
2019. gada 21. maijs, nr. 109

Atskatoties uz 2009.  gadu, kad jau-
nā novada pašvaldības dome skaidri 
definēja, ka dažādi attīstības projekti 
tiks realizēti visā Babītes novada te-
ritorijā, šodien varu apgalvot, ka šie 
desmit gadi aizritējuši ļoti spraigā 
darbā, realizējot un ļaujot realizēt 
daudzus nozīmīgus projektus.

Savu dzīvesvietu Babītes novadā 
deklarējuši vairāk nekā 11 500 iedzī-
votāju, un iedzīvotāju skaits turpina 
augt. Priecē, ka Babītes novadu par 
savām mājām pieņem jaunas ģime-
nes, jo cilvēki Babītes novadu saredz 
kā drošu un pateicīgu dzīvesvietu sa-
vai ģimenei, to apliecina arī demog-
rāfiskie rādītāji. Bērnu vecumā līdz 
sešiem gadiem skaits pēdējo piecu 
gadu laikā ir pieckāršojies, bet vecu-
mā no septiņiem līdz astoņpadsmit 
gadiem – pieaudzis 1,7 reizes.

Gan novada iedzīvotāju, gan uz-
ņēmēju aktivitātes nodrošina to, ka 
Babītes novadam ir trešais labākais 
attīstības indekss valstī starp 119 pa-
švaldību administratīvajām teritori-
jām jau vairākus gadus.

Novada desmit gadu jubilejas gadā 
varam lepoties ar raženu veikumu kopš 
iepriekšējās, novada piecu gadu jubile-
jas, realizējot projektus dažādās mūsu 
ikdienai svarīgās jomās. Kā ļoti nozīmī-
gus projektus varētu minēt vēsturiskās 
200 gadus vecās Salas pagasta „pagas-
tmājas” „Vietvalži” pārbūvi par Kul-
tūrizglītības centra filiāli Spuņciemā, 
jaunu moduļu ēku Babītes pirmssko-
las izglītības iestādei, sociālo dzīvokļu 
māju, bibliotēku un dienas centru Ba-
bītē, uzsākto Babītes vidusskolas ēkas 
piebūves būvniecību, uzbūvētās jau-
nās ēkas pirmsskolas izglītības iestādei 
un pašvaldības Sociālajam dienestam 
Piņķos. Realizēti apjomīgi ūdenssaim-

niecības pakalpojumu uzlabošanas 
projekti Babītē, Piņķos, Priežciemā un 
Spuņciemā, uzsākta jaunas katlumājas 
būvniecība Piņķos.

Katru gadu tiek realizēti vairāki 
projekti ielu un ceļu pārbūvē, ielu 
apgaismojuma izbūvē, kā arī pašval-
dības meliorācijas sistēmu atjauno-
šanā. Tiek pārbūvētas un ar mūs-
dienīgām tehnoloģijām aprīkotas 
polderu sūkņu stacijas.

Šo pēdējo piecu gadu laikā aktīvi 
strādājuši uzņēmumi, kuru mājvieta 
ir Babītes novadā, zinām, ka katru 
gadu aug apgrozījums mūsu „flag-
maņos” – uzņēmumos „Orkla Foods 

Latvija” (SIA „Spilva”), SIA „Lāču 
maize”, SIA „Leax Baltic”, SIA „Lind-
strom” un moduļu māju būves rūp-
nīcā SIA „Ostby”. Jaunas ražotnes un 
dažādi pakalpojumu objekti uzbūvēti 
un tiek būvēti gan Babītē, gan Piņķos, 
bet vienu no vērienīgākajiem pro-
jektiem realizēja SIA „Jurmala Golf 
Course”, izveidojot golfa laukumu 
Eiropas labāko golfa laukumu līmenī. 
Aktīvi turpinās savrupmāju un dzī-
vokļu māju būvniecība.

Šo gadu laikā novadā uzbūvētas 
un darbību veiksmīgi uzsākušas trīs 
lielas privātskolas – Latvijas Star-
ptautiskā skola, Britu skola (King’s 

College Latvia) un „Exupery Inter-
national School”, kurām jau uzsākta 
papildu telpu būvniecība.

Šo gadu laikā nelieli, bet vajadzīgi 
projekti realizēti, pateicoties iedzīvo-
tāju un uzņēmēju aktivitātei  – snie-
dzot dažādus ierosinājumus pašval-
dības institūcijām. Varētu pārskaitīt 
visu šajos desmit gados pašvaldības 
institūciju, uzņēmēju un pašu iedzī-
votāju paveikto, bet domāju, ka tas 
nebūs lietderīgi, jo katru gadu, katru 
mēnesi pašvaldības izdevumā „Ba-
bītes Ziņas” un mājaslapā internetā 
tiek atspoguļots paveiktais un plāno-
tais. Tāpat, domāju, gan iedzīvotāji, 

gan uzņēmēji ikdienā redz paveiktos 
darbus un vērtē. Esmu pārliecināts, 
ka šāda savstarpēja sapratne un sadar-
bība tikai veicina un veicinās dzīves 
vides kvalitāti Babītes novadā.

Saprotams, ka visas vēlmes un 
priekšlikumus nav iespējams apmie-
rināt ne vienā dienā, ne mēnesī, ne 
gadā, tāpēc katru gadu pašvaldības 
dome kopā ar speciālistiem izvērtē 
un nosaka no budžeta finansējamos 
prioritāros projektus, cenšoties ap-
tvert visas apdzīvotās vietas novadā. 
Jāsaprot, ka ne visas problēmas var 
atrisināt pašvaldības līmenī, jo Babī-
tes novada ģeogrāfiskais novietojums 
starp valsts galvenajiem autoceļiem 
un dzelzceļu rada problēmas, kuras 
risināmas tikai valdības līmenī.

Tomēr aicinu visus novada iedzīvo-
tājus būt optimistiem, izrādīt iniciatīvu, 
piedāvājot jaunas idejas dzīves vides 
kvalitātes uzlabošanai, – centīsimies tās 
realizēt. Tāpat ceru, ka Rīgas ierēdņu 
„izlolotā” un piedāvātā jaunā novadu 
karte bez Babītes novada administra-
tīvā iedalījuma būs tikai tāds „ziemas 
sapnis”, bet pēc iepazīšanās ar mūsu 
argumentiem veselais saprāts uzvarēs 
un Babītes novads kā administratīvā 
teritorija ar savu pašpārvaldi piedzīvos 
nākamās desmitgades. 

Šā gada jūnija pirmā nedēļa noritēs 
novada 10 gadu jubilejas svētku gaisot-
nē, tāpēc aicinu visus iesaistīties svētku 
aktivitātēs, ar savu klātbūtni kuplinot 
svētku pasākumus.

Esmu pārliecināts, ka kopā mums 
viss izdosies! Vēlu veiksmi un jauku 
desmitgades svētku nedēļu!

Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs 

Babītes novadam 10
Šā gada 1. jūlijā apritēs 10 gadi, kopš, apvienojot Babītes pagastu un Salas pagastu atbilstoši 2008. gada 18. decembrī Saeimā pieņemtajam likumam, 
izveidots Babītes novads. 

Babītes novada pašvaldības ēka Centra ielā 4, Piņķos.
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Programma 
informatīvā izdevuma pielikumā 

un www.babite.lv
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Šā gada 9. maijā Latvijas 
evaņģēliski luteriskās baznīcas 
arhibīskaps Jānis Vanags
Dzilnuciemā iesvētīja dzīvokli 
Piņķu luterāņu draudzes mācītāja 
vajadzībām. Pēc 74 gadu 
pārtraukuma draudzes mācītājs 
atkal dzīvos draudzes teritorijā.

Piņķu draudze pēc reformācijas 
kā patstāvīga draudze pastāv no 
1686.  gada. Pirms tam tā bija apvie-
nota ar Salas Sv. Jāņa draudzi. Abām 
draudzēm bija kopīgs nosaukums  – 
Babītes draudze. Šīs draudzes mā-
cītāji dzīvoja toreizējā Salas mācī-
tāja muižā Salas pagastā. Mācītājs 
sludināja Dieva vārdu trīs baznīcās: 
Piņķu Sv. Jāņa (līdz 1939. gadam  
Sv. Nikolaja) baznīcā, Sv. Annas baz-
nīcā un Salas Sv. Jāņa baznīcā. 1686. 
gadā Rīgas rāte nolēma draudzi sa-
dalīt divās daļās un Piņķos celt jaunu 
mācītāja muižu. Par pirmo mācītā-
ju iecēla Georgu Dresseli (kalpoja 
draudzē no 1686. līdz 1698. gadam). 
Nosaukumi tajā laikā tika atvasināti 
no muižām, kurām piederēja teritori-
jas, tādēļ nosaukums „Dzilnuciems” 
pastāv, agrākais, tikai no pagājušā 
gadsimta 30.  gadiem. Pirmā mācītāj-
muiža nokalpoja tikai 20 gadus un 
tika iznīcināta Lielā Ziemeļu kara laikā 
(1700.–1721. gads). Tam sekoja lielais 
mēris. Tādēļ mācītājmuižu no jauna 
ierīkoja tikai 1753. gadā, kad par drau-
dzes mācītāju kļuva Rotgers Zēdens 
(no 1750. līdz 1762. gadam). Mācītāj-
muižas ēku nopirka no Šika Spilvē, tā 
kalpoja viņam par vasaras māju. 

Šī ēka nokalpoja 155 gadus, 
un tajā dzīvoja deviņi mācītāji. 
1868. gadā tika nolemts būvēt jaunu 
mācītāja muižu, taču, līdz uzcēla ta-
gadējo, pagāja 40 gadi. Tās pamatak-
mens likts 1907. gadā, tās arhitekts ir  
Vilhelms Neimanis. Ēka tika iesvētī-
ta 1908. gada 30. novembrī.

Līdz Otrā pasaules kara sākumam 
muižā dzīvoja trīs mācītāji. Muižas 
celšana notika mācītāja Gothilfa 
Hilnera laikā, un mācītājs Herberts 
Rīsbergs ir pēdējais mācītājs, kurš 
muižu atstāja, 1945.  gadā dodoties 
uz Sibīriju.

Pēckara periodā līdz 1980. gadam 
mācītājmuižā atradās Babītes pamat-
skola. No 1980. līdz 2000.  gadam 
muižā bija iekārtoti dzīvokļi un Ba-

bītes mežniecības birojs. Pēc mežnie-
cības biroja aiziešanas ēkā palika trīs 
dzīvokļi. 2014. gada rudenī draudze 
uzsāka remontu bijušās mežniecības 
biroja telpās un iekārtoja tur mācī-
tāja darba kabinetu un telpu iesvē-
tes mācību un sadraudzību norisei. 
2017. gadā tika veikts ēkas ūdensvada 
un kanalizācijas sistēmas remonts.

2019. gada janvārī draudze uzsāka 
remontu muižas ēkas 2. stāvā, saņe-
mot līdzfinansējumu 10 000 eiro ap-
mērā no Mārtiņa Lutera Apvienības 
Vācijā.

Pēc draudzes 
vēstures materiāliem 
sagatavoja mācītājs 

Andris Krauliņš

Starpnovadu konkursa „Skanīgākais 
Cālis 2019” galvenos titulus  ieguva:
n vecuma grupā   2–4 gadi –  trīs 

gadus vecais Kristaps Burla-
kovs no Babītes novada (pedago-
ģe Velga Reinholde);

n vecuma grupā   5–6 gadi   –  sešus 
gadus vecā Emīlija Eglīte no Ķe-
kavas novada (pedagoģe  Diāna 
Kravale).
Ceļazīmi uz starpnovadu konkur-

su „Skanīgākais Cālis 2019” Kristaps 
Burlakovs izcīnīja 6.  aprīlī vokāla-
jā konkursā „Babītes novada Cā-
lis  2019” Babītes novada Kultūriz-

glītības centra filiālē Salas pagastā 
„Vietvalži”, izpildot dziesmiņu „Za-
ķēni”. Vecuma grupā 5–6 gadi Babī-
tes novadu starpnovadu konkursā 
pārstāvēja Renārs Rimicāns, izpildot 
„Eža dziesmu”.

Līdz ar Babītes novada pārstāvja 
Kristapa Burlakova uzvaru konkursā 
gods rīkot nākamo starpnovadu kon-
kursu „Skanīgākais Cālis 2020” uzti-
cēts Babītes novadam. Uz tikšanos!

Māra Mičule, 
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Šogad dalībniekiem tiks piedāvātas di-
vas distances – 12 km un 29 km. Trasēs 
varēs doties ne tikai skrējēji, bet arī nū-
jotāji. Katrs finišētājs saņems piemiņas 
medaļu. Sacensību uzvarētāji tiks ap-
balvoti ar diplomiem.

Lai dalībnieki mežā nakts tumsā va-
rētu labāk orientēties, līdzīgi kā naktī, 
braucot ar automašīnu, redzami atsta-
rojoši elementi pie mietiņiem ceļa ma-
lās, visas trases tiks marķētas ar speciā-
liem gaismas atstarotājiem.

Organizators lūdz dalībniekus ar no-
pietnību 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 degošs sarkanas gaismas 
lukturītis vai lampiņa uz muguras. Tas 
nepieciešams gan dalībnieka drošībai, 

gan arī, lai aiz muguras skrienošie vieg-
lāk varētu saprast trases virzienu.   Re-
ģistrēties skrējienam, kā arī iepazīties ar 
pasākuma nolikumu un abām sacensī-
bu trasēm var tīmekļa vietnē www.cet.lv. 

Pieteikties dalībai pasākumā varēs 
arī uz vietas, tomēr tas būs dārgāk. Sa-
censību centrs, kā katru gadu, būs atpū-
tas kompleksā „Bejas”. Finišā dalībnie-
kus gaidīs garda, karsta zupa.

Pērn  meža taku nakts skrējienā 
„Zilonis Babītē” piedalījās aptuveni 
200 dalībnieku. Reģistrēšanās šā gada 
skrējienam notiek jau no 1. marta mā-
jaslapā www.cet.lv, kur var iepazīties arī 
ar abām sacensību trasēm.

Pasākumu atbalsta Babītes novada 
pašvaldība.

Vilmārs Zeme, 
sacensību organizators

Šā gada 23. aprīlī projektā 
„Lielupes atveseļošanas pasākumi – 
pakalpojumu un infrastruktūras 
izveide ūdens tūristiem” īstenota 
vēl viena iecere – ūdenstūristu 
ērtībām uzstādīta  pontona laipa, 
kas atrodas Lielupes krastā Salas 
pagasta Gātciemā.

Atgādinām, ka Babītes novada pa-
švaldība kopā ar  Jelgavas, Ozolnieku, 
Bauskas un Rundāles novada pašval-
dībām un trīs lauku partnerībām  – 
biedrību „Pierīgas partnerība”, „Lauku 
partnerība „Lielupe”” un „Bauskas 
rajona lauku partnerība” – sadarbojas 
projekta „Lielupes atveseļošanas pasā-
kumi – pakalpojumu un infrastruktū-
ras izveide ūdens tūristiem” īstenoša-
nā.   Minētie novadi atrodas Lielupes 
krastos, sākot no tās iztekas pie Baus-
kas līdz ietekai Baltijas jūrā Babītes 
novada teritorijā.  2018. gadā Babī-
tes novadā   pie pašvaldības Kultūr- 
izglītības centra filiāles Salas pagastā 
„Vietvalži” un Gātciemā, Burkānu ceļa 

galā pie Lielupes,  tika uzstādīti divi 
informatīvie stendi, kuros apkopota 
informācija  par Lielupi, laivošanas 
pieturvietām tās krastos, kā arī upes 
tuvumā esošajiem apskates objektiem 
un apdzīvoto vietu vēsturi. Vairāk in-
formācijas par projektu pašvaldības 
internetvietnē www.babite.lv.

Projekts „Lielupes atveseļošanas 
pasākumi – pakalpojumu un infras-

truktūras izveide ūdens tūristiem” 
(17-00-A019.332-000006) tiek 
īstenots Lauku attīstības program-
mas 2014.–2020. gadam pasākumā 
„Starpteritoriālā un starpvalstu sa-
darbība”.

Ilze Aizsila,
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

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

Babītes novadā Lielupes krastā uzstādīta pontona laipa
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Starpnovadu konkursā 

SKANĪGĀKAIS CĀLIS 2019 
uzvar trīsgadīgais Kristaps no Babītes novada
13. aprīlī Ķekavas novada Baložu Kultūras namā notika starpnovadu 
mazo vokālistu konkurss „Skanīgākais Cālis 2019”, kurā par 
„Skanīgākā Cāļa” titulu cīnījās bērni no dziedošākajiem novadiem – 
Babītes, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Mālpils un Salaspils. 

Starpnovadu konkursa „Skanīgākais Cālis 2019” laureāts Kristaps Burlakovs.
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Mācītājmuižas 2. stāvā sākts remonts

Mācītājmuiža.
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Babītes novada pašvaldības 
domes ārkārtas sēdē 2019. gada 10. aprīlī 
izskatīti trīs lēmumprojekti. Sēdē piedalījās 
10 deputāti. Domes lēmumi īsumā:
n piešķirt zemes vienības daļā ar kadastra ap-

zīmējumu 804800306098001 plānotajai 
degvielas uzpildes stacijai un ar to funkcionāli 
saistītajām palīgēkām adresi „Vēja ziedi”, Piņ-
ķi, Babītes pagasts, Babītes novads;

n atbrīvot ar 2019. gada 24. aprīli Sintiju Bēr-
ziņu no Babītes novada pašvaldības Koku cir-
šanas saskaņošanas komisijas un Komisijas lē-
mumu pieņemšanai lauksaimniecības zemes 
iegūšanai īpašumā locekļa pienākumiem uz 
viņas prombūtnes laiku. Iekļaut Kristinu Ska-
diņu ar 2019. gada 24. aprīli darbam komisiju 
sastāvā uz S. Bērziņas prombūtnes laiku; 

n atbrīvot ar 2019. gada 24. aprīli Sintiju Bērzi-
ņu no Babītes novada pašvaldības Dzīvojamo 
māju privatizācijas komisijas locekļa pienāku-
miem uz viņas prombūtnes laiku. Iekļaut Arvi 
Ančevski ar 2019. gada 24. aprīli darbam komi-
sijas sastāvā uz S. Bērziņas prombūtnes laiku. 

Babītes novada pašvaldības 
domes sēdē 2019. gada 24. aprīlī
izskatīti 29 lēmumprojekti. Sēdē piedalījās 
13 deputāti. Domes lēmumi īsumā:
n piešķirt adresi „Ceļavējš”, Babīte, Babītes pa-

gasts, Babītes novads, funkcionāli saistītām 
būvēm, kas atrodas nekustamā īpašuma „Ce-
ļavējš” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
80480040606. Mainīt nekustamā īpašuma 
„Ceļavējš” zemes vienībai visā platībā noteikto 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz „Ko-
mercdarbības objektu apbūve” (NĪLMK 0801);

n mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 80480030610 un uz tās esošajai ēkai 
ar kadastra apzīmējumu 80480030610001 
adresi no „Loki”, Babītes pagasts, Babītes no-
vads, uz Rīgas iela 1, Piņķi, Babītes pagasts, 
Babītes novads;

n mainīt nekustamajā īpašumā „Dravnieki-1” 
ietilpstošajai zemes vienībai 0,8840 ha platībā 
ar kadastra apzīmējumu 80480040252 visā 
platībā noteikto nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi uz „Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma jos-
lā” (NĪLMK 1101); mainīt nekustamajā īpa-
šumā „Dravnieki-1” ietilpstošajai zemes vienī-
bai 0,0094 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
80480040654 visā platībā noteikto nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi uz „Ar maģistrālajām 
elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrā-
lajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produk-
tu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, 
ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas 
būvju apbūve” (NĪLMK 1201);

n apstiprināt zemes ierīcības projektu ne-
kustamā īpašumā „Tauriņi” ietilpstošajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
80480040198 Kleistu ielā 4, Spilvē, Babītes 
pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai. Projek-
tētajai zemes vienībai Nr.  1, platība 0,2744 
ha, un uz zemes vienības esošajām būvēm sa-
glabāt esošo adresi Kleistu iela 4, Spilve, Ba-
bītes pagasts, Babītes novads, un visā platībā 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
„Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” 
(NĪLMK 0601). Projektēto zemes vienību 
Nr. 2, platība 0,2745 ha, veidot kā jaunu ne-
kustamo īpašumu, piešķirt adresi Kleistu iela 
4A, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads, un 
visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķi „Individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme (NĪLMK 0601). Likvidēt ne-
kustamā īpašuma nosaukumu „Tauriņi”;

n nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu sa-
ņemšanai izstrādāto detālplānojuma projektu 
nekustamā īpašuma „Mazās Ceļtakas” zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480030865 
Babītes pagastā, Babītes novadā. Noteikt pub-
liskās apspriešanas termiņu četras nedēļas no 
paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Babītes 
Ziņas” vai „Rīgas Apriņķa Avīze”;

n nodot publiskajai apspriešanai un atzi-
numu saņemšanai izstrādāto detālplāno-
juma projektu nekustamo īpašumu „Ma-
zie Graudi” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu  80480030863 un „Mazie Sta-
ri” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
80480030867 Piņķos, Babītes pagastā, Babī-
tes novadā. Noteikt publiskās apspriešanas 
termiņu četras nedēļas no paziņojuma publi-
cēšanas laikrakstā „Babītes Ziņas” vai „Rīgas 
Apriņķa Avīze”;

n apstiprināt aktualizēto Babītes novada Attīs-
tības programmas 2014.–2020. gadam Rīcī-
bas un investīciju plānu 2019.–2021. gadam;

n atsavināt Babītes novada pašvaldībai piede-
rošu nekustamo īpašumu Sēņu ielā 3, Kūdrā, 
Salas pagastā, Babītes novadā, kas sastāv no 
neapbūvētas zemes vienības 0,0543 ha platībā 
ar kadastra apzīmējumu 80880010184. Uz-
dot pašvaldības īpašumu novērtēšanas komi-
sijai trīs mēnešu laikā iesniegt Babītes novada 
pašvaldības domē apstiprināšanai nekustamā 
īpašuma ar kadastra numuru 80880010184 
zemes vienības 0,0543 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 80880010184 nosacīto cenu, iz-
soles noteikumus un organizēt izsoli;

n noslēgt zemes nomas līgumu ar divām perso-
nām par pašvaldības īpašumā „Dārzi” zemes 
vienības ar nosacīto nosaukumu „MRS” daļas 
un zemes vienības ar nosacīto nosaukumu „Vir-
saiši” daļas iznomāšanu bez apbūves tiesībām 
personīgās palīgsaimniecības vajadzībām  –  
ģimenes dārza ierīkošanai un uzturēšanai;

n noslēgt zemes nomas līgumu ar vienu perso-
nu par pašvaldībai piekrītoša zemes starpga-
bala 0,029 ha platībā, zemes vienības kadastra 
apzīmējums 80480031246, iznomāšanu bez 
apbūves tiesībām ar tiesībām uzturēt sakoptu 
teritoriju un minētajam zemes gabalam aplikt 
vieglas konstrukcijas žogu;

n izsniegt izziņas četrām personām iegūt īpašu-
mā nekustamos īpašumus Babītes novadā;

n apstiprināt nosacīto cenu 12 240 eiro apmē-
rā atsavināmajam nekustamajam īpašumam 
„Kamoliņi” Babītes pagastā, Babītes novadā, 
kadastra Nr. 80480070160, kura sastāvā ir 
zemes vienība 0,91 ha platībā ar kadastra ap-
zīmējumu 80480070160;

n apstiprināt nosacīto cenu 270 000 eiro apmē-
rā atsavināmajam nekustamajam īpašumam 
Rožu iela 22, Babītē, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, kadastra Nr. 80480040353, kas sastāv 
no zemes vienības 1,62 ha platībā;

n apstiprināt nosacīto cenu 9240 eiro ap-
mērā atsavināmajam nekustamajam īpa-
šumam „Starpgabals Nr.  24” Brīvkalnos, 
Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra 
Nr. 80480100476, kas sastāv no neapbūvētas 
zemes vienības 0,0677 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 80480100231;

n akceptēt būvē „Centrālais siltuma punkts” Rīgas 
ielā 1, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 
nomnieka plānoto ieguldījumu 41  227,96  eiro 
bez PVN 21% apmērā. Slēgt nomas nedzīvoja-
mo telpu pārjaunojuma līguma, kas nosaka, ka 
minētās būves nomnieks ir SIA „Braunijs”;

n slēgt nomas pārjaunojuma līgumu ar SIA 
„BITE Latvija” par nekustamā īpašuma – dū-
meņa Jūrmalas ielā 13D, Piņķos, Babītes pa-

gastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 
80480030166002  – daļu, uz kuras atrodas 
mobilo sakaru bāzes stacija. Apstiprināt dū-
meņa daļas, uz kuras atrodas mobilo sakaru 
bāzes stacija, nosacīto nomas maksu 4476 eiro 
gadā plus PVN;

n apstiprināt pašvaldības piedalīšanos Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai programmā 2014.–2020. 
gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātā 
projektu iesniegumu konkursā ar projektu 
„Pašvaldības autoceļa C-13 Annas–Vīkuļi 
posma Babītes pagastā, Babītes novadā, pār-
būve”. Noteikt, ka kopējais projekta budžets ir 
226 365,83 eiro, kopējo attiecināmo izmaksu 
budžets ir 222  527,39 eiro. ES finansējums 
ir 200  274,65  eiro; nodrošināt pašvaldības 
līdzfinansējumu projektam 10% apmērā no 
attiecināmajām izmaksām 22 252,74 eiro, kā 
arī apmaksāt projekta neattiecināmās izmak-
sas 3 838,44 eiro un neparedzētās izmaksas, ja 
tādas radīsies projekta ieviešanas laikā;

n atzīt personu par tiesīgu saņemt pašvaldības 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un  
reģistrēt personu dzīvokļa jautājumu risinā-
šanā sniedzamās palīdzības reģistrā;

n Babītes novada pašvaldības Sociālajam dienes-
tam noslēgt līgumu ar audžuģimeni par per-
sonas uzturēšanos audžuģimenē no 2019. gada 
23. jūlija. Izmaksāt uzturnaudu 300 eiro mēne-
sī audžuģimenei par personas uzturēšanos au-
džuģimenē līdz pamatskolas beigšanai;

n pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu no 
2019. gada 1. aprīļa ar personu, dzīvojošu 
„Puķes”-3, Kalnciema masīvs, Babītes pagasts, 
Babītes novads;

n atbrīvot ar 2019. gada 24. aprīli Sintiju Bēr-
ziņu no Babītes novada pašvaldības Īpašumu 
izsoles komisijas locekļa pienākumiem uz 
viņas prombūtnes laiku; iekļaut Lāsmu Kal-
lisu ar 2019. gada 24. aprīli darbam Īpašumu 
izsoles komisijas sastāvā uz Sintijas Bērziņas 
prombūtnes laiku;

n apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piede-
roša nekustamā īpašuma Rožu iela 22, Babītē, 
Babītes pagastā, Babītes novadā, izsoles notei-
kumus;

n apstiprināt nomas Babītes novada pašval-
dībai piederoša nekustamā īpašuma „Piņķu 
ciems 2”, Babītes pagastā, Babītes novadā, ar 
kadastra Nr. 80480030274 zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 80480030274 daļas no-
mas tiesības mutiskas izsoles noteikumus;

n apstiprināt Babītes novada pašvaldības kon-
kursa nolikumu „Par bezmaksas mācībām 
Latvijas Starptautiskajā skolā”;

n piešķirt naudas balvu 1190 eiro apmērā pro-
jektu vadītājam Mārim Grēniņam par augst-
iem sasniegumiem sportā un visaugstākā 
valsts apbalvojuma – Triju Zvaigžņu ordeņa – 
piešķīrumu;

n iedalīt 77 eiro Latvijas Nedzirdīgo sporta fe-
derācijai Babītes novada iedzīvotāja dalībai 
3. Baltijas Nedzirdīgo vieglatlētikas sacensībās 
bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, kas no-
risināsies 2019. gada 18. maijā Lietuvas pilsētā 
Viļņā; iedalīt 1000 eiro Rīgas jāšanas sporta 
kluba „Sport De lux” sportistu (jauniešu un 
senioru) un viņu zirgu transportēšanai un da-
lībai Pasaules kausa posmā konkūrā Klaipēdā, 
kas notiks laika posmā no 2019. gada 8. maija 
līdz 19. maijam; iedalīt 330 eiro Latvijas Pūla 
federācijai sportista dalībai Eiropas čempionātā 
pūlā (sportistiem riteņkrēslā), kas norisināsies 
Itālijas pilsētā Trevizo no 2019. gada 27. aprīļa 
līdz 8. maijam;

n iestāties biedrībā „Babītes ezeram” ar mēr-
ķi padarīt Babītes ezeru par ilgtspējīgu vietu 
dzīvei un tūrismam. Ikgadējās dalības maksas 
finansējumu 50 eiro apmērā veikt no Babītes 
novada pašvaldības Administrācijas budžeta 
līdzekļiem. Par Babītes novada pašvaldības 
pārstāvi biedrībā „Babītes ezeram” izvirzīt de-
putātu Nikolaju Antipenko;

n izdarīt Babītes novada pašvaldības 2011. gada 
29. septembra saistošajos noteikumos Nr.  7 
„Par bērnu reģistrācijas kārtību uz vietām 
Babītes novada pašvaldības pirmsskolas iz-
glītības iestādēs un uzņemšanu tajās” šādus 
grozījumus: papildināt noteikumu 16. punktu 
par ārpuskārtas uzņemšanu ar punktu 16.4 un 
izteikt to šādā redakcijā: „16.4 Babītes novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīves-
vietu deklarējušos bērnus, kam Salas sākum-
skolā (1.–6.  klasē) mācās māsa vai brālis un 
bērns ir reģistrēts rindā uz Salas sākumskolas 
pirmsskolas izglītības iestādi.”;

n izslēgt ar 2019. gada 25. aprīli no Korupcijas 
un interešu konflikta riska novēršanas komisi-
jas locekļu sastāva Babītes novada pašvaldības 
būvniecības kontroles daļas vadītāju Ievu Or-
bidāni un ar 2019. gada 25. aprīli par komisi-
jas locekli iecelt Babītes novada pašvaldības 
juriskonsulti Anastasiju Savčuku. 

Babītes novada pašvaldības 
domes ārkārtas sēdē 2019. gada 24. aprīlī 
izskatīti divi lēmumprojekti. Sēdē piedalījās 
13 deputāti. Domes lēmumi īsumā:
n atcelt Babītes novada pašvaldības domes 

2019. gada 2. aprīļa ārkārtas sēdē pieņemto 
lēmumu „Par aizņēmumu pirmpirkuma tie-
sību izmantošanai uz atsavināmo nekustamo 
īpašumu, kadastra Nr. 80480041053, Priežu 
iela 3, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads” 
(protokols Nr. 5, 2.§);

n atcelt Babītes novada pašvaldības domes 
2019. gada 2. aprīļa ārkārtas sēdē pieņemto 
lēmumu „Par pirmpirkuma tiesību izmantoša-
nu” (protokols Nr. 5, 1.§).

Babītes novada pašvaldības 
domes ārkārtas sēdē 2019. gada 29. aprīlī 
izskatīti trīs lēmumprojekti. Sēdē piedalījās 
9 deputāti. Domes lēmumi īsumā:
n atļaut veikt pārvietojamo telpu – moduļu – 

nomas iepirkumu Babītes novada pašvaldības 
Babītes pirmsskolas izglītības iestādes divu 
pirmsskolas vecuma bērnu grupu nodrošinā-
šanai ar telpām;

n apstiprināt pašvaldības piedalīšanos Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai programmā 2014.–2020.  ga-
dam apakšpasākumā „Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstī-
bas stratēģiju” 3.1. rīcībā „Atbalsts teritorijai 
nozīmīgiem projektiem”, 3.1.3. apakšrīcībā 
„Piņķu ūdenskrātuves labiekārtošana” ar 
projektu „Piņķu ūdenskrātuves labiekārtoša-
na”. Noteikt, ka kopējais projekta budžets ir 
50 000 eiro, kopējo attiecināmo izmaksu bu-
džets ir 50 000 eiro. Nodrošināt pašvaldības 
līdzfinansējumu projektam 10% apmērā no 
attiecināmajām izmaksām 5000 eiro, kā arī 
apmaksāt projekta neattiecināmās izmaksas, 
ja tādas radīsies projekta ieviešanas rezultātā;

n apstiprināt Babītes novada pašvaldības saisto-
šos noteikumus Nr. 45 „Par grozījumiem Babī-
tes novada pašvaldības 2019. gada budžetā”.  

Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs
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Zemes vienības daļa apgrūtināta ar:
n atzīme – ķīmiskās aizsargjoslas 

teritorija ap pazemes ūdens ņem-
šanas vietu – 0,05 ha;

n atzīme – aizsargjoslas (aizsardzī-
bas zonas) teritorija ap kultūras 
pieminekli laukos – 0,05 ha;

n atzīme – aizsargjoslas teritorija 
gar pašteces kanalizācijas vadu;

n atzīme – aizsargjoslas teritorija 
gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;

n atzīme – būvniecības ierobežoju-
mu teritorija, kas noteikta teritori-
jas plānojumā vai teritorijas detāl-
plānojumā – 0,05 ha; 

n atzīme – aizsargjoslas teritorija ap 
kapsētu.
Ar izsoles noteikumiem var iepa-

zīties Babītes novada pašvaldības 
interneta vietnē www.babite.lv. Sa-
ņemt izsoles noteikumus un līguma 
par nomas tiesību piešķiršanu pro-
jektu un pieteikties dalībai izsolē 
var no izsoles pasludināšanas dienas 
informatīvajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis” līdz 2019. gada 6. jūnijam 
plkst. 10.00 ēkas Centra ielā 4, Piņ-
ķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 
2. stāvā 18. kabinetā – kancelejā. 

Saņemt informāciju par zemes 
vienības daļu, kā arī pieteikties tās ap-
skatei var, zvanot uz tālruņa numuru 
67511290 Babītes novada pašvaldī-
bas nekustamo īpašumu speciālistei. 

Izsoles norises laiks un vieta – 
2019. gada 11. jūnijā plkst. 10.00 
Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pa-
gastā, Babītes novadā, ēkas 2.  stāva  
sēžu zālē.

Zemes vienības daļas nomas tiesī-
bu nosacītā (izsoles sākotnējā) cena – 
620 eiro gadā un PVN.

Līdz reģistrācijai izsolē Babītes no-
vada pašvaldības AS „Swedbank” kon-
tā Nr.  LV66HABA0551022355389, 
kods HABALV22, jāpārskaita:
n reģistrācijas maksa 50 eiro ar norā-

di „Reģistrācijas maksa nekustamā 
īpašuma „Piņķu ciems 2” zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
8048 003 274 daļas 0,05 ha platībā 
nomas tiesību izsolei”;

n nodrošinājuma nauda 62 eiro ar 
norādi „Nodrošinājuma nauda ne-
kustamā īpašuma “Piņķu ciems 2” 
zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 8048 003  274 daļas 0,05 ha 
platībā nomas tiesību izsolei”.

Izsoles veids – mutiska izsole ar 
augšupejošu soli 80 eiro. 

Galvenie nosacījumi:
n nomas tiesību piešķiršanas mēr-

ķis  – autostāvvietas uzturēšana 
(bez apbūves tiesībām);

n nomas tiesību termiņš – 6 (seši) 
gadi; 

n nomas tiesības nedrīkst nodot tre-
šajām personām.
Saskaņā ar Babītes novada Babītes 

pagasta teritorijas plānojuma 2008.–
2020. gadam un Salas pagasta terito-
rijas plānojuma 2005.–2017. gadam 
funkcionālā zonējuma karti zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
8048 003 0274 daļa 0,05 ha platībā 
atrodas sabiedrisko objektu apbūves 
teritorijā.

Zemes vienības daļas nomas tie-
sību ieguvējam ne vēlāk kā 2 (divu) 
nedēļu laikā pēc izsoles rezultāta ap-
stiprināšanas domes sēdē (lēmuma 
stāšanās spēkā) ir jānoslēdz līgums 
par nomas tiesību piešķiršanu.

Papildus maksai par nomas tiesī-
bām nomas tiesīgais maksā likumā 
noteikto pievienotās vērtības nodokli 
atbilstoši Latvijas valstī noteiktajam 
apmēram, par zemes vienības daļu 
maksā nekustamā īpašuma nodokli 
un veic vienreizēju maksājumu zemes 
vienības daļas īpašniekam 205,70 eiro 
apmērā, sedzot pašvaldības izmaksas, 
kas saistītas ar nomas tiesību maksas 
noteikšanu. 

Par detālplānojuma projekta nodošanu
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 
nekustamā īpašuma „Mazās Ceļtakas” zemes vienībai 
Babītes pagastā, Babītes novadā 
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 24. aprīļa lēmumu „Par nekustamā īpašu-
ma „Mazās Ceļtakas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030865 Babītes pa-
gastā, Babītes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinu-
mu saņemšanai” (prot. Nr. 7, 5.§) detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2019. gada 21. maija līdz 2019. gada 18. jūnijam.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 30. maijā plkst. 17.00 Babītes novada 
pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs pieejams Babītes novada pašval-
dības Administrācijas Plānošanas  un  būvniecības  daļā Centra  ielā  4  (5.  kabinetā),  Piņķos, 
Babītes pagastā, Babītes novadā. Tāpat ar detālplānojuma materiāliem būs iespējams iepa-
zīties ģeoportālā www.geolatvija.lv un Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un  ierosinājumus var  iesniegt Babītes novada pašvaldības Admi-
nistrācijai 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,  ju-
ridiskām personām –  nosaukums,  reģistrācijas  numurs,  adrese.  Apmeklētāju  pieņemšanas 
laiks Babītes novada pašvaldības Administrācijā ir pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.15 
līdz 12.15 un no plkst. 13.00 līdz 18.00.

Par detālplānojuma projekta nodošanu 
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 
nekustamo īpašumu „Mazie Graudi” un „Mazie Stari” zemes vienībām 
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 24. aprīļa  lēmumu „Par nekustamo īpa-
šumu „Mazie Graudi”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030863, un „Mazie 
Stari”,  zemes  vienības  ar  kadastra  apzīmējumu  80480030867,  Piņķos,  Babītes  pagastā, 
Babītes  novadā,  detālplānojuma  projekta  nodošanu  publiskajai  apspriešanai  un  atzinumu 
saņemšanai” (prot. Nr. 7, 6.§) detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2019. gada 21. maija līdz 2019. gada 18. jūnijam.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 30. maijā plkst. 17.30 Babītes novada 
pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs pieejams Babītes novada pašval-
dības Administrācijas Plānošanas  un  būvniecības  daļā Centra  ielā  4  (5.  kabinetā),  Piņķos, 
Babītes pagastā, Babītes novadā. Tāpat ar detālplānojuma materiāliem būs iespējams iepa-
zīties ģeoportālā www.geolatvija.lv un Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un  ierosinājumus var  iesniegt Babītes novada pašvaldības Admi-
nistrācijai 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,  ju-
ridiskām personām –  nosaukums,  reģistrācijas  numurs,  adrese.  Apmeklētāju  pieņemšanas 
laiks Babītes novada pašvaldības Administrācijā ir pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.15 
līdz 12.15 un no plkst. 13.00 līdz 18.00. 

Veldze Liepa,
Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja

Nekustamais īpašums
n Uzsākta divu būvprojektu „Pirmā stāva ieejas mezgla un otrā stāva 

divu dzīvokļu telpu pārbūve par pašvaldības iestādes telpām Centra 
ielā 3, Piņķos, Babītes novadā” un „Elektroietaišu pārbūve Centra 
ielā 3, Piņķos, Babītes novadā” izstrāde. 

n Veikta piecu pašvaldības nekustamo īpašumu novērtēšana.
n Noslēgts līgums par divu zemes vienību – „Salve” un „Salves dī-

ķis” Spuņciemā – kadastrālo uzmērīšanu, zemes robežu plānu, si-
tuācijas plānu un apgrūtinājumu plānu izgatavošanu un iegūto datu 
iesniegšanu Valsts zemes dienestā un reģistrāciju valsts kadastra 
informācijas sistēmā. 

n Noslēgts  līgums par ķieģeļu mūra demontāžu, būvgružu  izvešanu 
un teritorijas labiekārtošanu pie Pīlādžu ielas Piņķos. 

n Turpinās Babītes vidusskolas piebūves būvdarbi.

Ceļi, meliorācija un apgaismojums 
n Noslēgts  līgums  uz  diviem  gadiem  par  satiksmes  organizācijas 

tehnisko  līdzekļu  piegādi,  uzstādīšanu  un  uzturēšanu  uz  Babītes 
novada pašvaldības ceļiem un laukumiem.

n Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar AS „Ceļu pārvalde” par būvpro-
jekta „Spuņciema ielas Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, 
pārbūve” realizāciju par līgumcenu 681 434 eiro. 

n Tiek vērtēti: 
l divi piedāvājumi iepirkumam par Trenču poldera sūkņu stacijas pārbūvi; 
l pieci  piedāvājumi  iepirkumam  par  ielas  apgaismojuma  izbūvi 

Spuņciema ielā, Spuņciemā; 
l pieci  piedāvājumi  iepirkumam  par  Babītes,  Dzilnupes,  Trenču 

polderu aizsargdambju zāles pļaušanas darbiem Babītes novadā.  
n Veikti gājēju ietvju, laukumu, ielu un ceļu sezonas uzturēšanas darbi.

Pašvaldības iestādes
n Tiek  vērtēts  piedāvājums  iepirkumam  par  remontdarbu  veikšanu 

vienas grupas telpās PII „Saimīte”.
n PII „Saimīte” vienas grupas telpā veikta sienas plaisu bojāto pār-

sedžu balstvietu pastiprināšana; noslēgti  līgumi par bērnu krēslu 
un galdu ar regulējamu augstumu izgatavošanu un piegādi, kā arī 
par divu  jaunu rotaļu  laukumu izveidošanu un bruģa uzlikšanu ap 
smilšu kastēm izglītības iestādes pagalmā.

n Noslēgts līgums uz gadu ar SIA „Bite” par mobilo sakaru pakalpo-
jumiem pašvaldības vajadzībām.  

n Noslēgts līgums par reklāmas stenda izgatavošanu un uzstādīšanu 
Liepu alejā 19, Babītē.    

n Babītes vidusskolas ēkas vecajā korpusā apsekota apsildes sistēma un 
tiek izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija tās daļējai pārbūvei.

Elfa Sloceniece, Babītes novada pašvaldības izpilddirektore 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLE
Babītes  novada  pašvaldība  (reģistrācijas  Nr.  90000028870,  adrese:  Centra  iela  4,  Piņķi, 
Babītes  pagasts,  Babītes  novads,  LV-2107)  atklātā  mutiskā  izsolē  ar  augšupejošu  soli  iz-
sola  Babītes  novada  pašvaldībai  piederošu  nekustamo  īpašumu  Rožu  iela  22,  Babītē,  Babī-
tes  pagastā,  Babītes  novadā  (kadastra  Nr.  8048  004  0353),  kas  sastāv  no  zemes  vienības  
(kadastra apzīmējums 8048 004 0353) 1,62 ha platībā. 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv, saņemt 
izsoles noteikumus un pieteikties izsolei var līdz 2019. gada 5. jūnijam plkst. 10.00 ēkas Centra 
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 2. stāvā, 18. kabinetā, pirmdienās un ceturtdienās 
vai arī citā laikā, iepriekš vienojoties (tālruņa numurs 67914436). 
Saņemt informāciju par nekustamo īpašumu, kā arī pieteikties tā apskatei var, zvanot uz tālruņa 
numuru 67511290 Babītes novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei.
Izsoles norises laiks un vieta – 2019. gada 6. jūnijā plkst. 10.00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, 
Babītes pagastā, Babītes novadā, 2. stāva sēžu zālē.
Izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcena – 270 000 eiro.
Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli 1000 eiro. 
Nekustamā  īpašuma  pirkuma  līgumu  paraksta  septiņu  darba  dienu  laikā  pēc  izsoles  rezultātu 
apstiprināšanas dienas. Saskaņā ar Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.–
2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.–2017. gadam funkcionālā zonējuma 
karti nekustamais īpašums atrodas vairākstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzD).
Nekustamajam īpašumam reģistrēti šādi apgrūtinājumi: uz nekustamo īpašumu nostiprinātas no-
mas tiesības ar termiņu līdz 2102. gada 16. aprīlim; nekustamais īpašums iznomāts daudzstāvu dzī-
vojamo māju būvniecībai; izdota būvatļauja daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas (63 dzīvokļi) jaunbūvei; 
atzīme – aizsargjoslas teritorija gar Rožu ielu (būvlaide) – 0,08 ha; atzīme – aizsargjoslas teritorija 
gar gāzesvadu ar spiedienu no 0,4 MPa līdz 1,6 MPa – 0,03 ha.
Jebkurai personai ir tiesības iepazīties ar informāciju par nekustamā īpašuma stāvokli, kā arī iepazī-
ties ar nekustamo īpašumu dabā. 

JAUNUMIEM BABĪTES NOVADĀ 
VARAT SEKOT LĪDZI ARĪ PAŠVALDĪBAS MĀJASLAPĀ

w w w . b a b i t e s n o v a d s . l v

Nomas 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 2” 
Babītes pagastā, Babītes novadā (kadastra Nr. 8048 003 0274) zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0274 daļas 0,05 ha platībā 
(turpmāk tekstā – zemes vienības daļa) nomas tiesības.
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n veikti 62 izbraukumi sabiedriskās 
kārtības uzraudzībā;

n saņemti un izskatīti 37 iedzīvotāju 
iesniegumi un sūdzības;

n ar 22 personām veiktas preventīva 
rakstura pārrunas un pieņemti pa-
skaidrojumi;

n Valsts policijā nogādātas piecas 
personas:
l par administratīvā pārkāpuma 

izdarīšanu – 4;
l aizdomās par noziedzīga noda-

rījuma izdarīšanu – 1;
n par apstāšanās un stāvēšanas no-

teikumu neievērošanu sastādīti 
24 protokoli – paziņojumi;

n par alkoholisko dzērienu vai citu ap-
reibinošo vielu lietošanu sabiedriskās 
vietās, izņemot vietas, kur alkoholis-
ko dzērienu lietošanu atļāvusi pašval-
dība, vai par atrašanos sabiedriskās 
vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aiz-
skar cilvēka cieņu, sastādīti seši admi-
nistratīvā pārkāpuma protokoli;

n par gājēju pārvietošanos dien-
nakts tumšajā laikā neapgaismotā 

ceļa posmā pa braucamo daļu bez 
atstarojošiem elementiem sastā-
dīts viens administratīvā pārkāpu-
ma protokols;

n par smēķēšanu neatļautā vietā sa-
stādīti divi administratīvā pārkā-
puma protokoli;

n veikts viens reids, kura laikā pār-
baudītas automašīnas un auto-
mašīnu vadītāji ar mērķi novērst 
likumpārkāpumus un noziedzīgus 

nodarījumus, kā arī veikta preven-
tīva rakstura patrulēšana pa Babī-
tes novadu, pārbaudīti veikali;

n zādzības no veikala – 1;
n zādzības no mājām – 0;
n automašīnu zādzības – 1; 
n zādzības no celtniecības objek-

tiem – 2.

Ainārs Skudris, 
sabiedriskās kārtības sargs 

Līdz 27. maijam iedzīvotāji ir aici-
nāti pieteikt stikla iepakojuma iz-
vešanu, zvanot uz tālruņa numuru 
26154123 vai rakstot uz e-pasta ad-
resi stikls@ecobaltiavide.lv. Piesakot 
pakalpojumu, jānorāda adrese, ap-
tuvenais stikla iepakojuma apjoms 
un sava kontaktinformācija. Stikla 
iepakojuma izvešana notiks 7. jūni-
jā, kad speciālais transports izvedīs 
stikla iepakojumu, adresi automātis-
ki reģistrējot dalībai loterijā. 

12. jūnijā tiks izlozētas divas vei-
kala „Top!” dāvanu kartes 20 eiro 
vērtībā. Veikala „Top!” dāvanu karti 
30 eiro vērtībā saņems arī tas akcijas 
dalībnieks, kurš būs sašķirojis visvai-
rāk stikla pudeļu un burku (kg). 

Pašvaldībai, kurā šogad iedzīvotāji 
projekta laikā nodos visvairāk stikla 
pudeļu un burku, būs iespēja savā 
pašvaldībā novadīt visas Latvijas 
šķiratlona aktivitātes kopā ar treneri 
Viktoriju.

Stikla iepakojums ir smagākā 
frakcija sadzīves atkritumos, ko var 
veiksmīgi pārstrādāt, saudzējot da-
bas resursus jauna iepakojuma ra-
žošanai. Kopumā Latvijā tirgū gada 

laikā nonāk gandrīz 55  000 tonnu 
stikla pudeļu un burku, bet tikai 
36 000 tonnu tiek sašķirotas un no-
nāk pārstrādē. 

Saskaņā ar Eiropas Savienības iz-
virzītajiem mērķiem Latvijai, tāpat kā 
citām ES valstīm, līdz 2020. gadam ir 
jāsavāc un jānodod pārstrādei 68% 
no Latvijā novietotā stikla. Nereti 
stikla savākšanas konteineru trūku-
ma dēļ stikls nonāk kopējos sadzīves 
atkritumu konteineros, kas apgrūtina 
to atlasīšanu un nodošanu atkārtotai 
pārstrādei. Tāpēc SIA „Eco Baltia 

vide” sadarbībā ar AS „Latvijas Zaļais 
punkts” piedāvā pašvaldībām iespēju 
pieteikties bez maksas stikla šķiroša-
nas konteineriem, kā arī piedāvā al-
ternatīvus centralizētus risinājumus, 
lai pārstrādei derīgie atkritumi neno-
gultu šķūnīšos, netiktu aprakti kopā 
ar sadzīves atkritumiem un nenonāk-
tu mežos vai grāvmalās.

Iniciatīvu „Stikla šķiratlons” SIA 
„Eco Baltia vide” īsteno sadarbībā ar 
AS „Latvijas Zaļais punkts” un vietē-
jo veikalu tīklu „Top!”. Plašāka infor-
mācija – www.ecobaltiavide.lv.

Aprīlī veiktie darbi sabiedriskās kārtības uzraudzībā
Babītes novada pašvaldības Administrācijas Sabiedriskās kārtības daļas sargu darbības rezultāti 
sadarbībā ar Olaines iecirkņa policijas darbiniekiem, veicot sabiedriskās kārtības uzraudzību Babītes novadā aprīlī:

PU
BL

IC
IT

ĀT
ES

 F
O

TO

Babītes novada iedzīvotāji aicināti pieteikties 
stikla iepakojuma izvešanai dzīvesvietā
Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA „Eco Baltia vide” sadarbībā ar AS „Latvijas Zaļais punkts” 
organizē „Stikla šķiratlonu” Babītes novadā, kura laikā ar speciālo transportu no iedzīvotājiem viņu dzīvesvietā 
pieņems izlietoto stikla iepakojumu burkas un pudeles. Projekta dalībnieki varēs laimēt veikalu tīkla 
„Top!” dāvanu kartes. 

Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem un citu 
Eiropas Savienības dalībvalstu pilso-
ņiem, kuri uzturas mūsu valstī, ir re-
ģistrēti Latvijas Iedzīvotāju reģistrā un 
Latvijas Vēlētāju reģistrā. Lai piedalītos 
vēlēšanās, vēlētājam vēlēšanu dienā jā-
būt vismaz 18 gadus vecam.

Vēlētāju reģistrs
Vēlētāju uzskaitei Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās lieto iepriekš izveidotus vēlē-
tāju sarakstus. Katrs vēlētājs ir reģistrēts 
noteiktā iecirknī, kurā jābalso vēlēšanu 
dienā. Sākotnēji vēlētāji tiek iekļauti 
reģistrētajai dzīvesvietai atbilstošajā ie-
cirknī, bet no 2019. gada 16. marta līdz 
7. maijam (18. dienai pirms vēlēšanām) 
iecirkni varēja mainīt. Reģistrēties bal-
sošanai citā iecirknī bija iespējams divos 
veidos: tiešsaistē – izmantojot iecirkņa 
maiņas e-pakalpojumu; klātienē – pie-
sakot iecirkņa maiņu jebkurā pašvaldī-
bas dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

Balsošanas iespējas
Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā ir 
paredzētas vairākas iespējas, kā vēlētāji 

var piedalīties Eiropas Parlamenta vēlē-
šanās. Šīs iespējas ir:
1) balsot savā vēlēšanu iecirknī vē-

lēšanu dienā no plkst. 7.00 līdz 
20.00;

2) balsot savā vēlēšanu iecirknī ie-
priekš – 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 vese-
lības stāvokļa dēļ nav iespējams no-
balsot iecirknī, vēlētājs ir slimnieku 
aprūpētājs;

4) balsot ārvalstīs pa pastu vai vēlēša-
nu iecirknī ārvalstīs. 

Tiem balsstiesīgajiem Latvijas pilso-
ņiem, kuri dzīvo kādā no ES dalībval-
stīm, ir iespēja izvēlēties – balsot par 
Latvijas Eiropas Parlamenta deputātu 
kandidātu sarakstiem vai arī reģistrē-
ties 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. 

Eiropas Parlamenta vēlēšanas 25. maijā

VĒLĒŠANU IECIRKŅI BABĪTES NOVADĀ 
Iecirkņa Nr. Iecirkņa nosaukums Adrese

778. Babītes vidusskola Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov.
795. Sporta un kultūras centrs  „Pīlādzīši”, Spuņciems, Salas pag., Babītes nov.

968. Babītes novada Daudzfunkcionālā 
sociālo pakalp. centra filiāle „Babīte” Liepu aleja 17, Babīte, Babītes pag., Babītes nov.
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Augstākie valsts apbalvojumi tiek 
pasniegti personām gan par atseviš-
ķu izcilu darbu profesijā, gan mūža 
ieguldījumu un panākumiem bagātu 
darbību. Visus apbalvotos vieno izci-
la Tēvijas mīlestība un pašaizliedzīgs 
darbs Latvijas labā. Apbalvojums, 
ko katrs no apbalvotajiem saņem 
par savu vienreizējo devumu, ir 
augstākais mūsu valsts cieņas aplie-
cinājums darbam Latvijā un Latvijai. 
Tādēļ visu šo personu kopā un katra 
atsevišķais ieguldījums ir vienlīdz iz-
cili vērtējams un cildināms.

Māris Grēniņš sportista gaitas uz-
sāka 1999. gadā, 18 gadu vecumā, un 
ar mērķtiecīgu un aktīvu dalību tre-
niņos un sacensībās pierādīja sevi kā 
izcilu sportistu vieglatlētikā – tāllēk-
šanā, trīssoļlēkšanā, barjerskriešanā, 
sprintā. 

2008. gadā pēc dzirdes pārbau-
dēm, kas apliecināja Māra Grēniņa 
iespēju startēt sacensībās nedzir-
dīgajiem un vājdzirdīgajiem, aizsā-

kās viņa panākumi pasaules līmenī. 
2008. gadā I Pasaules Nedzirdīgo 
čempionātā viņš ieguva četras zelta 
medaļas četrās disciplīnās –100 m 
skrējienā, tāllēkšanā, trīssoļlēkšanā, 
110 m barjerskrējienā –, vienā no 
tām labojot pasaules rekordu, di-
vās – Eiropas rekordu, kā rezultātā 
2008.  gadā ieguva titulu „Planētas 
labākais nedzirdīgais sportists”, kas 
viņam sniedza iespēju  2009. gadā 
nest olimpisko lāpu 21.  Vasaras ne-
dzirdīgo olimpiādes atklāšanas cere-
monijā Taipejā.

M. Grēniņa būtiskākie sasniegumi 
laika posmā no 2008. līdz 2018. ga-
dam (līdz šim brīdim): 
n pasaules nedzirdīgo un vājdzirdīgo 

olimpiskajās spēlēs (Deaflympics) 
izcīnījis sešas medaļas: trīs zelta, 
divas sudraba, vienu bronzas;

n pasaules čempionātos nedzirdīga-
jiem un vājdzirdīgajiem izcīnījis 
septiņas medaļas: piecas zelta, di-
vas sudraba, vienu bronzas;

n Eiropas čempionātos nedzirdīga-
jiem un vājdzirdīgajiem izcīnījis 
11 medaļas: piecas zelta, piecas 
sudraba, vienu bronzas;

n Baltijas čempionātos nedzirdīga-
jiem un vājdzirdīgajiem izcīnījis 
sešas medaļas: piecas zelta, vienu 
sudraba;

n 21 reizi kļuvis par Latvijas čem-
pionu dzirdīgo konkurencē dažā-
dās disciplīnās vieglatlētikā: 60 m, 
100 m, 200 m, 60 m/b, 110 m/b, 
tāllēkšanā, trīssoļlēkšanā;

n Latvijas rekordists veterāniem 
35+ gadi šādās disciplīnās: 100 m 
(11,39 s; 2017), 200 m (23,86 s; 
2017), tāllēkšana (7,21 m; 2017).
M. Grēniņš no 1999. gada pārstāv 

interešu klubu BJC IK „Auseklis”, 
no 2008. gada – Latvijas Nedzirdī-
go sporta federāciju. Trenere – Mā-
rīte Lūse.

Latvijas Nedzirdīgo 
sporta federācija

n „Piedzīvojumu sala 31” (7–
11  gadi) no 10.  līdz 21. jūnijam 
(40 dalībnieki); 

n Florbola nometne „Piedzīvoju-
mu sala 32” (8–11 gadi) no 8. līdz 
19. jūlijam (30 dalībnieki) Babītes 
sporta kompleksa florbola intere-
šu izglītības grupu audzēkņiem;

n Florbola nometne „Piedzīvo-
jumu sala 33” (11–14 gadi) no 
22. jūlija līdz 2. augustam (30 da- 
lībnieki) Babītes sporta komplek-

sa florbola interešu izglītības gru-
pu audzēkņiem;

n Basketbola nometne „Piedzīvoju-
mu sala 34” (8–17 gadi) no 5.  līdz 
16. augustam (30 dalībnieki) Babī-
tes sporta kompleksa basketbola in-
terešu izglītības grupu audzēkņiem.
Informācija – www.babite.lv sadaļā 

„Sports” – „Sporta un atpūtas no-
metnes bērniem”

Nometņu vadītāja Rudīte Lapšāne,
tālr. 20027551

Babītes sporta komplekss 
organizē sporta un atpūtas dienas 
nometnes bērniem

INFORMĀCIJA PELDBASEINU APMEKLĒTĀJIEM

Babītes sporta kompleksa peldbaseini apmeklētājiem 
būs pieejami līdz šā gada 26. maijam (ieskaitot).
Vasaras  sezonā  peldbaseini  būs  slēgti.  Informācijai  par  peldbaseinu  darbības  atsākšanu  
septembrī  (datums  tiks  precizēts  augustā)  aicinām  sekot  līdzi  pašvaldības  internetvietnē  
www.babite.lv.

Ilze Jermaka, Babītes novada pašvaldības Babītes sporta kompleksa lietvede

Babītes novada iedzīvotājs 
vieglatlēts Māris Grēniņš 
saņem Triju Zvaigžņu ordeni
Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ordeņu kapituls 2019. gada 8. aprīlī par sevišķiem 
nopelniem Latvijas valsts labā piešķīra Triju Zvaigžņu ordeni izciliem Latvijas dažādu jomu pārstāvjiem, 
to starpā arī Babītes novada iedzīvotājam, vairākkārtējam Latvijas, Eiropas un pasaules čempionam 
vieglatlētikā Mārim Grēniņam.

No kreisās: Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Māris Grēniņš.
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Babītes novada pašvaldības bibliotēkā no 23. līdz 26. aprīlim Bibliotēku nedēļas 
laikā, kas kā tradīcija Latvijā aizsākta jau 1997. gadā, notika dažādas aktivitātes. 

23. aprīlī notika klusā lasīšana, kad visi interesenti varēja izvēlēties sev lasāmvielu un pusstundu 
lasītavā veltīt savām interesēm, klusu lasot. 
24. aprīlī jaunieši piedalījās skaļajā lasīšanā. Katram, kurš izvēlējās kādu sev tuvu un mīļu grāmatu, 
bija skaļi jānolasa citiem priekšā neliels fragments no grāmatas. Klausītāji iejutās vērtētāju lomā, jo 
viņiem bija jāvērtē lasītāja dikcija, lasīšanas temps, emocionalitāte un fragmenta izvēle. 
25. aprīlī jauniešiem bija iespēja piedalīties spēlē „Grāmatu detektīvs’’, kurā bija jāizpilda desmit 
uzdevumi, kas balstījās uz informācijas meklēšanu. Informācija bija jāmeklē gan elektroniskajā kop-
katalogā, gan plauktos. Visgrūtāk jauniešiem bija atrast grāmatu sērijas nosaukumus. 
26. aprīlī,  Bibliotēku  nedēļas  noslēgumā,  notika  tikšanās  ar  dzejnieku  un  rakstnieku  
Valdi Rūmnieku (attēlā). Klausītāju auditorija bija sākumskolas skolēni no Babītes vidusskolas. 
Bibliotēkā bija aplūkojama Valda Rūmnieka grāmatu izstāde. Autors nolasīja dažus savus dzejo-
ļus no grāmatas „Aiztaisi logu, tēti”. Tad sekoja fragmentu lasījumi no jaunākās grāmatas, kura 
vēl ir tapšanas stadijā. Fragmenti bija par Norvēģu rūķi Snorki, kurš atbraucis ciemos uz rūķu 
zemi Latviju. Bērni lasījumus klausījās ar lielu interesi, uzdeva jautājumus. Autors bija gandarīts 
par atsaucību un to, ka daudzas no viņa grāmatām bērni jau ir izlasījuši.

8. maijā bibliotēkā Piņķos notika radošā darbnīca „Dāvana māmiņai’’. Interesentiem bija iespēja 
iemācīties izgatavot rokassprādzi ar pērlītēm mezglošanas tehnikā. Atlika vien izvēlēties 7-9 pērlītes 
un piemērotas krāsas auklas, lai darbs varētu sākties. Skolotāja pastāstīja un parādīja, kā nostiprināt 
darba pavedienu un kā veidot mezglus. Dalībnieku skaits bija diezgan kupls, un pārsvarā visi pirmo 
reizi šādi mezgloja. Šādam darbiņam vajadzīgs laiks un pacietība. Gandarījums un prieks bija liels par 
paveikto. Cerams, ka skaistās rokassprādzes būs jauka dāvana māmiņām. 

Teksts un foto: Ināra Pētersone, 
Babītes novada pašvaldības bibliotēkas bibliotekāre

6.  aprīlī notika jau piektais vieglās 
un džeza mūzikas ansambļu kon-
kurss „Rojas ritmi”. Šogad visās 
konkursa grupās kopā piedalījās 
31  ansamblis no dažādām Latvijas 
mūzikas skolām. Žūriju pārstāvēja 
klarnetists Jānis Ansons, ģitārists 
Mārcis Auziņš, dziedātāja Ieva Sutu-
gova un pianists Jānis Miltiņš.

Babītes Mūzikas skolas instru-
mentālais ansamblis „Pieci vienā 
ritmā”– akordeonisti Alika Pugeja, 
Zane Fatjanova un Marks Bergmanis 
(akordeona spēles skolotāja Anda 
Bikauniece), sitaminstrumentālists 
Elgars Dobelis un pianiste Nikola 
Elīna Sauja – kvartetu un kvintetu 
ansambļu grupā ieguva 1. vietu. 

6. aprīlī Babītes Mūzikas skolas 
čellu ansamblis un kamerorķestris 
ar siltiem aplausiem tika uzņemti 
sadraudzības koncertā Jūrmalas Mū-
zikas vidusskolā.

13. aprīlī skolas čellisti veik-
smīgi uzstājās K.  F.  Amendas Star-

ptautiskajā mūzikas skolu stīgu 
instrumentu individuālo izpildītā-
ju un ansambļu konkursā Talsos: 
čellu ansamblis ieguva 1.  vietu un 
Maksims Skibickis (koncertmeis-
tare Ļubova Markulāne) –  2. vietu.  
Audzēkņi apgūst čella spēli pie sko-
lotājas Anitas Rozes.

16. aprīlī skolas audzēkņi priecē-
ja vecākus un novada iedzīvotājus 
koncertā „Vīnes klasika”. Koncertā 
izskanēja J. Haidna, V. A. Mocarta 
un L. van Bēthovena skaņdarbi so-
listu un dažādu sastāvu ansambļu 
izpildījumā.

25. aprīlī Babītes Mūzikas skolā 
notika izglītojošs koncerts pirms-
skolas bērniem un Babītes vidussko-
las jaunāko klašu skolēniem. Mūzi-
kas skolas audzēkņu priekšnesumos 
bija iespēja iepazīties ar dažādiem 
mūzikas instrumentiem.

26. aprīlī ar lieliskiem rezultātiem 
no konkursa Iecavā atgriezās mūsu 
koklētājas: Elzai Kārkliņai, Emīlijai 

Kārkliņai un Elizabetei Plienei – 
1. vieta, Katrīnai Aksikai – 2. vieta.

No 3. līdz 5. maijam mūsu koklē-
tāji piedalījās konkursā Somijā. 

18. maijā Babītes Mūzikas sko-
lā notika mūzikas studijas Sanctus 
audzēkņu koncerts. Studija Sanctus 
piedāvā mūzikas instrumentu spēles 
apguvi Rīgā un Babītē, kā arī mūzi-
kas mācību materiālus mūzikas teo-
rijas apguvei.

18. maijā skolas audzēkņi Muzeju 
nakts ietvaros uzstājās Rīgas Vēstu-
res un kuģniecības muzejā.

26. maijā plkst. 12.00 notiks sko-
las audzēkņu koncerts Babītes rodo-
dendru audzētavā.

Mūzikas skolas izlaidums notiks 
31. maijā plkst. 18.00.

8. jūnijā Babītes Mūzikas skolas 
orķestris spēlēs „Babītes novadam   
10” svētku pasākumā.

Ir noslēgusies uzņemšanas do-
kumentu pieņemšana jaunajam 
2019./2020. mācību gadam. Ie-
stājeksāmeni uz sagatavošanas un 
1. klasi plānoti 3. jūnijā.

Česlavs Grods, 
Babītes Mūzikas skolas 

direktora vietnieks 
izglītības darbā

No 10. līdz 12. aprīlim Babītes 
pirmsskolas izglītības iestādē 
viesojās 17 pirmsskolas skolotājas 
no Ungārijas, Somijas, Zviedrijas, 
Spānijas un Turcijas, kuras bija 
ieradušās pieredzes apmaiņā 
„Erasmus+” projekta „Move and 
Sing and Spy Under the Same Sky” 
ietvaros. 

Projekta galvenā ideja ir āra izglītības 
un kustību aktivitātes veicināšana bēr-
nudārza ikdienā. Mūsu tēma projektā ir 
mūzika, ritmika un sports. 

Trešdienas rītā viesus sagaidījām ar 
nelielu, bet krāsainu muzikālo veltīju-
mu mūsu bērnu izpildījumā. Dienas 
pirmajā pusē viesi vēroja mūzikas sko-
lotājas Luīzes Mardanovas aktivitātes 
ar bērniem, iesaistījās sporta skolotājas 
Gintas Šenfeldes sportiskajās nodarbī-
bās, kurās tika izmantoti dažādi atribū-
ti, piemēram, PET pudeles, aukliņas, 
lielais izpletnis un cits sporta inventārs. 

Arī mūsu bērniem tā bija interesanta 
pieredze, jo bija radusies reāla vajadzī-
ba izmēģināt sarunu angļu valodā. Lai 
gan laika apstākļi nelutināja, viesi ļoti 
atsaucīgi piedalījās āra aktivitātēs kopā 
ar bērniem. Savukārt vadītāja Ingrīda 
Dzelzkalēja praktiskajos semināros 
piedāvāja apgūt dažādas muzikāli rit-
miskās darbības formas, ko turpmāk 

ieviest savās izglītības iestādēs. Muzi-
kālās darbības materiāls ietvēra rota-
ļas ar dažādiem priekšmetiem, skaņu 
orķestri, komunikatīvās rotaļas, un, 
protams, neizpalika arī iešana rotaļās 
„Plaukstiņpolka” un „Kas dārzā”. Rado-
šajās aktivitātēs daudz tika izmantots 
dabas materiāls – egļu čiekuri, kociņi, 
akmentiņi u.c. 

Piektdienas rītā viesus vedām uz 
„Annas koku skolu”, kur bija gan ek-
skursija, gan draudzīgas aktivitātes, gan 
kopīgs pikniks ar latviešu, zviedru un 
ungāru tautas rotaļām.

Projekta noslēgumā saņēmām no 
viesiem daudz sirsnīgu pateicību gan 
par viesmīlīgo uzņemšanu, gan lielis-
ko seminārā gūto pieredzi. Prieks, ka 

projekta dienās tika iesaistīti visu četru 
grupu bērni, un mūsu darbinieku iegul-
dītais darbs un līdzdalība radīja kopīgu 
gandarījumu par paveikto. Viesi devās 
mājup ar ļoti pozitīviem iespaidiem 
gan par Babītes pirmsskolas izglītības 
iestādi, gan mūsu pedagogiem, gan par 
Latviju kopumā.

Projekta turpinājumā maija beigās 
divas skolotājas dosies pieredzes ap-
maiņā uz Spāniju, Valensiju. 

Ingrīda Dzelzkalēja
Babītes PII vadītāja, projekta koordinatore

Babītes labā prakse aizceļo uz Eiropu

Fotoparaksts:
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Šā gada 5. aprīlī Rojas Kultūras centrā notika „Rojas ritmu” piecu 
gadu jubilejas koncerts, uz kuru bija aicināts arī Babītes Mūzikas 
skolas akordeonistu ansamblis. Koncertā uzstājās gan iepriekšējo gadu 
konkursa laureāti, gan arī vokālais ansamblis „Radio trio”. 

Babītes Mūzikas skolas ziņas
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Ansamblis „Pieci vienā ritmā” konkursā „Rojas ritmi 2019”. 



Šā gada aprīlī 
Babītes novadā 
piedzimuši 
septiņi bērni. 

Iedzīvotāju skaits 
2019. gada 1. maijā – 

11 589.
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NĀKAMAIS „BABĪTES ZIŅU” IZDEVUMS 18. JŪNIJĀ

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
Datorsalikums: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”

22. maijā
Viedā orientēšanās spēle “Pa vēstures pēdām”. Sīkāka 
informācija: www.babite.lv.

18.00 pulcēšanās pie Kultūrizglītības centra Jūrmalas ielā 
14A, Piņķos.

18.00 – 18.15 muzikāls sveiciens no Babītes mūzikas 
skolas kamerorķestra, diriģents Andis Klučnieks, un 
instruktāža Kultūrizglītības centra lielajā zālē.

18.20 spēles starts Babītes vidusskolas sporta laukumā 
Jūrmalas ielā 17, Piņķos.

20.00 noslēgums Babītes vidusskolas sporta laukumā 
Jūrmalas ielā 17, Piņķos – muzikāls sveiciens spēles 
dalībniekiem, rezultātu paziņošana un apbalvošana, 
Zemessardzes lauku virtuves baudīšana.

23.maijā
18.00 piemiņas brīdis par godu Piņku kaujas 100. 
gadadienai pie Piņķu kaujai veltītā pieminekļa Rīgas 
un Jūrmalas ielas krustojumā Piņķos. Piedalās Latvijas 
Republikas Aizsardzības ministrija, Nacionālie bruņotie 
spēki, Latvijas Republikas Zemessardze, Jaunsardze, 
Babītes novada pašvaldība u.c.

19.30 Kultūrizglītības centra lielajā zālē Latvijas 
Zemessardzes kora “Stars” koncerts, mākslinieciskais 
vadītājs Ārijs Škepasts, diriģē Lāsma Pommere.

Latvijas 
armijas 
un Neatkarības 
kara simtgadei 
veltītie pasākumi 
Piņķos

Latvijas 
armijas 
un Neatkarības 
kara simtgadei 
veltītie pasākumi 
Piņķos

DAUDZFUNKCIONĀLĀ SOCIĀLO PAKALPOJUMU 
CENTRA FILIĀLĒ „BABĪTE” 
(Liepu aleja 17, Babīte)
21. maijā plkst. 17.00 lekcija „Kā saglabāt harmoniju ikdie-
nā”. Iepriekšēja pieteikšanās pie Ilzes Bērziņas vai Ineses Visma-
nes, zvanot uz tālruņa numuru 67914924. Lekciju vadīs sertificēta 
psihoterapeite Baiba Šmite.
22. un 29. maijā no plkst. 14.00 līdz 15.00 mūzikas 
pēcpusdiena  kopā  ar  Laumu  Matuli  –  dziesmas,  sarunas, 
stāsti.  Laipni  aicināti  bērni,  jaunieši,  seniori  un  citi  Babītes 
novada  iedzīvotāji,  kurus  aizrauj  un  saista mūzika! Dalība – 
bez maksas.

No 1. līdz 8. jūnijam „Babītes novadam 10” svētku pasākumi. 
Svētku  pasākumu  programma  pieejama  informatīvā  izdevuma 
pielikumā un interneta vietnē www.babite.lv. 

BABĪTES SV. ANNAS BAZNĪCĀ („Klīves”, Babītes pagasts)
9. jūnijā plkst. 11.00 Vasarsvētku – Sv. Gara svētku dievkal-
pojums ar iesvēti.

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS KULTŪRIZGLĪTĪBAS 
CENTRA FILIĀLĒ („Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts)
22. jūnijā plkst. 19.00 ielīgošana Salas pagastā „Jāņuguns”. 
Programmā koncerts, muzikāla izrāde un danči. Ieeja bez maksas. 

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS BIBLIOTĒKĀ 
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
Tematiskās izstādes:
•  Dmitrija Ščelkonogova gleznu izstāde „Iespaidots”.
•  No 27. maija novadpētniecības izstāde „Atskats pagātnē un 

ieskats Babītes novada tagadnē”.
•  „Maijs – koši zaļo grāmatu mēnesis”.
•  „Mīļā māmiņa”.

Ievērojamu kultūras darbinieku jubilejas izstādes:
•  Rakstniekam Jānim Klīdzējam – 105
•  Matemātiķim, pedagogam Jānim Mencim – 105

•  Franču rakstniekam Onorē de Balzakam – 220
•  Juristam, rakstniekam Andrim Grūtupam – 70
•  Dzejniecei, tulkotājai Mārai Cielēnai – 65
•  Rokdarbniecei, daiļamata meistarei Jettei Užānei – 95
•  Spāņu gleznotājam Salvadoram Dalī – 115
•  Rakstniekam Reinim Kaudzītem – 180

Jaunieguvumu izstāde 
•  Bērnu grāmatas, nozaru literatūra, daiļliteratūra.

Vairāk informācija par pasākumiem 
interneta vietnē www.babite.lv


