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2019. gada 1. jūlijā Babītes nova-
dam apritēs desmit gadu. Par godu 
šim notikumam Babītes novada pa-
švaldības institūcijas kopā ar ama-
tiermākslas kolektīviem organizēja 
dažādus pasākumus, kas veselu ne-
dēļu – no 1. līdz 8. jūnijam – pulcēja 
interesentus gan uz koncertiem, ek-
skursijām un izstādēm, gan uz 10 ki-
lometru skrējienu un noslēguma die-
nā – arī uz zaļumballi.

Babītes novada jubilejas nedēļa sā-
kās ar svētku atklāšanas koncertu un 
daudzveidīgām aktivitātēm bērniem, 
kuri 1. jūnijā varēja piedalīties lielajās 
koka spēlēs, iztrakoties piepūšama-
jās atrakcijās, uzspēlēt āra boulingu, 
pavizināties zirga mugurā, pārsteigt 
sevi orbitronā, uzlēkt gaisā no lielā 
gumijas batuta, pastūrēt mini BMX 
vai Razor drifta kartu un pamieloties 
gardumu tirdziņā. Koncertā piedalī-
jās novada izglītības iestāžu audzēkņi 
un pašvaldības Kultūrizglītības centra 
amatiermākslas kolektīvi – popgrupas 
„Ledenītes” un „Bon Bon”, mūsdienu 
deju kolektīvs „Platīns”, deju kolektīvi 
„Kaspīne” un „Bize”. Koncertu vadīja 
Lauris Reiniks. Koncerta režisore – 
Dita Torstere-Stepīte.

2. jūnijā Piņķos notika brīvdabas 
dievkalpojums par godu Piņķu Sv. Jāņa 
baznīcas 145 gadu jubilejai. Dievkalpo-
jumu vadīja arhibīskaps Jānis Vanags, 
dziedāja Babītes novada jauktais koris 
„Maska”. Tās pašas dienas vakarā uz iz-
rādi–teatrālu izmeklēšanu „Kā rodas iz-
rāde” (pēc K. Čapeka stāsta motīviem) 

Babītes novada pašvaldības Kultūriz-
glītības centrā ielūdza Babītes novada 
amatierteātris „Kalambūrs”. 

4. jūnijā Babītes novada pašvaldības 
Kultūrizglītības centra filiālē Salas pa-
gastā Nikolajs Antipenko svinīgi atklā-
ja mednieku kluba „Tīreļi” veidoto me-
dību trofeju izstādi un Daigas Megnes 
fotoizstādi, kuru ikviens interesents va-
rēja apmeklēt līdz 15. jūnijam. Turpat 
„Vietvalžos” no 5. līdz 7. jūnijam notika 
ekskursijas, kas iepazīstināja 
ar „Vietvalžu” ēku, ar Ba-
bītes novada baznīcām, ar 
Salas pagasta vēsturi, ar 
Eduarda Pāvula biog-
rāfiju viņam vel-
tītā memoriālajā 
izstādē. Maijā 
atklāta un līdz 
pat 20. augustam 
radošo prasmju 
telpā turpinās izstā-
de „Teātra gars”, kas 
vēsta par teātra spē-
lēšanas tradīcijām 
Salas pagastā.

6. jūnijā Kultūr- 
izglītības centra 
Lielo zāli piepildīja 
muzikāli skaņdar-
bi – popgrupas „Pīlā-
dzīši” un „Cool Kids” 
prezentēja savu jauno 
albumu „Neticams 
notikums”. Koncertu 
vadīja Mārtiņš Ruskis. 
Dziesmu autori – Rei-

nis Sējāns un Inga Gaile. Popgrupu va-
dītāja – Maija Sējāne. 

Kā pastāstīja pasākuma dalībniece 
Kate Ansone, Baznīcu nakts ietvaros 
piektdien, 7. jūnijā, Piņķu Sv. Jāņa 
baznīca pulcēja ikvienu interesentu 
uz svētku koncertu un nakts lūgšanu. 
Baznīcas draudzes pērminderis un 
vēstures maģistrs Jānis Amols pasāku-
ma apmeklētājus aicināja uz baznīcas 
apskati „ar kafijas krūzi rokās” un ie-
pazīstināja ar Babītes novada vēstures 
izpētes izstādi, kas tapusi ar Babītes 

novada pašvaldības finansiālu 
atbalstu. Pasākumā ar vēs-
tures zināšanām un atmi-
ņām dalījās arī kādreizējā 
Babītes vidusskolas direk-

tore Aina Kvēpa.
8. jūnijā noslēdzās Babī-

tes novada svētku nedēļa. 
Jau dienas vidū drosmīgākie 
Babītes novada iedzīvotāji 
devās uz Piņķu ūdenskrātu-
ves pusi un, nebaidoties no 

saules karstuma, noskrēja 
10 kilometrus par godu 

savam novadam. Tau-
tas skrējienu „Babī-

tes novadam 10” 
organizēja Babītes 

sporta kom-
plekss. Distanci 
bez laika kon-

troles veica 
75 dalībnieki. 

Turpinājums 2. lpp. 

svētku nedēļa ieskandina vasaru!8. jūnijā ar plašu koncertprogrammu un zaļumballi noslēdzās 
novada desmit gadu jubilejai veltītā svētku nedēļa „Babītes novadam 10”.

Svētku atklāšanas koncerts 1. jūnijā Piņķos. 

Babītes novada amatierteātra „Kalambūrs” izrāde–teatrālā izmeklēšana „Kā rodas izrāde”.

BaBītes novadam 10

Tautas skrējiens „Babītes novadam 10”.
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  Turpinājums. Sākums 1. lpp.

Babītes sporta kompleksa vadītājs 
Guntars Reika atklāja, ka jaunākajam 
dalībniekam bija 3 gadi un vecākajam 
85 gadi. 10 kilometru distanci varēja 
veikt vai nu individuāli, vai komandās. 
23 dalībnieki skrējienā piedalījās indi-
viduāli. Vienā komandā varēja skriet 
līdz sešiem dalībniekiem. Tautas skrē-
jienā piedalījās 19  komandas – kopā 
52 dalībnieki. Visi dalībnieki saņēma 
īpašas „Babītes novadam 10” piemi-
ņas medaļas, savukārt vakarā, svētku 
noslēguma koncertā, notika izloze, 
kurā piedalījās visi 75 finišējušie tautas 
skrējiena dalībnieki. Izlozē trīs vērtīgas 
balvas – viedpulksteņus – no Babītes 
novada uzņēmuma SIA ,,Lapsas grupa” 
saņēma Aigars Bergs, Daniels Driksne 
un Sandijs Filipsons.

8. jūnijā no plkst. 19.00 līdz pat nā-
kamās dienas plkst. 3.00 notika Babītes 
novada svētku noslēguma koncerts 
ar pašmāju dalībnieku un uzaicināto 
viesu uzstāšanos. Koncerts noslēdzās 
ar īpašu pārsteigumu – dāvanu svētku 
viesiem – salūtu dziesmas „Babītes no-
vadam” pavadījumā. 

Svētku gaisotni „Babītes nova-
dam 10” pasākumu izskaņā raisīja Ba-
bītes novada radošie kolektīvi: koklē-
tāju ansambļi „Balti” un „Dzītariņi”, 
deju kolektīvi „Kaspīne” un „Dārta”, 

jauktie kori „Atskaņa” un „Maska”, 
popgrupa „Karameles”, Babītes Mū-
zikas skolas kamerorķestris, Babītes 
Mūzikas skolas sitaminstrumentu 
ansamblis. Koncertu vadīja Kārlis 
Anitens. Koncerta režisore bija Dita 
Torstere-Stepīte. Zaļumballi iesāka 
grupa „Labvēlīgais tips”, bet vēlākās 
nakts stundās deju un mūzikas baudī-
tājus priecēja grupa „TirkizBand”. 

Babītes novada svētku dalībnieku 
ērtībām nokļūšanai uz vairākiem pasā-
kumiem Kultūrizglītības centrs organi-
zēja arī bezmaksas autobusu satiksmi 
maršrutā Spuņciems Salas pagastā–
Piņķi Babītes pagastā.

Kā veltījums Babītes novada desmit 
gadu jubilejai Babītes novada pašval-
dības bibliotēkā Piņķos (Jūrmalas 
ielā 14A) atklāta izstāde „Atskats pagāt-
nē un ieskats Babītes novada tagadnē”.

Babītes novada svētki iesildīja va-
saru un ienesa novada ļaužu ikdienā 
vairāk skaņu, emociju un krāsu… 
Vairāk, nekā to var atspoguļot fotoat-
tēlos, tāpēc Babītes novada pašval-
dības internetvietnē www.babite.lv  
jūnija beigās būs pieejama ne tikai 
fotogalerija, bet arī video, kurā, iespē-
jams, kāds atpazīs arī sevi! 

Ilze Aizsila,
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tev, Latvija, nav jābaidās,
Stāv stiprs sargs pie Daugavas.
Lai kādas svešas tautas nāks,
Tās tavu brīvi nenomāks.
Sārt-balt-sārts karogs Latvijai
Par zīmi zelta brīvībai:
Kas stāv zem viņas karoga,
Tam brīvība ir dzīvība.

/Pēteris Blaus/

Par godu Piņķu kaujas simtajai gada-
dienai Latvijas armijas un Neatkarī-
bas kara simtgadei veltīto pasākumu 
cikla ietvaros Babītes novadā 22. un 
23. maijā norisinājās dažādi pasākumi, 
tostarp – viedā orientēšanās spēle „Pa 
vēstures pēdām”, piemiņas brīdis pie 
Piņķu kaujai veltītā pieminekļa un Ze-
messardzes kora „Stars” koncerts.

22. maijā Babītes novada pašvaldī-
ba aicināja visus   interesentus pieda-
līties viedā orientēšanās spēlē „Pa vēs-
tures pēdām”, kurā dalībnieki meklēja 
Piņķos izvietotus kontrolpunktus ar 
digitālu kodu – noskenējot tos ar vied- 
ierīci, varēja saņemt uzdevumus un 
jautājumus par novada vēsturi. Spēlē 
piedalījās 17  komandas.  Pasākuma 
noslēgumā spēles dalībnieki un līdz-
jutēji varēja baudīt Zemessardzes vir-
tuves piedāvāto maltīti.

Savukārt 23. maijā notika piemi-
ņas brīdis pie Piņķu kaujai veltītā 
pieminekļa Rīgas un Jūrmalas ielas 
krustojumā Piņķos. Piemiņas pa-
sākumu vadīja vēsturnieks Mārtiņš 
Mitenbergs, kurš klātesošajiem stās-
tīja arī par notikumiem, kas Babītes 
novadā norisinājušies pirms 100 ga-
diem. Piemiņas brīdī klātesošos uz-
runāja Babītes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Andrejs Ence, 

Aizsardzības ministrijas parlamen-
tārais sekretārs Mārtiņš Staķis, LR 
Zemessardzes 1.  Rīgas brigādes 
17. Kaujas atbalsta bataljona koman-
dieris pulkvežleitnants Jānis Rutkov-
skis, ilggadējais Latvijas Nacionālo 
karavīru biedrības priekšsēdētājs, 
Babītes novada iedzīvotājs, bijušais 
Augstākās Padomes un Saeimas de-
putāts Juris Dobelis. Pasākumu ar 
muzikāliem priekšnesumiem kupli-
nāja Babītes novada pašvaldības Kul-
tūrizglītības centra koklētāju ansam-
blis „Balti”, Gustavs Švēdenbergs un 
Marta Kļaviņa. Cīņu dalībnieki tika 
godināti ar klusuma brīdi un ziedu 
nolišanu pie pieminekļa. 

Babītes novada pašvaldības do-
mes priekšsēdētājs Andrejs Ence: 
„1919.  gada 22. maijā šajā apkai-
mē Latvijas pagaidu valdības bruņotie 
spēki izcīnīja uzvaru tā sauktajā Piņķu 
muižas kaujā pret lieliniekiem, kas bija 
viena no pirmajām nozīmīgākajām 
kaujām Neatkarības karā. Par godu šai 
kaujai tēlnieka Jāņa Brieža veidoto pie-
minekli uzcēla par saziedotiem līdzek-
ļiem  un 1939. gada 23. maijā nepilnu 
100 soļu attālumā no šīs vietas svinīgi 
atklāja Latvijas valsts prezidents Kārlis 
Ulmanis. Tomēr okupācijas varas vie-
tējie pakalpiņi pēc Otrā pasaules kara 
izrīkojās ļoti zemiski – brutāli iznīcinā-
ja pieminekli, nolīdzināja uzkalnu un 
tā vietā uzbūvēja ēku, cerot izdzēst no 
latviešu tautas atmiņas tās vēsturi. Bet 
to izdzēst   nav iespējams. Mēs esam 
pateicīgi cilvēkiem, kuri Atmodas sā-
kumā izvirzīja cēlu mērķi – atjaunot 
nopostīto pieminekli Latvijas brīvības 
cīnītājiem Piņķu muižas kaujā. Šī vieta 
kļuvusi par pulcēšanās vietu, gan atzī-

mējot šīs kaujas kārtējo gadskārtu, gan 
Lāčplēša dienu, gan iesākot Valsts svēt-
ku sarīkojumus 18. novembrī. Es ceru, 
ka piemineklis šeit atradīsies vienmēr, 
rosinās nākamajām paaudzēm  izzināt 
un neaizmirst latviešu tautas Brīvības 
cīņu vēsturi un ka cilvēkiem vairs ne-
kad necelsies roka postīt, graut latviešu 
tautas brīvības cīņu piemiņas vietas.”

Aizsardzības ministrijas parlamen-
tārais sekretārs Mārtiņš Staķis: „Mūsu 
karavīru gatavība iestāties par Latviju 
ir labs pamudinājums mums ikvie-
nam šobrīd celt mūsu valsti ar saviem 
darbiem, jo tas ir iespējams ne tikai 
kļūstot par karavīru vai zemessargu, 
vai jaunsargu, bet to var izdarīt katrs 
no mums  – uzņēmēji, skolotāji, ie-
rēdņi, mūziķi –, jo mēs esam Latvija 
un mēs esam tie, kas veido šo valsti 
paši ar savām rokām.”

Pēc piemiņas brīža Babītes novada 
pašvaldības Kultūrizglītības centra Lie-
lajā zālē izskanēja Zemessardzes kora 
„Stars” koncerts. Koncerta programmā 
bija iekļautas latviešu komponistu Lat-
vijas simtgadei veltītās dziesmas, tos-
tarp Raimonda Tigula, Kārļa Rūtentā-
la, Valta Pūces, Ulda Marhileviča, Jāņa 
Aišpura un citu autoru kompozīcijas 
un latviešu tautasdziesmu apdares. Ze-
messardzes kori šajā koncertā diriģēja 
Lāsma Pommere.

Par godu Piņķu kaujas simtgades 
piemiņas pasākumiem tapis arī video, 
kuru aicinām noskatīties pašvaldības 
interneta vietnē www.babite.lv, sadaļā 
„Foto un video”. 

Māra Mičule, 
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Babītes sporta kompleksam 
izstrādāts jauns logo. 
Tā idejas pamatā ir aktivitāte 
un ceļš uz sasniegumiem. 

Lokanā, vijīgā forma asociējas ar 
aktivitāti un kustību. Forma vienkār-
šoti attēlo kalnainu ceļu ar virzienu 
uz augšu kalnā, kas simbolizē katra 
cilvēka personīgo ceļu uz sasniegu-
miem sportā, un šis ceļš, kā ierasti, 
ir viļņains, neparedzams un grūts, 
gluži kā kāpjot kalnā. Mazais aplis zī-
mes apakšā simbolizē personu, kura 
šo ceļu uzsāk, vienlaikus pasakot, ka 
Babītes sporta komplekss ir vide, 

kur katrs var uzsākt savu ceļu sportā.  
Kopā abi zīmes elementi veido abs-
traktu burtu „B”, kas ir kā atsauce uz 
Babītes novadu. Logo zīmē nav asu 
stūru, tādēļ uztverei tas ir draudzīgs 
un patīkams. 

Izstrādāts arī dizains Babītes no-
vada pašvaldības Babītes sporta 
kompleksa atlaižu un abonementu 
kartēm. 

 Logo un karšu dizaina autori ir 
SIA „Digitālā pele”.

Māra Mičule, 
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Maija nogalē atzīmēta 
Piņķu kaujas simtā gadadiena

Piemiņas pasākums pie Piņķu kaujai veltītā pieminekļa. No kreisās: Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence un vēsturnieks 
Mārtiņš Mitenbergs.
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Babītes sporta kompleksam jauns logo

„Babītes novadam 10” 
svētku nedēļa ieskandina vasaru!

B A B Ī T E S
SPORTA KOMPLEKS

Dizains: Digitālā pele//2019

Logo idejas pamatā ir aktivitāte un ceļš uz 
sasniegumiem. Lokana, vijīga forma simbolizē 
aktivitāti un kustību. Forma vienkāršoti attēlo 
kalnainu ceļu ar virzienu uz augšu kalnā, kas 
simbolizē katra cilvēka personīgo ceļu uz 
sasniegumiem sportā, un šis ceļš, kā ierasti ir 
viļņains, neparedzams un grūts, gluži kā kāpjot 
kalnā. Mazais aplis zīmes apakša simbolizē 
personu, kurš šo ceļu uzsāk, vienlaicīgi pasakot, 
ka Babītes sporta kompleks ir vide, kur katrs var 
uzsākt savu ceļu sportā. 

Kopā abi zīmes elementi veido abstraktu “B”
 burtu (atsauce uz Babītes novadu). Logo zīmē 
nav asu stūru, tādēļ uztverei tas ir draudzīgs un 
patīkams. 

Apraksts



Babītes novada pašvaldības domes sēdē 
2019. gada 29. maijā izskatīti 45 lēmumprojekti. 
Sēdē piedalījās 12 deputāti. 
Domes lēmumi īsumā:
n apstiprināt Babītes novada pašvaldības 2018.  gada 

pārskatu, tajā skaitā: bilances kopsummu – 
36  864  129  eiro; pamatbudžeta izpildes rezultātu  – 
1 012 807 eiro; speciālā budžeta izpildes rezultātu – 
140 625 eiro; ziedojumu un dāvinājumu budžeta 
izpildes rezultātu – 817 eiro;

n apstiprināt nolikumu par Babītes novada pašvaldības 
apbalvojumiem;

n piešķirt 2019. gada projektu konkursā „Ģimenei. 
Videi. Izaugsmei Babītes novadā” Babītes nova-
da pašvaldības finansējumu par kopējo summu 
15 238,24 eiro šādu projektu realizācijai: Mārtiņam 
Mitenbergam projekta „Vēstures izziņas stends  
Babītes novadā, Skārduciemā” īstenošanai 
(2530  eiro); Latvijas Ornitoloģijas biedrībai pro-
jekta „Iepazīsti Babītes novada dabu! II” īstenošanai 
(2112,50 eiro); biedrībai „Radošais laiks” projekta 
„Mākslas diena „Putni”” īstenošanai (2985 eiro); 
Latvijas Kultūrvēsturiskās ainavas un vēsturiskās 
atmiņas izpētes un saglabāšanas biedrībai projekta 
„„Vārdu stāsti”, Babītes novada vietvārdu un nosauku-
mu izcelsme un vēsture”. Izstāde, sarunu cikls un kon-
kurss novada vispārizglītojošo skolu audzēkņiem” 
īstenošanai (2920 eiro); Mārtiņam Roķim projekta 
„Teritorijas labiekārtošana un aprīkošana bērnu, ģi-
meņu, novada iedzīvotāju labsajūtai un atpūtai brīvā 
dabā” īstenošanai (690,74 eiro, piešķirts daļējs finan-
sējums); biedrībai „Mans ciemats” projekta „Mež- 
āre – draudzīgām ģimenēm!” (4000 eiro);

n piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
80880050692 un uz tās esošajām ēkām adresi 
„Tetteri”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads;

n piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
80880050691 un uz tās esošajai dzīvojamajai mā-
jai adresi „Megņi”, Spuņciems, Salas pagasts, Babī-
tes novads;

n mainīt nekustamā īpašuma nosaukumu „Kamo-
liņi”, kadastra Nr. 80880040039, uz nosaukumu 
„Medulejas”;

n mainīt nekustamā īpašuma „Medulejas”, kadastra nu-
murs 80880050155, nosaukumu un zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 80880010155 adresi no „Me-
dulejas”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, uz 
nosaukumu un adresi „Kamoliņi”, Spuņciems, Salas 
pagasts, Babītes novads;

n atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, ko 
ietver nekustamā īpašuma „Cinīši” zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 80480040203 Spilvē, Babītes 
pagastā, Babītes novadā;

n atlikt lēmumprojekta izskatīšanu par detālplānoju-
ma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekus-
tamā īpašuma „Kraukļi” zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 80480080037, Vīkuļos, Babītes pagastā, 
Babītes novadā;

n nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņem-
šanai izstrādāto detālplānojuma projektu teritorijai, 
ko ietver nekustamā īpašuma „Laimeskrasti” zemes 
vienība ar kadastra apzīmējumu 80880050035 un 
nekustamā īpašuma „Katrīnas” zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 80880050232, Spuņciemā, 
Salas pagastā, Babītes novadā. Noteikt publiskās 
apspriešanas termiņu četras nedēļas no paziņojuma 
publicēšanas laikrakstos „Babītes Ziņas” vai „Rīgas 
Apriņķa Avīze”;

n pagarināt ar Babītes novada pašvaldības domes 
2017. gada 22. marta lēmumu, protokols Nr. 5.,16.§ 
apstiprināto darba uzdevumu Nr.  06-2017 detāl-
plānojuma izstrādei teritorijā, ko ietver nekustamā 
īpašuma „Meža rūķi” zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 80480070915 daļa, nekustamā īpašuma 
„Rīgas pilsētas meža fonds” zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 80480070188, nekustamā īpašuma „Tī-
reļpurva mežs” zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 80480140048 daļa, nekustamā īpašuma „Dzilnu 
ceļš C-27” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80480070288 daļa un nekustamā īpašuma „Ceļš uz 
Božām” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

80480070201 daļa, Babītes pagastā, Babītes novadā, 
līdz 2021. gada 29. maijam;

n pagarināt ar Babītes novada pašvaldības domes 
2017. gada 24. maija lēmumu „Par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Ineses” 
Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra 
numurs 80480040303, ietilpstošajai zemes vienī-
bai ar kadastra apzīmējumu 80480040303” (pro-
tokols Nr.  8,13.§) apstiprināto darba uzdevumu 
Nr. 08-2017 līdz 2020. gada 29. maijam;

n apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības pro-
jektu nekustamā īpašuma „Ozoli”, kadastra 
Nr. 80480080485, zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 80480080017, sadalīšanai trīs zemes vien-
ībās Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā. 
Projektētai zemes vienībai Nr. 1, platība 0,2369 ha, 
saglabāt nosaukumu un adresi „Ozoli”, Sēbruciems, 
Babītes pagasts, Babītes novads; projektētai zemes 
vienībai Nr.  2, platība 0,2288 ha, piešķirt nosau-
kumu un adresi „Baltie Ozoli”, Sēbruciems, Babītes 
pagasts, Babītes novads; projektētai zemes vienībai 
Nr.  3, platība 0,2197 ha, piešķirt nosaukumu un 
adresi „Mazie Ozoli”, Sēbruciems, Babītes pagasts, 
Babītes novads. Projektētajām zemes vienībām no-
teikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Neap-
gūta individuālo dzīvojamo māju apbūve” (0600);

n apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projek-
tu nekustamā īpašuma „Vecušiņas”, kadastra 
Nr. 80880100034, zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumiem 80880100033, sadalīšanai trīs zemes vienībās 
Kaģos, Salas pagastā, Babītes novadā; projektētai ze-
mes vienībai Nr. 1, platība 6,4 ha, un uz tās esošajām 
ēkām piešķirt adresi „Vecušiņas”, Kaģi, Salas pagasts, 
Babītes novads, un noteikt nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķi „Individuālo dzīvojamo māju apbūve” 
(0601) 1,37 ha platībā un „Neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūve” (0600) 5,03 ha platībā; pro-
jektētai zemes vienībai Nr. 2, platība 1,02 ha, un uz tās 
esošajām ēkām piešķirt adresi „Jaunkalni”, Kaģi, Salas 
pagasts, Babītes novads, un noteikt nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķi „Individuālo dzīvojamo māju 
apbūve” (0601) 0,54 ha platībā un „Neapgūta indi-
viduālo dzīvojamo māju apbūve” (0600) 0,48 ha pla-
tībā; projektētai zemes vienībai Nr. 3, platība 1,00 ha, 
piešķirt adresi „Kolibri”, Kaģi, Salas pagasts, Babītes 
novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi visā platībā „Neapgūta individuālo dzīvojamo 
māju apbūve” (0600);

n apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekus-
tamā īpašuma „Mežrotas”, kadastra Nr. 80480040222, 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80480040222, sadalīšanai divās zemes vienībās Spil-
vē, Babītes pagastā, Babītes novadā; projektētai zemes 
vienībai Nr. 1, kadastra apzīmējums 80480041418, 
platība 0,1728 ha, un uz tās esošajām ēkām saglabāt 
adresi Spilves iela 36, Spilve, Babītes pagasts, Babītes 
novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi „Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (0601); 
projektētai zemes vienību Nr. 2, platība 0,1200 ha, 
piešķirt adresi Spilves iela 36A, Spilve, Babītes pa-
gasts, Babītes novads, un noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi „Individuālo dzīvojamo māju apbū-
ve” (0601); likvidēt nekustamā īpašuma nosaukumu 
„Mežrotas”;

n apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu 
nekustamajā īpašumā Jūrmalas iela 9A ietilp-
stošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80480031202, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, sadalīšanai. Plānotai zemes vienībai Nr.  1 
0,1553 ha platībā noteikt adresi Jūrmalas iela 9B, 
Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads; plānotai 
zemes vienībai Nr. 2 0,1664 ha platībā saglabāt ad-
resi Jūrmalas iela 9A, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes 
novads. Plānotajām zemes vienībām visā platībā 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Indi-
viduālo dzīvojamo māju apbūve” (0601);

n apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekus-
tamajā īpašumā „Vēja ziedi” ietilpstošās zemes vienī-
bas ar kadastra apzīmējumu 80480030609, Piņķos, 
Babītes pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai. Plānotai 
zemes vienībai Nr. 1 29,42 ha platībā saglabāt adresi 

„Vēja ziedi”, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, 
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 
26,807 ha platībā – „Dabas pamatnes, parki, zaļās zo-
nas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja 
tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie 
kāda cita klasifikācijā norādīta mērķa” (0501), 2,6 ha 
platībā – „Komercdarbības objektu apbūves zeme” 
(0801), 0,013 ha platībā – „Ar maģistrālajām elektro-
pārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, 
naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens 
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un no-
tekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve”. Plānotai zemes 
vienībai Nr. 2 0,4100 ha platībā piešķirt adresi „Vēja 
putni”, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, un visā 
platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
„Neapgūta sabiedriskas nozīmes objektu apbūves 
zeme” (0900);

n mainīt nekustamajā īpašumā „Rododendri”, kadas-
tra Nr. 80480040343, ietilpstošajai zemes vienībai 
11,7596 ha platībā visā platībā noteikto nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi uz „Dabas pamatnes, par-
ki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu 
teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav 
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lieto-
šanas mērķa”  (0501);

n piekrist izmaiņām 2018. gada 8. februārī noslēgtajā 
administratīvajā līgumā Nr. 3-7.1/20.12.2017.-18.17 
par nekustamā īpašuma „Smilgu pļava” detālplānoju-
ma grozījumu īstenošanas kārtību atbilstoši 1. pieliku-
mā pievienotajam pārjaunojuma līguma saturam;

n Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam 
A. Encem noslēgt administratīvo līgumu par detāl-
plānojuma īstenošanas kārtību ar nekustamā īpašuma 
„Saules”, kadastra Nr. 80480090019, īpašnieku SIA 
„Zemes un mežu fondi”, reģ. Nr. 40103471895, atbil-
stoši līguma projektam, sešu nedēļu laikā pēc lēmuma 
stāšanās spēkā;

n piekrist pieņemt bezatlīdzības lietošanā nekustama-
jā īpašumā Piņķu Sv. Jāņa ev. lut. draudze ietilpstošās 
zemes vienības bez adreses, daļu 0,045 ha platībā, kas 
nepieciešama Babītes novada pašvaldībai publiska 
bērnu rotaļu laukuma izbūvei un uzturēšanai;

n izsniegt izziņas sešām personām par piekrišanu iegūt 
īpašumā nekustamos īpašumus Babītes novadā;

n pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar sešām 
personām; 

n piešķirt divām personām pabalstu – katrai 290 eiro 
apmērā – sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai. 
Pabalsts izmaksājams laika periodā līdz 2019. gada 
31. decembrim;

n atstāt spēkā negrozītu lēmumu – 2019. gada 11. ap-
rīļa administratīvā pārkāpuma protokolu–lēmumu 
Nr. 120032178 par ceļu satiksmes noteikumu pārkā-
pumu – un personas sūdzību noraidīt;

n atcelt 2019. gada 23. aprīļa administratīvā pārkāpuma 
protokolu–lēmumu Nr. 120030138 par ceļu satik-
smes noteikumu pārkāpumu un izbeigt lietvedību;

n atcelt 2019. gada 23. aprīļa administratīvā pārkāpuma 
protokolu-lēmumu Nr. 120030125 par ceļu satiksmes 
noteikumu pārkāpumu un izbeigt lietvedību;

n apstiprināt izsoles noteikumus Babītes novada pa-
švaldībai piederoša nekustamā īpašuma ar kadastra 
Nr. 80880050340 Salas pagastā, Babītes novadā, ze-
mes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050340;

n apstiprināt izsoles noteikumus Babītes novada pa-
švaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Starpgabals 
Nr.  24” Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra 
Nr.8048 010 0476, zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 80480100231;

n apstiprināt nosacīto cenu 7640 eiro nekustamajam 
īpašumam „Babītes ielas laukums” Babītes pagastā, 
Babītes novadā, kadastra numurs 80480040653; ap-
stiprināt nosacīto cenu 32275 eiro nekustamajam 
īpašumam Liepu aleja 19, Babītē, Babītes pagastā, Ba-
bītes novadā, kadastra numurs 80480040498;

n apstiprināt nosacīto cenu 2640 eiro nekustamā 
īpašuma ar kadastra numuru 80480030135 zemes 
vienībai 0,0217 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
80480040788;

n apstiprināt nosacīto cenu 720 eiro nekustamā īpa-
šuma ar kadastra numuru 80880050340 zemes 

vienībai 0,0103 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
80880050340;

n precizēt Babītes novada 2019. gada 27. februāra 
lēmuma, protokols Nr. 3, 31.§, 1. punktu, izsakot 
to šādā redakcijā: „Piekrist noslēgt pirkuma līgu-
mu ar SIA „A&T Īpašumi” par Meldrāju ielas Babī-
tes pagastā, Babītes novadā, apgaismojuma līnijas 
iegādi pašvaldības īpašumā par 1,00 EUR, plus 
PVN 21%.”; 

n piekrist slēgt pirkuma līgumu ar SIA „A & T Īpa-
šumi” par Zīļu ielas, Mango ielas un Rotaļu ielas 
Babītes pagastā, Babītes novadā, apgaismojuma 
līnijas iegādi pašvaldības īpašumā par 1,00 EUR 
plus PVN 21%;

n apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 46 „Grozījumi 
Babītes novada pašvaldības 2019. gada 27. februāra 
saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par sabiedrisko kārtību 
Babītes novadā””; 

n izdarīt grozījumus Babītes novada pašvaldības do-
mes 2011. gada 23. februāra noteikumos Nr. 3 „Par 
Babītes novada pašvaldības institūciju sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem”, papildinot noteikumus ar 
3.7. un 3.8. punktu; 

n apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos 
noteikumus Nr.  47 „Par decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību”;

n iedalīt airēšanas kluba „Daugava” divām sportistēm 
300 eiro (katrai) dalībai sporta sacensībās: starptau-
tiskajā regatē „Dzintara airi”, pasaules čempionātā 
Masteriem Ungārijā, Igaunijas čempionātā Igau-
nijā, Tartu regatā Igaunijā. Iedalīt 150 eiro bied-
rībai „Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija” 
sportistes dalībai 2019. gada pasaules čempionātā 
vieglatlētikā vecmeistariem telpās, (WMACI) Po-
lijā, Toruņā, 2019. gadā, kā arī 150 eiro sportistes 
dalībai 7.  Stendāles-Hanzas kausā starptautiskajās 
sacensībās vieglatlētikā vecmeistariem Vācijā (da-
lības maksas un aviobiļetes izdevumu segšanai). 
Iedalīt 2805 eiro biedrībai „Sporta klubs „Babīte”” 
bērnu futbola dienas nometnes „Futbola piedzīvo-
jums 2019” programmas realizēšanas daļēju izmak-
su segšanai (ēdināšanas pakalpojumiem, transporta 
izdevumiem un ekskursijas ieejas maksai);

n atteikt vienai personai dalību konkursā „Par bezmak-
sas mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā”;

n atteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80480030345 pārņemšanu pašvaldības bilancē;

n noteikt ar 2019. gada 1. oktobri Salas sākumskolas 
ēdināšanas blokam nomas maksu 23,15 EUR/mēnesī 
plus PVN;

n noteikt ar 2019. gada 1. septembri Babītes vidussko-
las ēdināšanas kompleksa nomas maksu 75,05 EUR/
mēnesī plus PVN;

n atlikt SIA „Park Estate Holding” iesnieguma izskatī-
šanu un lēmuma pieņemšanu;

n izvērtējot sniegto informāciju par atteikšanos no so-
ciālā dzīvokļa dzīvojamā mājā „Mildas”, lēmuma pie-
ņemšana nav nepieciešama.

Babītes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 
2019. gada 6. jūnijā izskatīti trīs lēmumprojekti. 
Sēdē piedalījās 11 deputāti. Domes lēmumi īsumā:
n piešķirt dotāciju 30  416 eiro apmērā kora „Maska” 

atbalsta biedrībai 30 dāmu, 20 kungu un viena diri-
ģenta koncerttērpu audumu un materiālu iegādei un 
šūšanai; 

n piešķirt par ilggadēju ieguldījumu Babītes vidus-
skolas mērķu sasniegšanā Babītes vidusskolas sko-
lotājai Valdai Kampenusai naudas balvu 377 eiro 
apmērā;  

n noteikt, ka pašvaldības domes deputāta darba stun-
das likmi aprēķina, dalot Valsts un pašvaldību insti-
tūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 
5. panta 1. daļā noteikto maksimālo mēneša darba 
samaksas apmēru ar nosacītajām 160 darba stundām 
mēnesī. 2019. gadā aprēķinātā domes deputāta darba 
stundas likme ir 6,94 eiro.

Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs

babītes novada pašvaldības domes pieņemtie lēmumi maijā
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Arī Babītes ciemā uzstādīts 
vides objekts – Babītes novada 
reklāmas stends – Babītes 
novada zīmola atpazīstamības 
veicināšanai un kultūras 
pasākumu popularizēšanai.

Tas atrodas Liepu alejas un  Babītes  
ielas krustojumā Babītē, Babītes  
pagastā.

Pirmais šāda veida vides objekts 
2018. gada rudenī uzstādīts Piņķos, 
Jūrmalas un Rīgas ielas krustojumā. 

Vides objektu dizaina autors ir SIA 
„LABIE KOKI projekti”. 

Ilze Aizsila, 
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam 
„Cinīši” spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 29. maija lēmumu „Par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Cinīši” zemes vienība ar ka-
dastra apzīmējumu 8048 0040203 Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr. 10, 
8.§), ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi detalizēt nekustamā īpašuma „Cinīši” ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 0040203 turpmākās izmantošanas un apbūves 
nosacījumus, kā arī detalizēt un noteikt satiksmes infrastruktūrai un inženierkomunikācijām 
nepieciešamo teritoriju, zemes vienību sadalīšana.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības Administrāci-
jas Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja Veldze Liepa.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 2019. gada 9. jūlijam var iesniegt Babītes no-
vada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 
LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@babite.lv.

Veldze Liepa,
Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja

Par detālplānojuma projekta nodošanu 
publiskajai apspriešanai teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma 
„Laimeskrasti” un nekustamā īpašuma „Katrīnas” 
zemes vienības spuņciemā, salas pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 29. maija lēmumu (protokols Nr. 10, 10.§) 
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai ir nodots detālplānojuma projekts terito-
rijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Laimeskrasti” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
8088 005 0035 un nekustamā īpašuma „Katrīnas” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
8088 005 0232, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2019. gada 18. jūnija līdz 2019. gada 16. jūlijam.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 27. jūnijā plkst. 17.00 Babītes novada 
pašvaldības administrācijas ēkā „Pīlādzīši”, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs pieejams Babītes novada pašval-
dības administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, 
Babītes novadā. Tāpat ar detālplānojuma materiāliem būs iespējams iepazīties ģeoportālā 
www.geolatvija.lv un Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv. 
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 2019. gada 16. jūlijam Babītes 
novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai nosū-
tīt elektroniski 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 pie-
ņemšanas laiks Babītes novada pašvaldībā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.15 līdz 
12.15 un no plkst. 13.00 līdz 18.00.

Inga Griezne,
teritorijas plānotāja

nekustamais īpašums
n Izvesti būvgruži un sakārtota teritorija pie Pīlādžu ielas Piņķos. 
n Turpinās Babītes vidusskolas piebūves būvdarbi.
n Noris piecu dižkoku vainagu sakopšana Piņķos, darbus veic 

SIA „Labie koki”.
Ceļi, meliorācija un apgaismojums 
n AS „Ceļu pārvalde” uzsākusi sagatavošanas darbus Spuņciema 

ielas Spuņciemā pārbūvei, būvuzraudzību veiks SIA „Ceļu un tiltu 
būvuzraugs”, termiņš 2019. gada 25. novembris.

n Veikti gājēju ietvju, laukumu, ielu un ceļu sezonas uzturēšanas dar-
bi, tiek uzstādītas jaunas ceļa zīmes, gandrīz pabeigti asfaltbetona 
seguma labošanas darbi.

n Pārtraukts bez rezultāta zemsliekšņa iepirkums par Kalnu ielas 
Brīvkalnos pārbūves būvprojekta izstrādi.  

n Turpinās Dzilnupes sūkņu stacijas pārbūves darbi, nomainīta caur-
teka uz pašvaldības ceļa pie mājām „Puķes” Babītes pagastā.

n Noslēgts līgums ar SIA „Riga rent” par Trenču poldera sūkņu staci-
jas pārbūvi, būvuzraudzību veic SIA „Inženieru birojs PROFECTO”, 
termiņš 2019. gada 30. decembris.

n SIA „Hagberg” saskaņā ar līgumu nodrošinās zāles pļaušanas dar-
bus uz Babītes, Dzilnupes un Trenču polderu aizsargdambjiem.

n SIA „Vesta AD” uzsāks ielas apgaismojuma izbūvi Spuņciema  
ielas posmā Spuņciemā, būvuzraudzību veiks SIA „VSD Servisss”,  
termiņš – 2019. gada 25. novembris.

Pašvaldības iestādes
n Noris Babītes sporta kompleksa skeitparka Jūrmalas ielā 17,  

Piņķos, remontdarbi, ko nodrošina SIA „City Playgrounds”.
n Noslēgts līgums ar SIA „RD Būvniecība” par logu izbūvi Spuņciema 

sporta halles šķidrā kurināmā noliktavā „Pīlādzīšos” Spuņciemā, 
darbu izpildes termiņš – 2019. gada 28. jūnijs.

n Noslēgts līgums ar SIA „Būvbalsts” par remontdarbiem vienas 
grupas telpās PII „Saimīte”, termiņš – 2019. gada 31. jūlijs.

n Noslēgts līgums ar AS „Latvijas lifts-Šindlers” par kravas lifta 
piegādi un uzstādīšanu ēdināšanas bloka vajadzībām Babītes vi-
dusskolā, līgumcena 7204 eiro, termiņš – 2019. gada 11. jūlijs.

n Salas sākumskola noslēgusi līgumus par grīdas seguma maiņu 
trīs klasēs, iekšdurvju maiņu vienas PII grupas telpām un trīs 
klasēm, skolas telpu sienu kosmētisko remontu un telpu lab- 
iekārtošanu.

Elfa Sloceniece, Babītes novada pašvaldības izpilddirektore

fotofakts

Babītē uzstādīts jauns vides objekts

Uzstādīts foto rāmis pie Piņķu ūdenskrātuves Piņķu ciemā

Līdz 2019. gada beigām turpinās  projekta „Tūrisms kopā” aktivitāšu īstenošana. 2019. gada 
22. maijā pie Piņķu ūdenskrātuves uzstādīts foto rāmis, kas aicina apmeklētājus uzkavēties kā-
dam foto mirklim dabā.
Drīzumā rāmis tiks papildināts ar informatīvu plāksnīti par projektu. Vienojošais sauklis pro-
jekta norisēm – „Atklāj Pierīgu!”
Jau vēstīts, ka projektā „Tūrisms kopā” sadarbojas sešas Pierīgas pašvaldības – Ķekavas, Mār- 
upes, Babītes, Olaines, Jelgavas un Ozolnieku novads, kā arī trīs vietējās rīcības grupas – biedrī-
ba „Pierīgas partnerība” kopā ar biedrību „Lauku partnerība „Lielupe”” un biedrību „Partne-
rība „Daugavkrasts””.
Vairāk par projektu lasiet mājaslapā www.babite.lv.

Ilze Aizsila, 
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Viedās orientēšanās spēle 
„Pa vēstures pēdām” 22. maijā tika 
organizēta par godu Piņķu kaujai, 
kas pirms 100 gadiem norisinājās 
Babītes novadā.

Par viedo orientēšanos un dalību spēlē 
interesi izrādīja gan ģimenes, gan jau-
nāko un vecāko klašu skolēni.

Pasākums sākās plkst. 18.00 Kultūr- 
izglītības centrā, kur orientēšanās da-
lībnieki tika sveikti ar Babītes Mūzikas 
skolas kamerorķestra (diriģents Andis 
Klučnieks) muzikālo sveicienu. 

Pēc uzmundrinošā marša dalībnieki 
tika iepazīstināti ar viedās orientēšanās 
spēles noteikumiem un dažāda veida 
instruktāžām, kā arī saņēma atbildes uz 
neskaidrajiem jautājumiem. 

Spēle kopumā sastāvēja no 22 jautā-
jumiem, ar kuru palīdzību tika izzināta 
gan Babītes novada vēsture, gan Piņķu 

kauja. Lai spēle kļūtu interesantāka, 
visiem tās dalībniekiem tika dots kon-
trollaiks, kurā bija jāiekļaujas. 

Kad visi dalībnieki pēc vairāk nekā 
pusotras stundas pavadīšanas trasē bija 
atgriezušies, pasākuma organizētāji 
varēja ķerties klāt punktu skaitīšanai 
un rezultātu apkopošanai. Pa to laiku 
dalībniekus, viņu līdzjutējus un intere-
sentus ar muzikālo sveicienu izklaidēja 
Babītes vidusskolas zēnu koris „Trel-
lis” (vadītājas Ingrīda Martinsone un 
Sandra Sestule). Muzikālo sveicienu 
papildināja Babītes vidusskolas 12. 
klases skolēns Dzintars Lipors ar savu 
skanīgo dziedājumu elektroniskās kok-
les pavadījumā. Pēc muzikālā priekšne-
suma izsalkušos dalībniekus ar gardām 
vakariņām cienāja zemessargi. Pēc 
garīgās barības uzņemšanas un vēderu 
prieku baudīšanas tika sagaidīta svinīgā 
apbalvošana, kur veicināšanas balvas 

un pateicības rakstus saņēma visas 
komandas. Par uzvarētāju un pateicī-
bas balvām bija parūpējusies Babītes 
novada pašvaldība. Būtiski pieminēt, 
ka kontrollaikā bija iekļāvušās visas ko-
mandas, taču pati veiksmīgākā un gud-
rākā izrādījās „Dūšeļu brigāde”, kura ne 
tikai veiksmīgi atbildēja uz gandrīz vi-
siem jautājumiem, bet arī visātrāk vei-
ca maršrutu. Otrā labākā bija Babītes 
vidusskolas 6. un 10. klases apvienotā 
jauniešu komanda „Mūsdienu Pinken-
skaja”, bet godpilno trešo vietu ieguva 
komanda „Spilvas lībieši”.

Vakars bija interesants un izdevies, 
novada vēstures izzinātāji varēja atsvai-
dzināt gan piemirstās zināšanas, gan 
iegūt jaunas.

Baiba Atmane,
Babītes vidusskolas 

vēstures un sociālo zinību skolotāja

Viedās orientēšanās spēle „Pa vēstures pēdām”
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6. jūlijā „Vietvalžos” 
notiks aktiera Eduarda Pāvula 
90. jubilejai veltīts pasākums. 

Jau kopš pagājušā gada (reizi mēnesī 
vai divos), atzīmējot gaidāmo ju-
bileju, sanācām lielākā vai mazākā 
skaitā, lai pakavētos „Sarunās pie 
Eida” – pasākumu ciklā, kurā notika 
gan filmu skatīšanās, gan tikšanās ar 
aktiera līdzgaitniekiem un kolēģiem, 
gan viņam tuvu dziesmu klausīšanās 
un dziedāšana, gan vienkārši saru-
nas – par dzīvi, par teātri un kino, par 
dabu, par Latviju.

Jubilejas pasākums ir iecerēts tā, 
lai tas būtu paticis Eduardam Pāvu-
lam pašam – sirsnīgs, ar mīļiem, tu-
viem cilvēkiem, ar lustīgu mūziku, 
bez samākslotām un iestīvinātām 
runām. 6. jūlijā tiksimies ar Katrīni 

Pasternaku un Juri Kalniņu (E. Pāvu-
la skatuves krustdēlu), klausīsimies 
Tukuma pūtēju ansambļa koncertu 
(E. Pāvula ļoti iecienīta mūzika), 
skatīsim līdz šim mazāk redzētas 
aktiera fotogrāfijas foto izstādē „Ne-
zināmais Pāvuls”. Vakaru noslēgsim 
ar ziedu nolikšanu Salas kapsētā pie 
Eduarda Pāvula kapa. 

Ieeja pasākumā ir ar bezmaksas ie-
lūgumiem, kurus no 25. jūnija varēs 
izņemt „Vietvalžos” pie administra-
tores. Sīkāka informācija, rakstot uz 
e-pasta adresi dace.ulpe@babite.lv vai 
zvanot uz tālruņa numuru 67914921.

Dace Ulpe,
Babītes novada pašvaldības 

Kultūrizglītības centra
filiāles Salas pagastā „Vietvalži”

izstāžu zāles vadītāja

Salas sākumskola turpina 
paplašināt savu audzēkņu pulku un 
ir izsludinājusi papildu 
uzņemšanu gan 1. klasē, 
gan pārējās klasēs (2.–6. klase). 

Kas jādara?
l Jāatbrauc iepazīt skolu;
l jāpieņem lēmums izzināt visu jauno 

dziļāk;
l jāraksta iesniegums par savu izvēli. 

Kādi mēs esam?
l Skola ar mazu audzēkņu skaitu klasēs;
l individuāla pieeja jaunietim, mācību 

procesam, sadarbībai ar ģimeni ko-
pumā;

l daba, kas mums ir visapkārt, dažādu 
veidu māksla un maksimāli indivi-
duāla pamatizglītība – tās ir mūsu 
pamatvērtības. 
Esam gatavi ar jums tikties indivi-

duāli, iepazīstinot ar savu piedāvājumu! 

Lūgums pieteikties, zvanot uz tālruņa 
numuru 29109271 vai 67934165 vai rak-
stot uz e-pasta adresi salasskola@babite.lv.

Virtuāli ar mums var iepazīties skolas 
„Facebook” lapā www.facebook.com/ 
salassakumskola.

Vienmēr priecājamies uzņemt savā 
pulkā jaunus, motivētus un zinātkārus 
draugus!

Salas sākumskolas administrācija

Izziņas takas centrālais elements 
ir   skulptūra, kuru veidojis tēlnieks 
Ģirts Burvis. Blakus skulptūrai at-
rodas masīvs ozolkoka sols, no kura 
paveras skats uz dīķa malās ziedoša-
jiem rododendru krūmiem.

Rihards Kondratovičs (1932–
2017) – akadēmiķis, habilitētais 
zinātņu doktors bioloģijā, profe-

sors, rododendru selekcionārs. No 
1955. līdz 1965. gadam bija Latvijas 
Universitātes Botāniskā dārza di-
rektors, no 1965. līdz 1969. gadam 
bija Latvijas Universitātes Bioloģi-
jas fakultātes dekāns, no 1987. līdz 
1997.  gadam bija Latvijas Univer-
sitātes zinātņu prorektors, ir Lat-
vijas Universitātes Rododendru 

selekcijas un izmēģinājumu audzē-
tavas „Babīte” dibinātājs un bija tās 
vadītājs no 1980. līdz 2017. gadam. 
Nodarbojies ar   rododendru ģints 
pētījumiem. Izveidojis 116 brīvda-
bas rododendru un 26 siltumnīcas 
acāliju (Simsa rododendra) šķirnes, 
ar kurām kļuvis pazīstams ne vien 
Latvijas, bet arī pasaules mērogā.

Gunita Riekstiņa, 
LU Rododendru selekcijas 

un izmēģinājumu audzētava 
„Babīte”

Eduardam Pāvulam – 90
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jaunumiem babītes novadā 
varat sekot līdzi arī pašvaldības mājaslapā

w w w . b a b i t e . l v

Salas sākumskola izsludina papildu uzņemšanu!

Rododendru selekcijas 
un izmēģinājumu audzētavā „Babīte” 
atklāta izziņas taka

31. maijā Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavā „Babīte” 
svinīgi tika atklāta izziņas taka, kas veltīta Latvijas Universitātes 
profesora Riharda Kondratoviča piemiņai un viņa mūža darbam rododendru 
introdukcijā un selekcijā. 
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18. maijā „Vietvalžos” notika jau 
otrā Muzeju nakts. Šā pasākuma 
mērķis visā Eiropā ir veicināt 
apmeklētāju piesaisti un interesi 
par muzejiem, izmantojot radošu 
un netradicionālu pieeju. 

Šogad Muzeju nakts tēma Latvijā 
bija „Tālavas taurētājs”, domājot par 
varonību, drosmi un uzdrīkstēša-
nos – galvenokārt no to puses, kuru 
ieroči ir rakstīts vai runāts vārds, 
balss, melodija, ota, kino vai foto 
kamera. „Vietvalžos” īpaša uzmanība 
tika pievērsa Teātra garam – tā no-
saukta arī šajā vakarā atklātā izstāde, 
kas veltīta teātra spēlēšanas tradīci-
jām Salas pagastā, – pirmo reizi visi 
eksponētie priekšmeti, fotogrāfi-
jas un dokumenti ir no „Vietvalžu” 
krājuma, pateicoties Salas pagasta 

iedzīvotāju aktivitātei un atsaucībai, 
daloties ar savām personiskajām un 
ģimeņu relikvijām. Izstāde Radošo 
prasmju telpā būs apskatāma līdz 
20. augustam. 

Pasākums tika atklāts ar „Vietvalžu” 
amatiermākslas kolektīvu koncertu, 
ko kuplināja šā gada vokālo konkursu 
„Cālis” un „Cīrulis” laureāti.

Par teātri, kino, aktieriem un 
režisoriem bija arī jautājumi jau 
tradicionālajā erudīcijas spēlē „Bīs-
tamāks par gūgli”, kurā kausu un gal-
veno balvu ieguva komanda „Valda 
un draugi”, kurai pērn pietrūka vien 
pavisam nedaudz līdz uzvarai. Tika 
izspēlētas arī divas foto orientēša-
nās sacensības. Vienā, kuras uzde-
vumi bija veicami nedēļas laikā visā 
Salas pagasta teritorijā, pārliecinoši 
uzvarēja komanda „Īpašie”, balvā 

saņemot mūsu atbalstītāja, maizes 
ceptuves „Lāči”, dāvātos kārumus, 
bet otrā, kas norisinājās pasākuma 
laikā „Vietvalžos”, dāvanu karti no 
ūdenssporta centra „Stūris”, kas arī 
atbalstīja Muzeju nakts pasākumu, 
saņēma Ozolu ģimene. Īpašu vei-
cināšanas balvu saņēma Krišjānis 
Orbidāns, kurš bija gan aktīvs, gan 
asprātīgs orientēšanās spēles atbil-
žu meklētājs. 

Muzeju nakts pasākumu „Viet-
valžos” noslēdza Babītes novada 
amatierteātra „Kalambūrs” pirmiz-
rāde – K. Čapeka „Kā top izrāde”. 

Dace Ulpe, 
Babītes novada pašvaldības 

Kultūrizglītības centra filiāles 
Salas pagastā „Vietvalži” 

izstāžu zāles vadītāja

babītes mūzikas skolas ziņas

pasākumi babītes novada pašvaldības bibliotēkā

n	22.	maijā	Babītes Mūzikas skolas čellists Maksims Skibickis ieguva 1. vietu XXIV star-
ptautiskajā jauno mūziķu konkursā „Sigulda 2019”. Audzēknis mācās pie skolotājas Ani-
tas Rozes. Klavieru pavadījumu konkursā nodrošināja Diāna Bahmete.

n	23.	maijā	Babītes Mūzikas skolas audzēkņi piedalījās Piņķu kaujas simtgades atceres 
pasākumā Kultūrizglītības centra Lielajā zālē.

n	26.	 maijā notika skolas audzēkņu koncerts Babītes Rododendru audzētavā. Koncertu 
iesāka skolas koris, bet noslēgumā varēja baudīt Jūrmalas Mūzikas vidusskolas sagatavo-
šanas 2. klašu kora priekšnesumu. Neskatoties uz apmākušos dienu, koncerts pulcēja ļoti 
daudz klausītāju.

n	29.	maijā skolas Lielajā zālē tika sumināti šā mācību gada konkursu laureāti. Kopumā 
šogad godalgotas vietas dažādos konkursos ir ieguvuši 36 audzēkņi. 

n	31.	maijā notika Babītes Mūzikas skolas audzēkņu izlaidums. Šogad mūzikas skolu ab-
solvēja 13 audzēkņi – trīs klavierspēles, divi vijoles spēles, trīs kokles spēles, divi flautas 
spēles, viens trompetes spēles un divi sitaminstrumentu spēles specialitātē.

n	8.	jūnijā skolas orķestris un koklētāji piedalījās novada desmitgades svinībās.

Česlavs	Grods,	
Babītes Mūzikas skolas direktora vietnieks izglītības darbā

Ar panākumiem aizvadīts pēdējais mācību mēnesis

No 27. maija Babītes novada pašvaldības bibliotēkā aplūkojama novadpētniecības izstāde 
„Atskats pagātnē un ieskats Babītes novada tagadnē”. Izstādē iekļauta neliela daļa no ie-
priekšējās izstādes „Kādreiz un tagad”, kas sasaucas ar senākas pagātnes notikumiem, kad 
vēl nebija izveidots Babītes novads. Izstādē var iepazīties ar vēsturnieka M. Mitenberga rakstu 
par mūsu novada grāmatu krātuvju tapšanas vēsturi: „Domājams, ka pirmās grāmatas Babī-
tes pagastā parādījušās 17. gadsimtā, bet pilnīgi drošas ziņas par bibliotēkas esamību saistās 
ar 19. gadsimta sākumu – Heinriha Gotlība Pēša (1817–1849) bibliotēku.”
Izstādes materiālos atrodamas ziņas par Salas pagasta bibliotēkas pirmsākumiem, par Babī-
tes pagasta bibliotēku, par Piņķu bibliotēku, par bibliotēku apvienošanu, par Babītes novada 
pašvaldības bibliotēkas pārcelšanos uz tagadējo ēku Jūrmalas ielā 14A. Izstādes apmeklētāji 
var iepazīties ar informāciju par Babītes novada uzņēmumiem un uzņēmējiem. Ir ieskats spilg-
tākajos un nozīmīgākajos desmitgades notikumos, izglītības iestāžu attīstībā, sportā, kultūrā, 
saimnieciskajā darbībā.
Uz ekrāna tiks demonstrēta virtuālā izstāde „Babītes novadam 10”, kā arī foto no Kultūrizglī-
tības centra pārbūves un piebūves procesiem un Kultūrizglītības centra atklāšanas svētkiem.
Izstāde būs aplūkojama visu vasaru. 
Laipni gaidīti Babītes novada pašvaldības bibliotēkā Jūrmalas ielā 14A!

Ināra	Pētersone,	
Babītes novada pašvaldības bibliotēkas bibliotekāre

Bibliotēkā Piņķos apskatāma izstāde 
par Babītes novada vēsturi

foto: ilze aizsila

Muzeju nakts „Vietvalžos”
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foto: ilze aizsila
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Izstrādāts Babītes novada pašvaldības apbalvojumu dizains 
un apbalvojumu piešķiršanas kārtība
2019. gada 29. maijā Babītes 
novada pašvaldības dome 
apstiprināja nolikumu 
par Babītes novada pašvaldības 
apbalvojumiem. 

Nolikums paredz piešķirt divu pakāp-
ju apbalvojumus fiziskām un juridis-
kām personām par īpašiem panāku-
miem vai sasniegumiem: I  pakāpes 
apbalvojums var tikt piešķirts kādā no 
piecām kategorijām – kultūrā, izglītī-
bā, sportā, uzņēmējdarbībā un vides 
attīstībā, par ko apbalvotā persona 

saņem atzinību un krūšu zīmi (fizis-
kas personas gadījumā) vai balvu – 
galda medaļu ar apliecību (juridiskas 
personas gadījumā) valsts svētku pa-
sākumā novembrī; II pakāpes apbal-
vojums var tikt piešķirts īpašos noti-
kumos vai gadījumos, par ko persona 
saņem Pateicību.

Atzinību, krūšu zīmes, balvas, patei-
cības un apliecības dizains ir saskaņots 
Valsts heraldikas komisijā, ko apliecina 
Latvijas Valsts prezidenta kancelejas šā 
gada 13. maijā pašvaldībai nosūtītais at-
zinums. Aicinām iepazīties ar pievieno-

to Babītes novada pašvaldības nolikuma 
tekstu (pielikums un pilnā versija pie-
ejama www.babite.lv, sadaļā „Novads”) 
un krūšu zīmes un balvas dizainu. 

Šogad aicinām I pakāpes apbal-
vojumiem izvirzīt personas, pašval-
dībai nosūtot vai iesniedzot iesnie-
gumus (pēc mājaslapā pievienotā 
veidlapas parauga) līdz 16. augus-
tam (ieskaitot)!

Ilze Aizsila,
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste Krūšu zīmes dizainsBalvas dizains

NOLIKUMS  par Babītes novada pašvaldības apbalvojumiem 
APSTIPRINĀTS ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 29. maija lēmumu (protokols Nr. 10, 2.§)

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Šis nolikums nosaka Babītes novada pašvaldības 

(turpmāk – Pašvaldība) apbalvojumu (turpmāk 
tekstā – Apbalvojumi) piešķiršanas mērķi, Apbal-
vojumiem izvirzīto personu izvērtēšanas kārtību 
un Apbalvojumu pasniegšanas kārtību.  

2. Apbalvojumu piešķiršanas mērķis ir motivēt fi-
ziskas un juridiskas personas (turpmāk tekstā – 
Personas) ar savu darbību sekmēt Babītes novada 
attīstību un atpazīstamību, tādējādi stiprinot vie-
tējās kopienas saikni ar savu novadu, kā arī pateik-
ties iedzīvotājiem par viņu personīgo ieguldījumu 
novada attīstībā. 

3. Pašvaldības apbalvojumiem ir divas pakāpes. Ap-
balvojumi to nozīmīguma secībā ir šādi:
3.1. I pakāpes Apbalvojumi tiek pasniegti piecās 

kategorijās – kultūrā, izglītībā, sportā, uzņē-
mējdarbībā un vides attīstībā:
3.1.1. fiziskas Personas saņem atzinību 

(turpmāk – Atzinība) kopā ar krūšu 
zīmi (turpmāk – Krūšu zīme),

3.1.2. juridiskas Personas saņem balvu 
(turpmāk – Balva) kopā ar apliecību 
(turpmāk – Apliecība);

3.2. II pakāpes Apbalvojums ir pateicība (turp-
māk – Pateicība).

II. I PAKĀPES APBALVOJUMU APRAKSTS 
4. I pakāpes Apbalvojums ietver piecas katego-

rijas, kuras ir saskaņā ar novada simboliku un 
novada vērtībām un izriet no saukļa „Ģimenei. 
Videi. Izaugsmei.”. 

5. I pakāpes Apbalvojuma kategorijas: 
5.1. Apbalvojumu kultūrā piešķir Personām 

(piemēram, vietējiem māksliniekiem, 
nevalstiskajām organizācijām, nodibinā-
jumiem, amatiermākslas kolektīviem, per-
sonu grupām) par:
5.1.1. nozīmīgu ieguldījumu kultūrvides at-

tīstībā Babītes novadā,
5.1.2. izcilību savas jomas darbībā, nesot Ba-

bītes novada vārdu Latvijā/pasaulē,
5.1.3. mūža ieguldījumu vietējā kultūras 

mantojuma saglabāšanā; 
5.2. Apbalvojumu izglītībā piešķir Personām 

(piemēram, pedagogiem, izglītības iestāžu 
vadītājiem, izglītības jomā strādājošiem 
vai izglītojamiem; izglītības iestādēm vai 
interešu izglītības pakalpojumu īstenotā-
jiem un tml.) par: 
5.2.1. ilggadēju ieguldījumu pedagoģiskajā 

darbā un izglītības attīstībā Babītes 
novadā,

5.2.2. inovatīvu pieeju pedagoģiskajā darbā 
Babītes novadā,

5.2.3. izciliem sasniegumiem izglītībā, nesot 
Babītes novada vārdu Latvijā/pasaulē,

5.2.4. izcilību savā profesionālajā darbībā, 
veicinot Babītes novada bērnu un jau-
niešu sasniegumus izglītībā;  

5.3. Apbalvojumu sportā piešķir Personām (pie-
mēram, individuālajiem sportistiem, trene-
riem, nevalstiskajām organizācijām, biedrī-
bām, sporta klubiem, komandām) par: 
5.3.1. izciliem sasniegumiem kādā sporta 

veidā nacionālā/pasaules līmenī,
5.3.2. ieguldījumu Babītes novada sporta 

dzīves attīstībā un popularizēšanā,
5.3.3. ieguldījumu aktīva dzīvesveida veici-

nāšanā Babītes novadā;
5.4. Apbalvojumu uzņēmējdarbībā piešķir Perso-

nām (piemēram, individuālajiem komersan-
tiem, uzņēmumiem, saimnieciskās darbības 
veicējiem) par:
5.4.1. inovāciju ieviešanu uzņēmējdarbībā, 

Babītes novada vārdu nesot Latvijā/
pasaulē,

5.4.2. ilggadēju ieguldījumu uzņēmējdarbī-
bas attīstībā Babītes novadā,

5.4.3. ieguldījumu uzņēmējdarbības noza-
res attīstībā nacionālā/starptautiskā 
līmenī,

5.4.4. ieguldījumu jauna uzņēmējdarbības 
veida attīstībā Babītes novadā,

5.4.5. nozīmīgu darbavietu skaita nodrošinā-
šanu novada iedzīvotājiem ilgtermiņā;  

5.5. Apbalvojumu vides attīstībā piešķir Per-
sonām (piemēram, vietējiem savas jomas 
entuziastiem, uzņēmumiem, nevalstiskām 
organizācijām) par:
5.5.1. ieguldījumu Babītes novada kultūrvēs-

turiskās ainavas saglabāšanā,
5.5.2. ieguldījumu ģimenei draudzīgas teri-

torijas attīstīšanā,
5.5.3. ieguldījumu Babītes novada teritorijas 

ilgtspējīgā attīstībā, 
5.5.4. ieguldījumu novada ainavas veido-

šanā,
5.5.5. ieguldījumu sociālās labklājības veici-

nāšanā,
5.5.6. ieguldījumu labdarībā,
5.5.7. ieguldījumu dabas aizsardzībā.

6. I pakāpes Apbalvojums fiziskām Personām ir 
Atzinība (pielikums Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, 
Nr. 5), ko pasniedz kopā ar Krūšu zīmi (Pieli-
kums Nr. 6). 

7. I pakāpes Apbalvojums juridiskām Personām ir 
Balva (pielikums Nr. 7), ko pasniedz kopā ar Ap-
liecību (pielikums Nr. 8). 

III. I PAKĀPES APBALVOJUMU 
 PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
8. I pakāpes Apbalvojumu par sevišķiem nopelniem 

piešķir Personām (Babītes novada teritorijā dzī-
vesvietu deklarējušiem iedzīvotājiem vai Babītes 
novadā reģistrētiem uzņēmumiem vai biedrī-
bām), kuras devušas nozīmīgu ieguldījumu Ba-
bītes novada izglītības, kultūras, sporta, uzņēmēj-
darbības vai vides (sociālās, fiziskās) attīstībā. Par 
nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, 
gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta 
darbība, kas veicina Babītes novada pozitīvu atpa-
zīstamību vietējā un starptautiskā līmenī.

9. Fiziskai Personai Apbalvojumu katrā kategorijā 
piešķir dzīves laikā vienu reizi.

10. Informācija par Personu pieteikšanu Apbalvoju-
ma saņemšanai pieejama Babītes novada pašval-
dības interneta vietnē www.babite.lv.

11. Babītes novada pašvaldība informē par Preten-
dentu pieteikšanas termiņu un Apbalvojuma 
pasniegšanu, ievietojot paziņojumu pašvaldības 
informatīvajā izdevumā „Babītes Ziņas” un inter-
neta vietnē www.babite.lv.

12. Apbalvojamo Personu saraksts tiek izvērtēts 
Pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta 
lietu komitejā un apstiprināts ar Pašvaldības 
domes lēmumu.

13. Pretendentus Apbalvojuma saņemšanai var iz-
virzīt fiziskas vai juridiskas personas individuāli 
vai kolektīvi, ievērojot izsludinātos pieteikumu 
iesniegšanas termiņus; pieteikumus Pašvaldības 
Administrācijai var iesniegt klātienē vai pa pastu 
(adrese Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Ba-
bītes novads, LV-2107) vai elektroniski uz e-pasta 
adresi dome@babite.lv, parakstot to ar drošu elek-
tronisko parakstu (pielikumā Nr. 9 – pieteikuma 
veidlapa Nr. 1). 

14. Pieteicējs nedrīkst pieteikt pats sevi Apbalvojuma 
saņemšanai.

15. Uz pieteikuma vēstulēm atbildes netiek sniegtas.

IV. I PAKĀPES APBALVOJUMU 
 PASNIEGŠANAS
  UN ANULĒŠANAS KĀRTĪBA
16. I pakāpes Apbalvojumu pasniegšana notiek ne 

biežāk kā vienu reizi gadā, organizējot Apbalvoju-
mu pasniegšanas ceremoniju Latvijas Republikas 
proklamēšanai (18. novembris) veltītā svētku pa-
sākuma laikā Babītes novadā.

17. I pakāpes Apbalvojumu pasniedz Pašvaldības do-
mes priekšsēdētājs vai tā pilnvarota persona.

18. Informācija par I pakāpes Apbalvojumu pie-
šķiršanu, apbalvotās Personas vārds, uzvārds/
nosaukums, video, fotomateriāli, kā arī pamato-
jums I pakāpes Apbalvojuma saņemšanai var tikt 
publicēti Pašvaldības ārējos informācijas kanālos: 
interneta vietnēs www.babite.lv, Facebook.com/ 
Babitesnovads, Youtube.com, kā arī Pašvaldības in-
formatīvajā izdevumā „Babītes Ziņas”.   

19. Pašvaldības dome lemj par I pakāpes Apbalvo-
juma anulēšanu gadījumos, ja apbalvotā Persona 
ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīta 
par vainīgu noziedzīgā nodarījumā vai ir izdarīju-
si darbības, ar kurām nodarīts kaitējums Babītes 
novadam un kuras nebija zināmas Apbalvojuma 
piešķiršanas laikā, bet kļuva zināmas pēc Apbal-
vojuma piešķiršanas, vai minētās darbības izdarī-
tas pēc Apbalvojuma saņemšanas.

V. II PAKĀPES APBALVOJUMA APRAKSTS
  UN PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
20. II pakāpes Apbalvojums jeb Pateicība (pielikums 

Nr. 10) tiek piešķirta Personām īpašos notiku-
mos, kas saistīti ar Personas profesionālās dzīves 
sasniegumiem, ilggadēju darbu savā profesijā, 
inovāciju un citos īpašos gadījumos.

21. Pretendentus Apbalvojuma saņemšanai var iz-
virzīt fiziskas vai juridiskas personas individuāli 
vai kolektīvi; pieteikumus Pašvaldības Adminis-
trācijā var iesniegt klātienē vai pa pastu (adrese: 
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes no-
vads, LV-2107) vai elektroniski uz e-pasta adresi 
dome@babite.lv, parakstot to ar drošu elektronis-
ko parakstu (pielikumā Nr. 11 – pieteikuma veid-
lapa Nr. 2). 

22. Par Pateicības piešķiršanu lemj Pašvaldības do-
mes priekšsēdētājs pēc attiecīgā pieteikuma sa-
ņemšanas. 

23. Pateicības pasniegšana tiek organizēta pēc kon-
krētā pieteikuma noteiktā laikā un vietā. 

24. Pateicību Personai var piešķirt vairākas reizes.

VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
25. Nolikums stājas spēkā ar tā apstiprināšanu Pašval-

dības domes sēdē.
26. Priekšlikumus par grozījumiem vai papildinā-

jumiem nolikumā izskata Izglītības, kultūras un 
sporta lietu komitejā un apstiprina ar Domes 
lēmumu.

A. Ence, 
Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 
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Babītes pagasts, 
Babītes novads, LV–2107
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Avīze internetā: www.babite.lv.  www.facebook.com/Babitesnovads
Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža: 3450 eksemplāru
Datorsalikums: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”

BABĪTES	NOVADA	PAŠVALDĪBAS	
KULTŪRIZGLĪTĪBAS	CENTRA	FILIĀLĒ	
(„Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts)
22.	jūnijā	plkst.	19.00	ielīgošana Salas pagastā „Jāņuguns”. 
Programmā: 
l Līgo tirdziņš, vainagu darināšana, garda ēšana izbraukuma kafejnīcā un citas 

aktivitātes lieliem un maziem;
l plkst.	19.00 deju uzvedums visai ģimenei „Čigānmeitēns Ringla”;
l plkst.	20.00 koklētāju ansambļa „Balti” koncerts;
l plkst.	21.00 muzikālā izrāde „Jā, tie bij’ zelta laiki mums…” (A. Alunāna 

lugu dziesmu spēle);
l plkst.	22.30 danči kopā ar grupu „Stabu ielas muzikanti”.
Ieeja bez maksas.

6.	jūlijā	plkst.	15.00	E. Pāvula 90 gadu jubilejas pasākums. 
Programmā: tikšanās ar aktieriem Katrīni Pasternaku un Juri Kalniņu, Tukuma 
pūtēju ansambļa koncerts, fotoizstāde „Nezināmais Pāvuls”, ziedu nolikšana 
Salas kapsētā pie Eduarda Pāvula kapa. Ieeja pasākumā ir ar bezmaksas ie-
lūgumiem, kurus no 25. jūnija varēs izņemt „Vietvalžos” pie administratores. 
Informācija, rakstot uz e-pasta adresi dace.ulpe@babite.lv vai zvanot uz tālruņa 
numuru 67914921. 

Līdz	20.	augustam	Radošo prasmju telpā apskatāma izstāde „Teātra gars”, 
kurā apmeklētāji var iepazīties ar teātra spēlēšanas tradīcijām Salas pagastā: 
Ziedu laiki – no 1870. gada līdz Otrajam pasaules karam; Padomju laiki – dzīve 
Salas pagasta Tautas namā Jāņa Skuškas vadībā; Jaunie laiki – amatierteātra 
„Kalambūrs” gaitas.

25.	augustā	no	plkst.	12.00	līdz	20.00	notiks Salas pagasta Sīpolu svētki. 
Līdzīgi kā pagājušajā gadā, pasākuma laikā notiks gadatirgus. Aicinām pieteik-
ties amatniekus un mājražotājus, rakstot uz e-pasta adresi sabine.upeniece@
babite.lv. 

BABĪTES	NOVADA	PAŠVALDĪBAS	
DAUDZFUNKCIONĀLAjĀ	SOCIĀLO	PAKALPOjUmU	CENTRĀ	
(Centra iela 3, Piņķi)
20.	jūnijā	plkst.	12.00 Jāņu ielīgošanas pasākums: viktorīna „Ko tu zini par 
saulgriežu svinēšanas tradīcijām?”, rotaļas un spēles, ķimeņu (Jāņu) siera sie-
šanas nodarbība. 

BABĪTES	NOVADA	PAŠVALDĪBAS	BIBLIOTĒKĀ	
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
Tematiskās	izstādes:
l Intas Abramenko gleznu izstāde „Kaķi”,
l Novadpētniecības izstāde „Atskats pagātnē un ieskats Babītes novada tagadnē”,
l „Jūnijs – puķaino grāmatu mēnesis”,
l Vasaras saulgrieži”.

Pasākumi:
l 20.	 jūnijā	plkst.	14.00 radošā Līgo darbnīca „Darini pats!”, kurā varēs 
izgatavot šķīvjus no kļavu lapām un vīt Jāņu vainagus. 

Ievērojamu	kultūras	darbinieku	jubilejas	izstādes:
l Dzejniekam Jānim Peteram – 80,
l Dzejniecei Annai Rancānei – 60,
l Krievu rakstniekam Aleksandram Puškinam – 220,
l Režisoram Aloizam Brenčam – 90,
l Gleznotājam Indulim Zariņam – 90,
l Aktrisei Antai Krūmiņai – 85,
l Aktrisei Zanei Jančevskai – 55,
l Aktrisei Zanei Dombrovskai – 35.

jaunieguvumu	izstāde	
l Bērnu grāmatas, nozaru literatūra, daiļliteratūra.

Vairāk	informācija	par	pasākumiem	
interneta	vietnē	www.babite.lv

kapsētu svētki
22.	jūnijā	plkst.	12.00	

Rīgas Sv. Alberta katoļu draudzes 
kapsētas svētki Piņķu kapos.

28.	jūlijā 
kapsētas svētki Piņķu 

Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskās draudzes 
mācītāja Andra Krauliņa vadībā: 
l plkst.	11.00 Piņķu kapos
l plkst.	13.00 Annas kapos

l plkst.	15.00 Beberbeķu kapos.

11.	augustā	plkst.	13.00	
kapsētas svētki Salas kapos mācītāja 

Aivara Guseva vadībā.


