalībai 35. Starptautiskajā Takarakuzas kamerkoru konkursā un 2. Starptautiskajā Tokijas koru konkursā Japānā no 16. jūlija
līdz 31. jūlijam;
iedalīt 564,43 eiro apsaimniekošanas biedrībai „Lapsas” bērnu rotaļu laukumam izmantotās teritorijas zemes nomas maksas izdevumu segšanai;
iedalīt 1000 eiro jātnieku sporta klubam „Temperaments” par Babītes novada iedzīvotājas dalību
vietēja mēroga un starptautiskajās sacensībās iejādē
2019. gada sezonā; atļaut biedrības „Oskara Bārtuļa
hokeja klubs „BHC 37”” hokeja komandai izmantot
bez samaksas Babītes sporta kompleksa mazo sporta zāli un peldbaseinu pēc saskaņota grafika. Iedalīt
6300 eiro biedrībai „Jaunie censoņi”, lai finansētu
hokeja komandas ledus nomu un dalību sporta sacensībās; atļaut biedrības „Sporta klubs „Babīte””
novusa komandai izmantot bez samaksas Babītes
sporta kompleksa mazo sporta zāli un pirmā stāva
koridora telpas saskaņā ar sacensību grafiku; iedalīt
no 2019. gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK
3000) 1500 eiro biedrībai „Sporta klubs „Babīte””, lai
finansētu novusa komandas dalību 2019. gada Eiropas un Latvijas sacensību posmos;
piekrist iegādāties Babītes novada pašvaldības īpašumā SIA „Bērnudārzs „Vinnijs”” piederošo nekustamo īpašumu Priežu ielā 3, Babītē, Babītes pagastā,
Babītes novadā, kas sastāv no ēkas (kadastra apzīmējums 80480040353001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 80480040353), kā arī īpašumā
atrodošos kustamo mantu par SIA „Latio” noteikto
tirgus vērtību 1 293 900 eiro;
noteikt, ka Babītes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Babītes siltums” valde sastāv no valdes
priekšsēdētāja un valdes locekļa.

Babītes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē
2019. gada 2. aprīlī izskatīti trīs lēmumprojekti.
Sēdē piedalījās desmit deputāti. Domes lēmumi īsumā:
n izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Priežu iela 3, Babīte, Babītes pagasts, Babītes
novads, kadastra Nr. 80480041053, kas sastāv no
zemes gabala 0,6584 ha platībā (kadastra apzīmējums 80480041053) un ēku īpašuma – bērnudārza
ēkas (kadastra apzīmējums 80480041053001), un
pirkt to par 2019. gada 26. marta nekustamā īpašuma Priežu ielā 3, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, pirkuma līguma 3.1. punktā norādīto pirkuma
maksu 2 470 000 eiro;
n lūgt no Valsts kases aizņēmumu 2 470 000 eiro apmērā pirmpirkuma tiesību izmantošanai uz atsavināmo nekustamo īpašumu (kadastra Nr. 80480041053,
adrese: Priežu iela 3, Babīte, Babītes pagasts, Babītes
novads), kas sastāv no zemes gabala 6584 m² platībā
un pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādes
ēkas (kadastra apzīmējums 80480040353001).
Noteikt aizņēmuma izņemšanas laika grafiku no
2019. gada 2. maija līdz 31. maijam ieskaitot. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņu 15 gadi, līdz
2035. gada 31. martam. Pamatsummas atmaksu noteikt no 2020. gada 1. aprīļa. Aizņēmuma atmaksas
garants – Babītes novada pašvaldības budžets;
n izsniegt izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Indriņas iela 4” (kadastra
Nr. 80480011019), Mežāres, Babītes pagasts, Babītes
novads, kas iegūts dāvinājuma rezultātā.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
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Saimnieciskie darbi novadā

Ceļi, meliorācija
un apgaismojums
n Veikti gājēju ietvju, laukumu, ielu un
ceļu uzturēšanas darbi, daļēji likvidētas asfaltbetona bedres.
n Uzsākta šādu būvprojektu izstrāde:
„Mēness ielas posma Babītē pārbūve un ielu apgaismojuma izbūve” un
„Veloceliņa Rīga–Jūrmala posma atjaunošana Babītes novada teritorijā”.
n Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar
SIA „Strabag” par pašvaldības autoceļa C-13 Annas–Vīkuļi posma Babītes pagastā pārbūvi.

„Amatnieki”
„Oši”
„Jaunkapenieki”
„Gravas”

Labiekārtošanas darbi pie Piņķu Sv. Jāņa baznīcas.

Pieņemts lēmums slēgt līgumu uz
diviem gadiem ar SIA „Rīgas luksofors” par satiksmes organizācijas
tehnisko līdzekļu piegādi, uzstādīšanu un uzturēšanu uz Babītes
novada pašvaldības ceļiem un laukumiem.
n Izsludināti šādi iepirkumi: par būvprojekta „Spuņciema ielas Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā,
pārbūve” realizāciju – piedāvājumu
iesniegšanas termiņš 2019. gada 16.
aprīlis; par Trenču poldera sūkņu
stacijas pārbūvi – piedāvājumu
iesniegšanas termiņš 2019. gada
17. aprīlis.
n

Pašvaldības iestādes
n Babītes Mūzikas skolā mācību
procesa nodrošināšanai tiek uzstādītas interaktīvās tāfeles ar programmatūru un projektoru, kā arī
tiek izstrādāta iestādes interneta
vietne.
n Pašvaldības Administrācija noslēgusi līgumu par ventilācijas iekārtu
un dzesēšanas sistēmu inspekciju,
tehnisko apkopi un remontdarbiem ēkā Centra ielā 4, Piņķos.
Elfa Sloceniece,
Babītes novada pašvaldības
izpilddirektore

Eiropas Parlamenta vēlēšanas 25. maijā
Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties Eiropas Parlamenta
vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem un citu
Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kuri uzturas mūsu valstī, ir reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju reģistrā un
Latvijas Vēlētāju reģistrā. Lai piedalītos
vēlēšanās, vēlētājam vēlēšanu dienā jābūt vismaz 18 gadus vecam.
Vēlētāju reģistrs
Vēlētāju uzskaitei Eiropas Parlamenta
vēlēšanās lieto iepriekš izveidotus vēlētāju sarakstus. Katrs vēlētājs ir reģistrēts
noteiktā iecirknī, kurā jābalso vēlēšanu
dienā. Sākotnēji vēlētāji tiek iekļauti
reģistrētajai dzīvesvietai atbilstošajā
iecirknī, bet no 2019. gada 16. marta
līdz 7. maijam (18. dienai pirms vēlēšanām) iecirkni var mainīt.
Reģistrēties balsošanai citā iecirknī
būs iespējams divos veidos:
1) tiešsaistē – izmantojot iecirkņa
maiņas e-pakalpojumu;
2) klātienē – piesakot iecirkņa maiņu
jebkurā pašvaldības dzīvesvietas
deklarēšanas iestādē.

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 27. marta lēmumu
„Par apstiprināto detālplānojumu saistošo noteikumu atcelšanu”
(protokols Nr. 4, 8.§) ir apstiprināti saistošie noteikumi no Nr. 6 līdz Nr. 43,
ar kuriem tiek atzīts, ka spēku zaudē šādi saistošie noteikumi (SN).
Īpašums

FOTO: JĀNIS AMOLS

Nekustamais īpašums
n Turpinās Babītes vidusskolas piebūves būvdarbi, veikts Babītes vidusskolas ārējo kanalizācijas tīklu un
aku remonts.
n Noslēgts līgums par būvprojekta
izstrādi dzīvojamās mājas un šķūņa
nojaukšanai nekustamajā īpašumā
„Mežziņi” Babītē, Babītes novadā.
n Uzsākta divu iesniegto piedāvājumu
vērtēšana iepirkumam par ēkas Centra ielā 3, Piņķos, otrā stāva telpu un
ieejas mezgla pārbūves būvprojekta
izstrādi.
n Pārtraukts iepirkums par pārbūves
būvprojekta izstrādi ēkai nekustamajā
īpašumā „Salves” Spuņciemā, jo budžetā ieplānots daudz mazāks finansējums, nekā iesniegts piedāvājumos.
n Saskaņā ar domes lēmumiem par
atsavināšanu tiek vērtēti trīs pašvaldības nekustamie īpašumi.

Paziņojums par vairāku apstiprināto
detālplānojumu saistošo noteikumu atcelšanu

Balsošanas iespējas
Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā
ir paredzētas vairākas iespējas, kā
vēlētāji var piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Šīs iespējas ir:
1) balsot savā vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā no plkst. 7.00 līdz 20.00;
2) balsot savā vēlēšanu iecirknī iepriekš – 22. maijā no plkst. 17.00
līdz 20.00, 23. maijā no plkst. 9.00
līdz 12.00 un 24. maijā no
plkst. 10.00 līdz 16.00;
3) balsot savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nav iespējams nobalsot iecirknī, vēlētājs ir slimnieku
aprūpētājs;

4) balsot ārvalstīs pa pastu vai vēlēšanu iecirknī ārvalstīs.
Tiem balsstiesīgajiem Latvijas
pilsoņiem, kuri dzīvo kādā no ES dalībvalstīm, ir iespēja izvēlēties – balsot par Latvijas Eiropas Parlamenta
deputātu kandidātu sarakstiem vai
arī reģistrēties balsošanai mītnes
valstī un balsot par šīs valsts deputātu kandidātiem. Izvēloties balsot
mītnes zemē, vēlētājs zaudē tiesības
attiecīgajās vēlēšanās balsot par Latvijas Eiropas Parlamenta kandidātu
sarakstiem un kandidātiem. Lai piedalītos vēlēšanās, nepieciešama pase
vai personas apliecība.

VĒLĒŠANU IECIRKŅI BABĪTES NOVADĀ
Iecirkņa Nr.

Kadastra nr.
vai apzīmējums

Detālplānojums
Detālplānojums
apstiprināts ar SN
zaudē spēku ar SN
Babītes pagasta padomes
Babītes novada domes
80480090095, 80480090103
20.11.2001. SN Nr. 12
27.03.2019. SN Nr. 27
Babītes pagasta padomes
17.06.1998. SN Nr. 13
Babītes novada domes
80480010070
un Babītes pagasta padomes 27.03.2019. SN Nr. 22
17.10.2001. SN Nr. 11
Babītes pagasta padomes
Babītes novada domes
80480040282
31.05.2000. SN Nr. 6
27.03.2019. SN Nr. 21
Babītes pagasta padomes
Babītes novada domes
80480040059
26.10.2000. SN Nr. 14
27.03.2019. SN Nr. 30

„Laimespļavas”
un grozījumi
(Ziedu iela 17B
un Pumpuru iela 8A)

80480100209

„Strautmaļi”

80480070013

„Palejas”

80480030077

Augļu iela 16

80480100030

„Kļaviņas”

80480070086

„Taurēni”

80480070178

„Majori”

80480040036

„Vitas”

80480040256

„Ābeles”-2

80480030162

„Lielpriedes”

80480030163

„Mētrāji”

80480070171

„Kālavi”

80480010096

Kalna iela
8, 10, 12, 14, 16,
22, 28, 30

80480100048, 80480100047,
80480100104, 80480100106,
80480100073, 80480100198,
80480100032, 80480100081,
80480100055

„Ainavas”

80480040009

„Audzes”

80480090020

Druvas iela 4,
Kalna iela 49

80480100097, 80480100149

„Vēsmas”

80480040202

„Akmeņi”

80480040216

„Upenāji”

80480090075

„Elektroni”

80480040226

„Ievas”-1

80480040186

„Bražas”

80480020023

„Rūpnieki”-1

80480040291

„Zeltiņi”

80480070078

„Apses”

80480150007

„Kalmes”

80480040206

„Liepnieki”

80480040396

„Gaidas”,
„Ezermuižas”,
„Ārendas”,
„Jaunkrasti”

80880020064, 80880020005,
80880020006, 80880020060

„Liepezers”

80480010027

Iecirkņa nosaukums

Adrese

Mēness iela 1

80480040592

778.

Babītes vidusskola

Jūrmalas iela 17, Piņķi,
Babītes pagasts, Babītes novads

Cidonijas iela 2

80480040070

795.

Sporta un kultūras centrs

„Pīlādzīši”, Spuņciems,
Salas pagasts, Babītes novads

„Beberi”

80480100087, 80480100124

Babītes novada Daudzfunkcionālā
sociālo pakalpojumu centra filiāle „Babīte”

Liepu aleja 17, Babīte,
Babītes pagasts, Babītes novads

„Kaķīši”

80480070129

968.

„Priežu mala”

80880050449

Babītes pagasta padomes
14.09.2000. SN Nr. 10

Babītes novada domes
27.03.2019. SN Nr. 20

Babītes pagasta padomes
27.04.2000. SN Nr. 2
Babītes pagasta padomes
14.09.2000. SN Nr. 9
Babītes pagasta padomes
20.11.2001. SN Nr. 14
Babītes pagasta padomes
31.01.2001. SN Nr. 1
Babītes pagasta padomes
15.08.2001. SN Nr. 8
Babītes pagasta padomes
20.11.2001. SN Nr. 13
Babītes pagasta padomes
19.09.2001. SN Nr. 10
Babītes pagasta padomes
22.05.2002. SN Nr. 14
Babītes pagasta padomes
20.06.2002. SN Nr. 18
Babītes pagasta padomes
20.06.2002. SN Nr. 20
Babītes pagasta padomes
20.02.2002. SN Nr. 2

Babītes novada domes
27.03.2019. SN Nr. 19
Babītes novada domes
27.03.2019. SN Nr. 18
Babītes novada domes
27.03.2019. SN Nr. 12
Babītes novada domes
27.03.2019. SN Nr. 13
Babītes novada domes
27.03.2019. SN Nr. 29
Babītes novada domes
27.03.2019. SN Nr. 11
Babītes novada domes
27.03.2019. SN Nr. 10
Babītes novada domes
27.03.2019. SN Nr. 42
Babītes novada domes
27.03.2019. SN Nr. 9
Babītes novada domes
27.03.2019. SN Nr. 8
Babītes novada domes
27.03.2019. SN Nr. 7

Babītes pagasta padomes
17.04.2002. SN Nr. 12

Babītes novada domes
27.03.2019. SN Nr. 17

Babītes pagasta padomes
17.04.2002. SN Nr. 10
Babītes pagasta padomes
16.05.2001. SN Nr. 5
Babītes pagasta padomes
20.02.2002. SN Nr. 3
Babītes pagasta padomes
20.03.2002. SN Nr. 6
Babītes pagasta padomes
17.12.2003. SN Nr. 18
Babītes pagasta padomes
20.08.2003. SN Nr. 12
Babītes pagasta padomes
17.12.2003. SN Nr. 19
Babītes pagasta padomes
17.12.2003. SN Nr. 20
Babītes pagasta padomes
20.10.2004. SN Nr. 23
Babītes pagasta padomes
19.05.2004. SN Nr. 13
Babītes pagasta padomes
20.10.2004. SN Nr. 26
Babītes pagasta padomes
16.06.2004. SN Nr. 15
Babītes pagasta padomes
15.09.2004. SN Nr. 21
Babītes pagasta padomes
16.06.2004. SN Nr. 17

Babītes novada domes
27.03.2019. SN Nr. 6
Babītes novada domes
27.03.2019. SN Nr. 16
Babītes novada domes
27.03.2019. SN Nr. 14
Babītes novada domes
27.03.2019. SN Nr. 15
Babītes novada domes
27.03.2019. SN Nr. 26
Babītes novada domes
27.03.2019. SN Nr. 31
Babītes novada domes
27.03.2019. SN Nr. 25
Babītes novada domes
27.03.2019. SN Nr. 24
Babītes novada domes
27.03.2019. SN Nr. 40
Babītes novada domes
27.03.2019. SN Nr. 32
Babītes novada domes
27.03.2019. SN Nr. 35
Babītes novada domes
27.03.2019. SN Nr. 28
Babītes novada domes
27.03.2019. SN Nr. 33
Babītes novada domes
27.03.2019. SN Nr. 34

Salas pagasta padomes
28.06.2006. SN Nr. 37

Babītes novada domes
27.03.2019. SN Nr. 41

Babītes pagasta padomes
28.12.1999. SN Nr. 3
Babītes pagasta padomes
31.01.2001. SN Nr. 2
Babītes pagasta padomes
15.12.2004. SN Nr. 32
Babītes pagasta padomes
16.06.2004. SN Nr. 19
Babītes pagasta padomes
23.09.2009. SN Nr. 75
Babītes pagasta padomes
23.09.2009. SN Nr. 97

Babītes novada domes
27.03.2019. SN Nr. 43
Babītes novada domes
27.03.2019. SN Nr. 39
Babītes novada domes
27.03.2019. SN Nr. 38
Babītes novada domes
27.03.2019. SN Nr. 23
Babītes novada domes
27.03.2019. SN Nr. 36
Babītes novada domes
27.03.2019. SN Nr. 37
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PAZIŅOJUMS
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai,
ko ietver nekustamā īpašuma „Purenes” zemes vienība
Babītes pagastā, Babītes novadā

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 27. marta lēmumu, protokols Nr. 4, 11.§,
ir uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Purenes” zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 80480130017 Babītes pagastā, Babītes novadā. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus nekustamā īpašuma „Purenes” zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 80480130017 dzīvojamās apbūves īstenošanai, nodrošinot
tai nepieciešamo infrastruktūru, detalizējot zemes vienību izmantošanu un apbūves parametrus atbilstoši Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam un Salas pagasta
teritorijas plānojuma 2005.–2017. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu
prasībām. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Inga Griezne. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz
2019. gada 17. maijam Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā 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 personām – nosaukums,
reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldībā –
pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un plkst. 13.00–18.00.
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Jūs sveicam,
dārgās varoņu ēnas!

Par nekustamā īpašuma „Lielbatari” Lapsās,
Babītes pagastā, Babītes novadā,
detālplānojuma grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 27. marta lēmumu, protokols Nr. 4, 7.§,
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai ir nodots detālplānojuma grozījumu projekts
teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Lielbatari” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
80480070959, Lapsās, Babītes pagastā, Babītes novadā. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2019. gada 16. aprīļa līdz 2019. gada 17. maijam. Publiskās apspriešanas sanāksme
notiks 2019. gada 29. aprīlī plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā. Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma grozījumu projekts būs pieejams
Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā. Tāpat ar detālplānojuma grozījumu materiāliem būs iespējams iepazīties ģeoportālā www.geolatvija.lv un Babītes novada pašvaldības tīmekļa vietnē
www.babite.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 2019. gada
17. maijam Babītes novada pašvaldībā 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 personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.
Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldībā – pirmdienās un ceturtdienās
plkst. 8.15–12.15 un plkst. 13.00–18.00.
Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
zemes vienībām Liepu alejā 5A, Liepu alejā 9, Ķiršu ielā 6
un „Melnalkšņi” Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 27. marta lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Liepu alejā 5A, Liepu alejā 9, Ķiršu ielā 6 un „Melnalkšņi”
Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr. 4, 10.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde
ar mērķi detalizēt zemes vienību izmantošanu, paredzot detālplānojuma teritorijā privātmāju
būvniecību, zemes vienību robežu pārkārtošanu un sadalīšanu, vienlaikus nosakot aprobežojumus, kā arī privātmāju uzturēšanai nepieciešamo transporta infrastruktūru un inženierkomunikācijas. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības
Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja Andra Valaine. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 2019. gada 10. maijam var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā 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.
Andra Valaine,
Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

Šā gada 22. maijā mēs atzīmēsim Piņķu kaujas 100 gadu atceres dienu.
Lai gan vairs nav dzīvu kaujas dalībnieku vai tās aculiecinieku, starp mums
vēl ir daži līdzcilvēki, kuri Piņķu kaujas pieminekļa atklāšanā 1939. gada
22. maijā dziedāja korāli „Jūs sveicam, dārgās varoņu ēnas”. Ar gadiem
izbalējuši atmiņu stāsti un sajūsma par senajiem notikumiem Piņķos,
bet zīmīgā jubileja ir brīdis, kad varam veltīt laiku un domas mūsu Latvijas
armijas varoņiem.
1919. gada pavasarī no austrumiem vēl
aizvien plūda lielinieku armija. Brīvs
bija tikai neliels Dienvidkurzemes stūris, kur atradās Latvijas Pagaidu valdība
un tās karapulks. Latgale, Vidzeme un
lielākā daļa Kurzemes atradās lielinieku
rokās. Pilsētās, miestos un pagastos tika
nodibinātas padomju izpildu komitejas. Lauku iedzīvotājus nomāca trīs lietas: terors, rekvizīcijas un mobilizācija.
Bieži notika kratīšanas un apcietināšanas. Nesaudzīgās rekvizīcijas iztukšoja
zemnieku klētis, kūtis un šķūņus, daudziem neatstājot ne lopbarības, ne sēklas tiesu. Baidīdamies no apcietināšanas un nošaušanas, daudzi jauni cilvēki
slēpās mežos.
1919. gada 20. maija vakarā latviešu Atsevišķās brigādes štābs bija
saņēmis uzbrukuma pavēli – kopā ar
Dzelzs divīzijas un landesvēra daļām
naktī uz 22. maiju pāriet plašā uzbrukumā no Svētes ietekas līdz jūrai un
ieņemt Rīgu. Pulkveža Baloža kolonnai bija jādodas uz Rīgu gar Babītes ezeru (Kalnciema šoseja). Uzbrukums iesākās sekmīgi, nopietna

pretestība no lielinieku puses netika
sagaidīta, lai gan viņi ieņēma izdevīgas pozīcijas Ložmetējkalna rajonā,
kur nocietinājumi bija palikuši vēl
no Ziemassvētku kauju laika. Sasniedzot Dzilnuciemu, vācu landesvēra
priekšējās vienības saņēma ziņojumu, nomestu no lidmašīnas, kurā
bija pavēlēts latviešu vienībai doties
caur Piņķiem uz Babītes staciju.
Kauja. Jau kādu kilometru aiz
Dzilnām no Rogu mājām (Sēbruciems) un Piņķu vecās skolas tika raidīta ložmetēju uguns. Sevišķi stipru
pretestību Studentu un Neatkarības
bataljona karavīri sagaidīja pie Piņķu
baznīcas. Arī šeit lielinieki bija ieņēmuši labi nocietinātās Pirmā pasaules
kara pozīcijas ar vairākrindu drāšu
nožogojumiem. Kauja pie Piņķu baznīcas ilga gandrīz sešas stundas, un tikai tad, kad Studentu bataljona divas
rotas bija veikušas apejošu manevru,
izdevās piespiest lieliniekus atkāpties.
Jau sāka krēslot, kad, vajājot lieliniekus, J. Baloža brigādes vienības sasniedza Babītes dzelzceļa staciju, kur

to rokās krita bagātīgas trofejas. Karavīri Rīgā iesoļoja 23. maija priekšpusdienā pēc pavadītās nakts Babītes
stacijā, Priedaines un Piņķu rajonā.
Ilgu laiku tika uzskatīts, ka Piņķu
kaujas laikā kritis viens un ievainoti
četri karavīri. Izpētes darbs vēl turpinās, bet jau tagad zināms, ka ievainoto bija vairāk un kaujā krita Studentu
rotas kareivji Artūrs Vagulis un Brensmits, bet no ievainojumiem pēc pāris
dienām Rīgā mira Fricis Rozentāls.
Piemiņa. Ik reizi jau kopš
2003. gada valsts svētkos un atceres
dienās mēs pulcējamies pie atjaunotā
Piņķu kaujas pieminekļa – jaunā kareivja, kurš steidzas uz Rīgu izpildīt
pienākumu pret dzimteni. Lai gan
1939. gadā celtajam piemineklim
bija lemts īss mūžs, ar to saistās arī
interesanti notikumi Otrā pasaules
kara laikā. No 1942. līdz 1943. gadam
(vācu okupācijas laikā) Piņķos allaž
22. maijā pie pieminekļa notikušas
lielas svinības. Zināms, ka 1944. gada
svinībās piedalījās arī latviešu leģiona
ģenerālinspektors ģenerālis Rūdolfs
Bangerskis un pulkvedis (Standartenführer) Artūrs Silgailis.
Varoņi. Sagaidot Piņķu kaujas simtgadi, varam atdot godu un vismaz
nosaukt vārdā tos latviešu karavīrus,
kuri tajā izcēlās ar īpašu varonību.
Turpinājums 6. lpp.
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Turpinājums. Sākums 5. lpp.

Juris Pārups

Fricis Kociņš

Georgs Dīnstmanis (no 1940. gada Apinis)

Pēteris Pommers

Jau 19 gadu vecumā brīvprātīgi iestājās tēvijas
aizstāvju rindās un piedalījās Kalpaka bataljonā Atsevišķās studentu rotas cīņās Kurzemē.
1919. gada 22. maijā pie Piņķu muižas, kur nocietinājušies lielinieki turēja zem lielgabalu un
ložmetēju uguns mūsu spēkus, Pārups izvirzījās
uz priekšu un ar patšauteni apklusināja ienaidnieka ložmetēju, tā dodams iespēju mūsu spēkiem izsist pretinieku no stipri nocietinātajām
pozīcijām. Šajā kaujā tika iegūti divi lielgabali,
vairāki ložmetēji u. c. trofejas. Par šo varoņdarbu
viņam tika piešķirts Lāčplēša Kara ordenis. Pēc
Latvijas atbrīvošanas Juris Pārups studēja tieslietas un ilgus gadus strādāja Nodokļu departamentā. Otrreiz Pārups par savu zemi cīnījās
Latviešu leģiona rindās un 1944. gada 22. jūlijā
krita pie Daugavpils. 2004. gadā viņa mirstīgās
atliekas pārapbedītas Lestenes Brāļu kapos.

Krievu armijā iesaukts 1916. gadā, beidzis
Odesas praporščiku skolu. Līdz 1917. gada
martam dienēja Turkestānas kara apgabalā.
1919. gadā brīvprātīgi iestājās Latvijas Pagaidu valdības bruņotajos spēkos. 1919. gada
22. maijā sadursmē ar ienaidnieku pie Piņķu
baznīcas Kociņš ar dažiem karavīriem niknā
ugunī strauji uzbruka pretiniekam, apšaudīja
to un padzina, turklāt ieguva divus smagos lielgabalus. Par varonību piešķirts Lāčplēša Kara
ordenis. Pēc kara bijis dažādos amatos armijā,
no 1932. līdz 1936. gadam Latvijas militārais
atašejs Lietuvā, no 1936. līdz 1940. gadam
Latvijas sūtnis Maskavā. 1941. gadā Maskavā,
Lubjankas cietumā, nošauts.

1918. gada decembrī iestājās Latvijas Pagaidu
valdības bruņoto spēku Atsevišķās studentu rotas jātnieku nodaļā. Kaujā pie Piņķiem
viņš kā bataljona adjutants veda uzbrukumā
karavīru vadu ienaidnieka nocietinājumiem,
iekaroja tos, liedzot pretiniekam iespēju apdraudēt mūsu spēkus no spārna. Kaujas laikā
ievainots. Par varonību apbalvots ar Lāčplēša
Kara ordeni. Strādājis Latvijas ārlietu dienestā – no 1920. līdz 1921. gadam Viduseiropas
valstu nodaļā. Beidzis Tieslietu fakultāti un no
1924. gada strādāja tiesu resorā. 1925. gadā
iecelts par miertiesnesi Rīgas apgabaltiesā.
1944. gadā devās uz Vāciju, pēc tās kapitulācijas bija sakaru virsnieks ASV armijas latviešu
sardžu rotās Karlsrūē, majors. Vēlāk emigrēja
uz Kanādu, dzīvoja Monreālā un strādāja slimnīcā. Miris 1955. gadā.

Pirmā pasaules kara laikā beidzis Odesas Kara skolu, iestājies latviešu strēlnieku pulkā. Pēc Latvijas
neatkarības pasludināšanas 1918. gada decembrī
brīvprātīgi iestājās nacionālās armijas rindās – Atsevišķajā studentu rotā. 1919. gada 22. maijā pie
Piņķu kroga Pommers veda savu rotu triecienā
un izsita ienaidnieku no pozīcijām. Tā rezultātā
stāvoklis visā frontē bija glābts un ienaidnieka kolonnai nogriezts ceļš no Bulduriem uz Pūpes (Babītes) staciju, kā arī atņemti divi lielgabali. Par varonību apbalvots ar Lāčplēša Kara ordeni. Pēc Rīgas
atbrīvošanas bija bataljona komandieris 3. Jelgavas
kājnieku pulkā. Piedalījās cīņās pret bermontiešiem un vēlāk Latgalē. 1921. gadā bija tiesnesis
kara tiesā. 10. Cēsu aizsargu pulka komandieris,
no 1936. Rīgas policijas prefekts. 1940. gadā, vairoties no komunistu represijām, devās uz Vāciju,
no kurienes atgriezās vācu okupācijas laikā. Veica
Latvijas pašpārvaldes Iekšlietu ģenerāldirekcijas
Rīgas kārtības dienesta priekšnieka pienākumus.
Otrā pasaules kara beigās atkal devās uz Vāciju, no
kurienes 1951. gadā emigrēja uz ASV. Dzīvoja un
strādāja Čikāgā. Miris 1957. gadā.

Bet, kad 23. maija rīta saule zaigoja Rīgas torņos, uz Daugavas
tilta parādījās tie, kuriem „no cepurēm gaisma ausa, no zobeniem
saule lēca”. Sirmajā Rīgā atkal atgriezās kalpakieši, no kuras
viņi šķīrās drausmīgā janvāra naktī.
Kad barona Manteifeļa kareivji jau triumfēja Rīgā, kalpakiešiem
vēl nācās izturēt niknu cīņu pie Piņķiem pret pirmo Padomju Latvijas strēlnieku pulku. Tikai trīs stundas atpūtušies pēc kaujas,
viņi steidzās uz Rīgu. Tie ienāca Rīgā ne vairs kā fantasti, par
kādiem tos šausmīgās janvāra dienās daudzi dēvēja, bet kā latvju
tautas atbrīvotāji un varoņi. Novārdzināto iedzīvotāju acīs iemirdzējās asaru pērles, bet pāri Ventas varoņu rindām bira svaigi
pavasara ziedi. Viņi bija uzvarējuši.
/Fragments no Fēliksa Krusas „Ventas varoņi”/
Mārtiņš Mitenbergs,
Latvijas Kara muzeja Izglītības un informācijas nodaļas vadītājs
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2. martā Rīgas Sporta manēžā notika ziemas vieglatlētikas sacensības telpās veterāniem. Šajās sacensībās piedalījās vienīgā Babītes novada pārstāve Ilona Kojaloviča, kura vecuma grupā 50+ izcīnīja
divas medaļas – 1. vietu lodes grūšanā, 2. vietu augstlēkšanā.
Turpat notika arī sacensības svarbumbu celšanā. Komandu kopvērtējumā par uzvarētāju kļuva Babītes novada komanda. Individuālajā vērtējumā Babītes novada iedzīvotāji Viesturs Gargurnis (65+)
izcīnīja 1. vietu un Anna Bature (65+) 2. vietu savās vecuma grupās un svara kategorijās.

Volejbols

2. un 3. martā Nacionālās līgas čempionātā sievietēm pusfinālā tikās SK „Babīte” un RSU/MVS
komandas. Divu spēļu uzvarētājas cīnījās finālā par 1. vietu, bet zaudētājas – par 3. vietu. Diemžēl
abās spēlēs pārākas izrādījās pretinieces, uzvarot Babītes komandu ar rezultātu 3:0 un 3:1.
9. un 10. martā Latvijas Nacionālās līgas čempionātā sievietēm notika spēles par 3. vietu. Babītes
pretinieces bija Latvijas Universitātes komanda. Diemžēl abās spēlēs pārākas izrādījās pretinieces
(2:3 un 1:3), un SK „Babīte” turnīra kopvērtējumā ierindojās 4. vietā.

Novuss

2. martā ar pēdējo, 5. posmu, noslēdzās Latvijas komandu čempionāts novusā visās līgās. Sporta
kluba „Babīte” komanda viesojās Bauskā, kur viņu pretinieki bija vietējā komanda „Mēmele”, Kuldīgas „Elvi” un Talsu „Baltic Agro” komandas.
Virslīgas čempionātā, izcīnot vēl divas uzvaras pār „Mēmeli” (29:21) un „Baltic Agro” (26:14) un
zaudējot „Elvi” (24:26), sporta kluba „Babīte” komanda ar 30 punktiem ierindojās 5. vietā. Otrās
līgas komanda pēdējo posmu aizvadīja Piņķos. Uzvarot Kolku (27:23), zaudējot pagarinājumā Madlienai (27:33) un Priekulei (21:29), ar 22 punktiem sporta kluba „Babīte” komanda otrās līgas turnīrā
ierindojās 8. vietā.
9. martā notika Latvijas čempionāta novusā dubultspēlēs vīriešiem atklāšana. Sacensībām bija pieteikušies 119 vīriešu pāri, kuri tika sadalīti 12 zonās. SK „Babīte” pārstāvēja seši pāri. Pēc pirmās
kārtas tālākām sacensībām kvalificējās četri pāri – Ainārs Grosens ar Igoru Rambu, Gaidis Čoders ar
Raivi Jansonu, Sergejs Varša ar Staņislavu Kojaloviču un Jānis Saukitens ar Andri Gaili.

Pierīgas novadu sporta spēles

16. martā Baldonē notika Pierīgas novadu sacensības novusā. Vienpadsmit komandu konkurencē
Babītes komandai sīvā cīņā izdevās nosargāt uzvarētāja titulu (36 punkti), aiz sevis atstājot Ādažu
novadu (32 punkti) un Ķekavas novadu (30 punkti).
Labākie pie galdiem: 1. galds: Juris Grosens – 2. vieta, 2. galds: Ainārs Grosens – 3. vieta, 3. galds:
Igors Ramba – 2. vieta, 4. galds: Dace Balaka – 4. vieta.

Babītes novada sporta spēles. Zolīte

17. martā Babītes sporta kompleksā notika Babītes novada šā gada sacensību „Zolītē” otrais
posms. Piedalījās 18 dalībnieki, no kuriem arī trīs daiļā dzimuma pārstāves. Labākie otrajā posmā:
dāmu konkurencē – 1. vietā Inita Reika, 2. vietā Dzintra Svikle, 3. vietā Daina Pedece; kungu konkurencē – 1. vietā Ivars Kampars, 2. vietā Vladislavs Ribulis, 3. vietā Raivis Jansons.
Sergejs Varša,
Babītes sporta kompleksa metodiķis

PASĀKUMI BABĪTES NOVADA BIBLIOTĒKĀ
Tikšanās ar aktieri Juri Hiršu

2. aprīlī Babītes novada pašvaldības bibliotēkā par godu Starptautiskajai teātra dienai notika tikšanās ar Nacionālā teātra aktieri Juri Hiršu. Pasākumā aktieris dalījās stāstos par savu dzīvi, teātra un
kino gaitām, tajā skaitā arī par filmēšanos jaunajā seriālā „Radiņi”.
Pasākumā tika organizēts arī neliels konkurss, kura laikā apmeklētājiem bija iespēja atbildēt uz jautājumiem, kas saistīti ar Jura Hirša biogrāfiju. Aktieris šos faktus papildināja ar saviem komentāriem,
priecējot klātesošos arī ar dziesmām ģitāras pavadījumā.
Juris Hiršs dziesmām raksta gan tekstus, gan melodijas. Pirmo dziesmu viņš sakomponējis 15 gadu
vecumā, ko klausītājiem pasākumā arī atskaņoja. Teātrī kolēģi par aktieri sakot – cilvēks orķestris.
J. Hiršs prot gan dziedāt, gan spēlēt teātri, viņš glezno, raksta dziesmu tekstus, libretus, komponē,
prot arī dažādus celtniecības darbus, medī.

Edgara Aizstrauta grāmatas
„Pirmā kilometrā. Izdzīvot un sadzīvot” prezentācija

25. martā, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā, Babītes novada pašvaldības bibliotēkā
notika Edgara Aizstrauta grāmatas „Pirmā kilometrā. Izdzīvot un sadzīvot” prezentācija. Edgars
Aizstrauts ir Latvijas valsts vienaudzis, un pagājušajā gadā viņam būtu apritējuši 100 gadi. Grāmata
ir Edgara Aizstrauta atmiņu stāsts par Vorkutā piedzīvoto un pārdzīvoto. Grāmatu prezentēja viņa
meita Inese Aizstrauta, klātesot arī otrai meitai Ritai.
Māsas nolēmušas, ka par godu Latvijas valsts simtgadei un arī tēva simtgadei un piemiņai jāizdod šis
atmiņu krājums, lai arī citi uzzinātu par tā laika notikumiem, par kuriem ģimenē skaļi nemēdza runāt.
Līdzīgi likteņstāsti ir piemeklējuši gandrīz katru latviešu ģimeni. Fragmentu lasījumos varēja jaust
skaudru humoru, kas vijas cauri visiem atmiņu stāstiem. Šis humors un iegūtās zināšanas arī palīdzēja izdzīvot un atgriezties Latvijā pie ģimenes. Uz pasākumu atnākušajiem klausītājiem bija līdzīgas
atmiņas, ar kurām viņi arī labprāt dalījās.
Pasākuma noslēgumā klātesošie pauda gandarījumu par to, ka grāmatas prezentācija notiek tieši
šajā datumā, neļaujot aizmirst latviešu tautai tik smagos pārdzīvojumus, nododot tos zināšanai tālāk
nākamajām paaudzēm.
Ināra Pētersone,
Babītes novada pašvaldības bibliotēkas bibliotekāre

Babītes novada Mūzikas skolas ziņas
Audzēkņu sasniegumi
n 8. martā Iecavas Mūzikas un
mākslas skolā notika Mazpilsētu
un lauku mūzikas skolu audzēkņu
konkurss klavierēs un vispārējās
klavierēs, kurā Babītes Mūzikas
skolas audzēkne Monta Muceniece (skolotāja Ilze Poķe) ieguva
1. vietu, bet Alika Pugeja (skolotāja Ināra Lepika) – 3. vietu.
n 13. martā vijoles spēles sagatavošanas klases audzēknis Gustavs
Dubinskis (skolotāja Elita Kolča,
koncertmeistare Ļubova Markulāne) ieguva Atzinības rakstu
IV Mazpilsētu un lauku mūzikas
skolu konkursā vijoļspēles specialitātes audzēkņiem, kas norisinājās Inčukalna novada Mūzikas un
mākslas skolā.
Koncerti
n 16. aprīlī plkst. 18.00 Babītes Mūzikas skolas audzēkņi Lieldienu nedēļas ietvaros sniegs koncertu „Vīnes
klasika”. Aicināti visi mūzikas cienītāji Kultūrizglītības centrā!
n No 15. līdz 17. aprīlim Babītes
Mūzikas skolā pulcējas talantīgākie

jaunie mūziķi, lai piedalītos konkursā „Jaunais mūziķis”. Konkursu
organizē biedrība „Ars Momentum”
ar Valsts kultūrkapitāla fonda, Babītes novada pašvaldības, Babītes Mūzikas skolas un SIA „RDL” atbalstu.
Konkursa organizatori ir bijušie šī
konkursa laureāti Ronalds Saksons,
kurš ir arī mūsu skolas skolotājs, un
Kārlis Glavāns. Konkurss klausītājiem ir publiski pieejams bez maksas. Sīkāka informācija www.babite.lv.
Visi laipni gaidīti!
Audzēkņu uzņemšana
Babītes Mūzikas skolā
2019./2020. mācību gadā
No 2. līdz 20. maijam notiks dokumentu pieņemšana audzēkņu uzņemšanai Babītes Mūzikas skolā
2019./2020. mācību gadā. Iesniegumu
veidlapas un uzņemšanas nosacījumi
lejuplādējami Babītes novada interneta vietnē www.babite.lv, sadaļā „Izglītība” – „Babītes Mūzikas skola”, kā arī
izdrukātā veidā saņemami Mūzikas
skolas kancelejā pie sekretāres darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30.

Iestājeksāmeni uz sagatavošanas un
1. klasi plānoti 3. un 4. jūnijā. Plašāka
informācija, zvanot uz tālruņa numuru
67914683 vai 29156969 (skolas darba laikā) vai rakstot uz e-pasta adresi
ceslavs.grods@babite.lv.
Uzmanību! Līgumi par mācībām
bērniem, kuri mācās interešu izglītības
programmās, tiek slēgti tikai uz vienu
gadu, tādēļ, lai bērns turpinātu mācības interešu izglītības programmā
2019./2020. mācību gadā, ir jāaizpilda
skolas direktorei adresēts iesniegums
uz veidlapas (lejuplādējams Babītes
novada interneta vietnē www.babite.lv,
sadaļā „Izglītība” – „Babītes Mūzikas
skola”) un jāiesniedz skolas kancelejā no 1. līdz 20. maijam darbdienās
no plkst. 8.30 līdz 17.00, pārtraukums
no plkst. 12.00 līdz 12.30.
Atgādinām, ka uzņemšana interešu
izglītības programmās notiek iesniegumu iesniegšanas kārtībā atbilstoši
2014. gada 23. jūlija Babītes Mūzikas
skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumu Nr. 16 14. punktam.
Česlavs Grods,
Babītes Mūzikas skolas
direktora vietnieks izglītības darbā

Vērot, redzēt un mācīties!
Kā jau ierasts, aprīlis Babītes pirmsskolas izglītības iestādē
ir īpašs mēnesis, jo bērni kopā ar skolotājām aktīvi dodas ārpus iestādes
teritorijas, lai interesanti un praktiski izzinātu apkārtējo pasauli.
Lielāki un mazāki – visi aprīļa sākumā
devās pavasara brīnuma meklējumos.
Kopā ar skolotājām tika pētītas tuvākās
mežmalas un vietējā Pūpes parka apkārtne. Tomēr nedz pavasarīgais laiks,
nedz spožā saule nelīdzēja – tā arī netika atrasts neviens pūpoliņš!
Āra izglītības nodarbības noteikti
tiks turpinātas, pilnveidotas un vadītas,
līdz laikapstākļi liks uz brīdi paslēpties
siltumā.
Savukārt izzinošo literatūru zinātkārajiem bērniem nodrošina Babītes
novada bibliotēkas filiāle. Regulāri
tiek apmeklēti bibliotēkas grāmatu rīti,

šoreiz – par Joku dienas un pavasara
vēstnešu tematiku. Bibliotēkas darbinieki vienmēr mīļi uzņem bērnus un
skolotājus, bet bibliotēkas nodarbības
novada filiāles vadītāja Aiva Grudule.
Babītes pirmsskolas izglītības iestādes čaklākie bērni ir apmeklējuši arī
Latvijā lielāko bibliotēku – Nacionālo
bibliotēku.
Bērniem ir svarīgi justies lieliem un
nozīmīgiem, būt sabiedrībā, pašiem
piedalīties un līdzdarboties bērnudārza
dinamiskajā dzīvē, tādējādi pamazām
gūstot pieredzi, prasmes, emocijas, kā
arī izdarot secinājumus.

Izstāde „Dvēseles uz pirkstgaliem”
Līdz 15. maijam „Vietvalžos” apskatāma izstāde „Dvēseles uz pirkstgaliem”,
kas veltīta baleta vēsturei Latvijā. Tā veidota gan kā veltījums
starptautiskajai Teātra dienai, gan arī atzīmējot Latvijas Nacionālās operas
un baleta simtgadi.
Izstādē var aplūkot unikālas oriģinālas fotogrāfijas, dokumentus
un priekšmetus, kurus bija iespējams eksponēt, pateicoties Radošo prasmju telpā uzstādītajām
jaunajām vitrīnām, kas nodrošina
gan atbilstošu apgaismojumu, gan
priekšmetiem nepieciešamo drošī-

bu. Izstādē izmantoti Rakstniecības un mūzikas muzeja, Jūrmalas
pilsētas muzeja, Latvijas Nacionālas bibliotēkas, balerīnu Intas Karules un Jolantas Lubējas privātā
arhīva materiāli. Iespējams ne tikai
aplūkot oriģinālus kostīmus no baleta izrādēm, bet pat pielaikot īstas
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Latvijas Sporta veterānu savienības 56. Sporta spēles
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Pavasara brīnuma meklējumos.

Karīna Gajevska,
Babītes pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece izglītības jomā
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JAUNĀKIE SPORTA SACENSĪBU REZULTĀTI

www.babite.lv

baleta kurpes – puantes. Izstādes
autore – vēsturniece Inga Sarma.
Dace Ulpe,
Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centra filiāles
Salas pagastā „Vietvalži
izstāžu zāles vadītāja
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PASĀKUMI BABĪTES NOVADĀ

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRĀ
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
22. aprīlī plkst. 14.00 Lieldienu pasākums stāvvietā pie Kultūrizglītības
centra. Darbosies Lieldienu gadatirgus. Pasākumu organizē Babītes novada
pašvaldības Kultūrizglītības centrs. Visas aktivitātes – bez maksas.
23. aprīlī plkst. 19.00
Biļetes cena 3 eiro.
3. maijā plkst. 19.00 Raimonda Paula un Andra Bērziņa koncerttūres
programma „Es šonakt sēdēšu uz jumta”. Biļetes uz šiem pasākumiem
var iegādāties Kultūrizglītības centrā pie administratores darbdienās
no plkst. 8.00 līdz 20.00, sestdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00. Tālruņa
numurs uzziņām 67914450.
LATVIJAS ARMIJAS UN NEATKARĪBAS KARA SIMTGADEI
VELTĪTIE PASĀKUMI
22. maijā plkst. 18.00 Babītes novada vēsturiskajiem notikumiem veltīta
viedā orientēšanās spēle „Pa pagātnes pēdām”. Dalībai aicinātas pieteikties komandas līdz piecu cilvēku sastāvā. Pieteikšanās, rakstot uz e-pasta adresi biruta.
grinfelde@babite.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 22020629, kā arī pie vēstures skolotājas Baibas Atmanes (e-pasta adrese baiba.atmane@bvsk.lv). Katrai
komandai jāizdomā nosaukums, kas saistīts ar vēstures notikumiem Babītes
novadā. Ja komandā visi dalībnieki ir nepilngadīgi, dalībai spēlē nepieciešama
rakstiska vecāku atļauja. Spēles rezultatīvākajiem dalībniekiem balvas no Babītes novada pašvaldības. Starts – Babītes vidusskolas sporta laukumā Jūrmalas
ielā 17, Piņķos. Plkst. 20.00 apbalvošana. Pēc apbalvošanas dalībniekiem būs
iespēja nobaudīt maltīti no Zemessardzes ēdienkartes.
23. maijā plkst. 18.00 piemiņas brīdis pie Piņķu kaujai veltītā pieminekļa
Rīgas un Jūrmalas ielas krustojumā Piņķos.
23. maijā plkst. 19.30 Latvijas Zemessardzes kora „Stars” koncerts Kultūrizglītības centra Lielajā zālē.
BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS
KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRA FILIĀLĒ
(„Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts)
26. aprīlī plkst. 19.00 Simtgades stāsti un dziesmas ar rakstnieci D. Judinu
un komponistu A. Nīmani. Ieeja bez maksas.
17. aprīlī plkst. 19.00
Biļetes cena 3 eiro.
11. maijā plkst. 18.00 Mātes dienai veltīts koncerts „Es nopinu vainadziņu”.
Ieeja bez maksas.
Līdz 15. maijam apskatāma izstāde „Dvēseles uz pirkstgaliem” par Latvijas
baleta vēsturi.
BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS BIBLIOTĒKĀ
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
Tematiskās izstādes
• No 16. aprīļa Dmitrija Ščelkonogova gleznu izstāde „Iespaidots”.
• Novadpētniecības izstāde „Babītes novada ļaudis Latvijas simtgadei”.
• „Aprīlis – gaiši dzelteno grāmatu mēnesis”
• „Nāc, nākdama, Lieldieniņa!”

Pasākumi
• 30. aprīlī plkst. 14.30 pasaku pēcpusdiena „H. K. Andersena pasakas”.
Ievērojamu kultūras darbinieku jubilejas izstādes
• Rakstniekam Viktoram Kalniņam (Vikam) – 80
• Aktierim Ēvaldam Valteram – 125
• Rakstniekam Jānim Širmanim – 115
• Komponistam Jānim Lūsēnam – 60
• Dzejniecei Broņislavai Martuževai – 95
• Holivudas komiķim un režisoram Čārlijam Čaplinam – 130
• Angļu dramaturgam, dzejniekam Viljamam Šekspīram – 455
• Režisoram Varim Braslam – 80
BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS BIBLIOTĒKAS FILIĀLĒ
(Liepu aleja 17, Babīte)
D. Megnes fotoizstāde „Visa mūsu mīļā Latvija ir viens liels, skaists Dieva dārzs”.

Iedzīvotāju skaits
2019. gada 1. aprīlī –

11 520.

DAUDZFUNKCIONĀLĀ SOCIĀLO
PAKALPOJUMU CENTRA FILIĀLĒ „BABĪTE”
(Liepu aleja 17, Babīte)
Līdz 29. maijam katru trešdienu plkst. 14.00–15.00 mūzikas pēcpusdienas
kopā ar Laumu Matuli – dziesmas, sarunas, stāsti. Dalība – bez maksas.

Muzeju nakts „Vietvalžos”

PIŅĶU SV. JĀŅA BAZNĪCĀ
(Skolas iela 17, Piņķi)
17. aprīlī plkst. 19.00 Vespere Klusajā nedēļā.
18. aprīlī plkst. 19.00 Svētā vakarēdiena iedibināšanas svētki jeb Zaļās
ceturtdienas dievkalpojums.
19. aprīlī plkst. 11.00 Lielās piektdienas dievkalpojums ar Krusta godināšanu. Aicinām visus dziedāt gribošos draudzes locekļus piedalīties draudzes
ansamblī „Impropērija” dziedājumam dievkalpojumā (mēģinājuma sākums
plkst. 9.30).
19. aprīlī plkst. 18.00 koncerts; piedalās Evita Zālīte-Grosa (soprāns) un
Jānis Pelše (ērģeles).
20. aprīlī plkst. 22.30 Lieldienu sagaidīšanas nakts dievkalpojums – Vigilija
ar pieaugušo kristībām.
21. aprīlī plkst. 11.00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums. Muzicē mākslas muzeja „Rīgas Birža” vīru koris (diriģenti Kaspars Vēvers un Rūdolfs
Bacāns, vokālais pedagogs Eduards Vācietis).
22. aprīlī plkst. 11.00 Otrās Lieldienas – bērnu kristību dievkalpojums ar
Svēto vakarēdienu.
28. aprīlī plkst. 11.00 bērnu un ģimeņu dievkalpojums Baltajā svētdienā.

kurā varēs iesaistīties ikviens interesents.

SALAS SV. JĀŅA EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ
(Salas pagasts, Babītes novads)
19. aprīlī plkst. 13.00 Pascha – Lielās piektdienas dievkalpojums. Mācītājs
Aivars Gusevs.
21. aprīlī plkst. 13.00 Lieldienu dievkalpojums. Mācītājs Aivars Gusevs.

Babītes novada amatierteātrim „Kalambūrs” – 20 gadi
30. martā Babītes novada
amatierteātris „Kalambūrs”
svinēja 20 gadu jubileju.

teātra aktieri. Sveicienu no Babītes
novada pašvaldības Kultūrizglītības
centra nodeva Kultūrizglītības cen-

Jubilejas pasākums Kultūrizglītības

kultūras pasākumu organizatore
Sabīne Upeniece-Pika, kura katram
aktierim pasniedza jubilejas krūzīti
ar uzrakstu „Es esmu aktiera .. krūze” vai „Es esmu aktrises .. krūze” un
jauno amatierteātra logo, un izstāžu
zāles vadītāja Dace Ulpe.
Vakaru papildināja komiķa Rūdolfa Kugrēna stāvizrāde.
Jubilejā tika uzsākta jauna tradīcija – Babītes novada amatierteātra
„Kalambūrs” ceļojošās balvas „Gada

tika atklāts ar introizrādi jeb ieskatu
topošajā izrādē „Kā rodas izrāde”
(K. Čapeks, dramatizējis pats režisors Māris Zabarovsksis), kuras
pirmizrāde paredzēta 18. maijā Muzeju nakts ietvaros turpat „Vietvalžos”.
„Kalambūru” sveikt ieradās gan
amatierteātra pirmā režisore Sandra
Straupe un Salas bibliotēkas vadītāja
Daina Auziņa, gan bijušie amatier-

Šā gada martā
Babītes novadā piedzimuši
četri bērni –
divas meitenes
un divi zēni.

aktieris” pasniegšana. Katru gadu
balva dosies pie aktiera, kuru aizklātā balsojumā izvēlēsies paši amatierteātra aktieri. Pirmā šo balvu saņēma
amatierteātra „Kalambūrs” aktrise
Agnese Straupe. Šim titulam par
godu „Vietvalžu” foajē tika izvietota
fotokolāža ar aktrises spilgtākajām
bildēm, lai ikviens apmeklētājs redzētu, ka mēs lepojamies ar saviem
aktieriem un savu amatierteātri.
Sabīne Upeniece-Pika,
Babītes novada pašvaldības
kultūras pasākumu organizatore

18. maijā Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra

Šogad Muzeju nakts tēma ir „Tālavas taurētājs” – veltījums visu
laiku un novadu varoņiem un viņu
stāstiem. „Vietvalžos” stāstīsim,
sadzirdēsim un izpratīsim šo tēmu
tieši tā, kā rīkojas taurētājs Rūdolfa
Blaumaņa dzejolī – neļauj gulēt,
modina iemigušos sargus, lai tie ar
ieročiem rokās aizstāvētu savu tautu, kamēr viņa paša ierocis ir vien
viņa taure, viņa balss. Jau kopš pirmās Atmodas laikiem mūsu tautā
tie, kas neļauj ļaužu garam iemigt,
ir bijuši kultūras cilvēki – rakstnieki, mūziķi, mākslinieki, bet pavisam
īpaša vieta kopš pašiem tās pirmsākumiem ir bijusi teātrim, tāpēc tam
veltīsim īpašu uzmanību.
Muzeju nakts pasākumu „Vietvalžos” sāksim jau 11. maijā – no
šīs dienas varēs saņemt uzdevumus
foto orientēšanās sacensībām, kas
noslēgsies 18. maijā. Šajā pasākumā
būs iespēja startēt gan komandās,
gan individuāli, bet pati orientēšanās
paredzēta divās daļās – vienā būs uzdevumi, kas aptver visu Salas pagasta
teritoriju un kuru veikšanai atvēlēta
vesela nedēļa, otrā daļa norisināsies
18. maijā „Vietvalžos”.
18. maijā „Vietvalžos” atklāsim
izstādi „Teātra gars”, kurā atskatīsimies uz teātra spēlēšanas tradīcijām Salas pagastā gandrīz 100 gadu
garumā. Pateicoties Salas pagasta
iedzīvotāju atsaucībai, izstādē būs
skatāmi unikāli eksponāti, kas līdz
šim nav tikuši izstādīti. Līdzīgi kā
pērn, arī šogad aicinām piedalīties

erudīcijas spēlē „Bīstamāks par
gūgli”, kuras jautājumi būs saistīti
vēkiem, kuri ar savu radošo darbību ir uzturējuši tautas garu možu
un nav ļāvuši tam aizmigt nevienos
laikos.
Pasākuma izskaņā ļausim saimniekot teātra garam – Babītes novada
amatierteātris „Kalambūrs” Muzeju
naktī pirmo reizi spēlēs K. Čapeka
„Kā rodas izrāde”.
Spēļu un konkursu nolikumi būs
pieejami „Vietvalžos” no 30. aprīļa,
tos atradīsiet arī pašvaldības mājaslapā un „Facebook” lapās „E. Pāvula
memoriālā izstāde” un „Manas māvisa pārējā informācija par Muzeju
nakts norisi (arī par konkursu un
spēļu balvām).
Dace Ulpe,
Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centra
izstāžu zāles vadītāja
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