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Aicinām pieteikt pretendentus 
Babītes novada pašvaldības I. pakāpes 
apbalvojumu saņemšanai kultūrā, 
izglītībā, sportā, uzņēmējdarbībā 
un vides attīstībā.

Šī gada maijā izstrādāta Babītes novada pašvaldī-
bas apbalvojumu sistēma, un pirmo reizi Babītes 
novadā deklarētajiem iedzīvotājiem vai reģistrē-
tiem uzņēmumiem un biedrībām tiks pasniegti 
Babītes novada pašvaldības apbalvojumi par 
nozīmīgu ieguldījumu Babītes novada izglītības, 
kultūras, sporta, uzņēmējdarbības vai vides attīs-
tībā. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils 
darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem 
bagāta darbība, kas veicina Babītes novada pozitī-
vu atpazīstamību vietējā un starptautiskā līmenī. 

I. pakāpes apbalvojumus 
piešķirs piecās kategorijās 
1. Kultūrā  – personām (piemēram, vietējiem 
māksliniekiem, nevalstiskajām organizācijām, 
nodibinājumiem, amatiermākslas kolektīviem, 
personu grupām) par nozīmīgu ieguldījumu kul-
tūrvides attīstībā Babītes novadā, izcilību savas jo-
mas darbībā, nesot Babītes novada vārdu Latvijā/
pasaulē, mūža ieguldījumu vietējā kultūras man-
tojuma saglabāšanā. 
2. Izglītībā – personām (piemēram, pedagogiem, 
izglītības iestāžu vadītājiem, izglītības jomā strādā-
jošajiem vai izglītojamajiem, izglītības iestādēm 
vai interešu izglītības pakalpojumu īstenotājiem 
u.tml.) par ilggadēju ieguldījumu un inovatīvu 
pieeju pedagoģiskajā darbā un izglītības attīstībā 
Babītes novadā, izciliem sasniegumiem izglītībā, 
nesot Babītes novada vārdu Latvijā/pasaulē, izci-
lību savā profesionālajā darbībā, veicinot Babītes 
novada bērnu un jauniešu sasniegumus izglītībā. 
3. Sportā  – personām (piemēram, individuā-
lajiem sportistiem, treneriem, nevalstiskajām 
organizācijām, biedrībām, sporta klubiem, ko-

mandām) par izciliem sasniegumiem kādā spor-
ta veidā nacionālā/pasaules līmenī, ieguldījumu 
Babītes novada sporta dzīves attīstībā un popula-
rizēšanā, ieguldījumu aktīva dzīvesveida veicinā-
šanā Babītes novadā.
4. Uzņēmējdarbībā  – personām (piemēram, 
individuālajiem komersantiem, uzņēmumiem, 
saimnieciskās darbības veicējiem) par inovāciju 
ieviešanu uzņēmējdarbībā, Babītes novada vār-
du nesot Latvijā/pasaulē, ilggadēju ieguldīju-
mu uzņēmējdarbības attīstībā Babītes novadā, 
ieguldījumu uzņēmējdarbības nozares attīstībā 
nacionālā/starptautiskā līmenī, ieguldījumu 
jauna uzņēmējdarbības veida attīstībā Babītes 

novadā, nozīmīgu darbavietu skaita nodrošinā-
šanu novada iedzīvotājiem ilgtermiņā.
5. Vides attīstībā – piešķir personām (piemē-
ram, vietējiem savas jomas entuziastiem, uz-
ņēmumiem, nevalstiskām organizācijām) par 
ieguldījumu Babītes novada kultūrvēsturiskās 
ainavas saglabāšanā, ieguldījumu ģimenei drau-
dzīgas teritorijas attīstīšanā, ieguldījumu Babī-
tes novada teritorijas ilgtspējīgā attīstībā, iegul-
dījumu novada ainavas veidošanā, ieguldījumu 
sociālās labklājības veicināšanā, ieguldījumu 
labdarībā, ieguldījumu dabas aizsardzībā.

Aicinām līdz 16. augustam izvirzīt pretenden-
tus apbalvojumu saņemšanai, iesniedzot iesniegu-

mu pašvaldības administrācijas kancelejā vai sūtot 
uz e-pastu dome@babite.lv.

Pieteikt pretendentus apbalvojumu saņem-
šanai var jebkura fiziska vai juridiska persona in-
dividuāli vai kolektīvi. 

Iesniegums pretendentu pieteikšanai un 
Nolikums par Babītes novada pašvaldības ap-
balvojumiem pieejams pašvaldības mājaslapas 
www.babite.lv sadaļā Novads/Pašvaldības ap-
balvojumi.

Apbalvojumi  – atzinība un krūšu zīme (fizis-
kām personām) vai balva  – galda medaļa ar ap-
liecību (juridiskām personām) – svinīgi tiks pa-
sniegti valsts svētku pasākumā novembrī.
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Aicinām pieteikt pretendentus apbalvojumiem!
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Lacīte ar koka klucīšiem mazu-
ļu plaukstiņu trenēšanai ir dāvana  
Babītes novada visjaunākajiem iedzī-
votājiem no pašvaldības sadarbības 
partneriem – lidostas „Rīga”.

Lacītes ar īpašu mīlestību un 
centību ir izgatavotas sociālajā uz-

ņēmumā „Visi Var”. Uzņēmuma pa-
matvērtība ir cilvēku ar invaliditāti 
un citu mazaizsargāto cilvēku no-
darbinātība.

Dāvaniņas laipni aicinātas saņemt 
arī tās ģimenes, kurās bērni dzi-
muši 2019. gada pirmajā   pusgadā.  

Lūgums, dodoties uz dzimtsarakstu 
nodaļu (Centra ielā 4, Piņķos), paņemt 
līdzi bērna dzimšanas apliecību.

Ilze Aizsila,
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Babītes novada 
jaundzimušajiem 
dāvaniņa 
no lidostas „Rīga”
No 1. jūlija mazuļiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Babītes novadā, kopā ar grāmatiņu par bērna pirmo dzīves 
gadiņu Babītes novada dzimtsarakstu nodaļa dāvinās arī lidostas „Rīga” sarūpētu dāvaniņu.

Japānā koris viesosies divas nedēļas 
un piedalīsies divos starptautiskos 
koru konkursos – 35.  starptautiska-
jā Takarazukas kamerkoru konkursā 
(Takarazuka Chamber Choir Compe-
tition) un 2.   starptautiskajā Tokijas 
koru konkursā (Tokyo International  
Choir Competition), kas ir viens no 
jaunizveidotā Pasaules koru Grand 
Prix posmiem. Konkursos koris  
piedalīsies vairākās kategorijās, iz-
pildot dažādu laiku un stila mūzi-
ku  – no renesanses un baroka līdz 
mūsdienām. 

Neiztrūkstoši konkursu program-
mās iekļauti gan obligātie konkursu 
skaņdarbi, ko radījuši japāņu kom-
ponisti, gan latviešu komponistu  – 
Lauras Jēkabsones, Pētera Vaska, 
Ērika Ešenvalda  – darbi un citu 
autoru opusi, kas izvēlēti atbilstoši 
konkursu nolikumiem. Japānā ko-
ris „MASKA” sniegs arī atsevišķus 
koncertus  –  23.  jūlijā Nagaokakyo 
memoriālajā kultūras centrā (Na-
gaokakyo Memorial Culture Centre) 
Kioto pilsētā, uzstājoties koncertsē-
rijā ar tādiem pasaulē atzītiem ko-
lektīviem, kā vokālā grupa „The 
King Singers” no Lielbritānijas, kori 
„Sofia Vokalensemble” no Zviedrijas 
un kamerkori „KammerChor Saab-
rucken” no Vācijas.

Liels prieks būs tikties arī ar Japā-
nas latviešu kori „Gaisma” – gan snie-
dzot meistarklasi, gan dziedot savu 
koncertu Tokijā 24. jūlijā un viesojo-
ties Latvijas vēstniecībā Japānā.

Savos solo koncertos „MASKA” iz-
pildīs arī daļu no skaņdarbiem, kas šā 
gada pirmajā pusē ieskaņoti jaunākajā 
CD – „Dedication” („Veltījums”). Dis-
kā iekļauti skaņdarbi, kas veltīti tieši 
korim „MASKA” – Lauras Jēkabsones, 
Riharda Zaļupes, Renātes Stivriņas, 
Jāņa Šipkēvica, Jāņa Ozola, Vītauta 
Miškina un Pērta Ūsberga opusi. Īpašs 
prieks un pateicība par iespēju ierakstu 
ieskaņot Piņku Sv. Jāņa baznīcā.

Tikai uz dienu atgriežoties no Ja-
pānas koncertbrauciena Latvijā, koris 
dosies ceļā uz Gēteborgu, lai pārstā-
vētu Latviju starptautiskajā konkursā 
„Eirovīzijas koris 2019”. Konkursa 
pirmajā kārtā koris izpildīs Lauras 
Jēkabsones skaņdarbu „Pērkontēvs”, 
kas tika komponēts pagājušā vasarā 
notikušajiem Dziesmu kariem un ļāva 
„MASKAI” iegūt pirmo vietu starp 
Latvijas labākajiem amatieru koriem.  
Šā konkursa finālam tiks virzīti trīs kori, 
un tam koris „MASKA” ir sagatavojis 
pirmatskaņojumu – Lauras Jēkabsones 
„Nāc, Dieviņi!”. Abi skaņdarbi balstās 
uz latviešu tautasdziesmām un parāda 
mūsu kormūzikas daudzveidību.

Kora gaitām konkursā „Eirovīzijas 
koris 2019” no 1. līdz 4. augustam se-
kos līdzi un informēs „Latvijas Televī-
zija”, un konkursa noslēgumu TV ekrā-
nos varēs skatīt 3. augusta vakarā.

Aicinām sekot līdzi un atbalstīt kori 
„MASKA” arī sociālajā vietnē Facebook!

Līga Štrausa,
koris „MASKA”

Pašvaldības finansējums tiek piešķirts 
projektiem, kuros paredzētas šādas 
iniciatīvas  – teritorijas labiekārtošana 
un sabiedrisko aktivitāšu dažādoša-
na, kultūras pasākumi un tradicionālo 
kultūras vērtību saglabāšana, veselīga 
dzīvesveida un sporta popularizēšana.

Šogad konkursā iesniegti 11 pro-
jektu pieteikumi. Izvērtējot to atbil-
stību konkursa nolikumam, finansē-
jums piešķirts:
l Mārtiņam Mitenbergam projekta 

„Vēstures izziņas stends Babītes 
novadā Skārduciemā” īstenošanai. 
Projektā iecerēts uzstādīt infor-
matīvu stendu par Skārduciema, 
Dumpju ciema un Vīkuļu ciema 
vēsturi un iedzīvotājiem;

l Latvijas Ornitoloģijas biedrībai 
projekta „Iepazīsti Babītes no-
vada dabu! II” īstenošanai. Pro-
jekta ietvaros ik mēnesi, sākot ar 
2019. gada jūniju, Babītes novadā 
tiek organizēti dažādi pasākumi – 
putnu klausīšanās vakars jūnijā, 
kukaiņu vērošanas ekskursija jū-
lijā, veloekskursija augustā, sēņu 
ekskursija septembrī, putnu baro-
tavu darbnīca oktobrī, kā arī tiks 
uzstādīts informatīvs stends par 
putniem  Babītes novadā rodo-
dendru selekcijas un izmēģināju-
mu audzētavā „Babīte”;

l biedrībai „Radošais laiks” projek-
ta „Mākslas diena „Putni”” īsteno-
šanai; 

l Latvijas Kultūrvēsturiskās ainavas 
un vēsturiskās atmiņas izpētes un 
saglabāšanas biedrībai projekta 
„Vārdu stāsti. Babītes novada viet-
vārdu un nosaukumu izcelsme un 
vēsture”. Izstāde, sarunu cikls un 
konkurss novada vispārizglītojošo 
skolu audzēkņiem” īstenošanai; 

l Mārtiņam Roķim projekta „Teri-
torijas labiekārtošana un aprīko-
šana bērnu, ģimeņu, novada iedzī-
votāju labsajūtai un atpūtai brīvā 
dabā” īstenošanai; 

l biedrībai „Mans ciemats” projek-
ta „Mežāre  – draudzīgām ģime-
nēm!” realizēšanai. 
Konkurss norisinās jau trešo gadu. 

Pērn konkursa ietvaros izskanējusi 
Kokļu diena, notikušas mākslas dar-
bnīcas un izstādes, iepazīta Babītes 
novada daba kopā ar Latvijas Orni-
toloģijas biedrību, realizēts projekts 
„Piņķu baznīcas attīstīšana par mūs-
dienīgu un sabiedrībai atvērtu no-
vadpētniecības, izglītības un tūrisma 
objektu”, labiekārtots sporta laukums 
Laimdotas ielā Piņķos un Pūpes par-
ka teritorija parka aizsardzībai.

Projektu īstenošanas vieta – Babī-
tes novada administratīvā teritorija.

Īstenošanas laiks – no 2019. gada 
25.  maija līdz 2019.  gada 30.  no-
vembrim.

Finansējums par kopējo summu 
15  238,24  eiro ieplānots Babītes 
novada pašvaldības 2019.  gada pa-
matbudžeta izdevumu programmā 
„Dotācijas kultūrai”.

Māra Mičule,
Babītes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Babītes novada pašvaldība finansējumu projektu konkursā 
„Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā”
piešķir sešiem projektiem
Lai dzīves vides kvalitātes uzlabošanā Babītes novadā iesaistītu 
nevalstiskās organizācijas, komercsabiedrības un fiziskas personas, kuras 
reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji, Babītes novada pašvaldība 
martā izsludināja projektu konkursu „Ģimenei. Videi. Izaugsmei 
Babītes novadā”, kura kopējais finansēšanas fonds ir 20 000 eiro 
(vienam projektam – līdz 4 000 eiro). 

Babītes novada jauktais koris „MASKA” 
ceļā uz Japānu un Zviedriju
Pēdējie mēneši jauktajam korim „MASKA” aizrit aktīvā 
un intensīvā darbā, gatavojoties koncertbraucienam uz Japānu 
un dalībai starptautiskajā konkursā „Eirovīzijas koris 2019” 
Gēteborgā, Zviedrijā.
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Babītes novada pašvaldības domes sēdē 
2019. gada 26. jūnijā izskatīti 44 lēmumprojekti. 
Sēdē piedalījās 13 deputāti. 
Domes lēmumi īsumā:
n piešķirt adresi Stropu iela 8-1, Spilve, Ba-

bītes pagasts, Babītes novads, telpu grupai 
146,20 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 
8048 004 0885 001 001. Piešķirt adresi Stropu 
iela 8-2, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads, 
telpu grupai 134,80 m2 platībā, ar kadastra apzī-
mējumu 8048 004 0885 001 002;

n piešķirt adreses un noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 11 plānotajām zemes vienī-
bām Mazajā Miera ielā un Miera ielā Mežārēs, 
Babītes pagastā, Babītes novadā, atļaujot zemes 
vienības reģistrēt kā atsevišķus nekustamos 
īpašumus. Likvidēt Babītes pagastā nekustamā 
īpašuma nosaukumu „Smilgu pļava”;

n piešķirt adresi Lakstu iela 12, Spilve, Babītes 
pagasts, Babītes novads divu dzīvokļu mājai 
ar kadastra apzīmējumu 8048  008  0179  001. 
Piešķirt adresi Lakstu iela 12-1, Spilve, Ba-
bītes pagasts, Babītes novads, telpu grupai 
198,00  m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 
8048 008 0179 001 001; piešķirt adresi Lakstu 
iela 12-2, Spilve, Babītes pagasts, Babītes no-
vads, telpu grupai 198,20 m2 platībā, ar kadastra 
apzīmējumu 8048 008 0179 001 002;

n piešķirt adresi Pļavu iela, Spuņciems, Salas 
pagasts, Babītes novads nekustamā īpašu-
ma „Pļavu iela”, kadastra Nr. 8088  005  0064 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8088 005 0308 un nekustamā īpašuma „Pļavu 
iela”, kadastra Nr. 8088 005 0535, zemes vien-
ībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0535. 
Likvidēt adresi „Salves ceļš”, Spuņciems, Salas 
pagasts, Babītes novads;

n apstiprināt detālplānojumu nekustamā īpa-
šuma „Dreimaņi” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8048  001  0568 Mežārēs, Babītes 
pagastā, Babītes novadā;

n apstiprināt detālplānojumu nekustamā īpašu-
ma „Melbas” zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 8048  008  0072 Sēbruciemā, Babītes 
pagastā, Babītes novadā;

n nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai izstrādāto detālplānojuma projektu 
nekustamā īpašuma Cidonijas iela 7 zemes vien-
ībai ar kadastra apzīmējumu 8048 0040 174, Ba-
bītē, Babītes pagastā, Babītes novadā;

n atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekusta-
mā īpašuma „Sintijas” zemes vienībai ar kadas-
tra apzīmējumu 8048  007  1064, nekustamā 
īpašuma „Treijas” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8048 007 1063 un nekustamā īpa-
šuma „Vizbules” zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 8048 007 1062 Dzilnuciemā, Babītes 
pagastā, Babītes novadā;

n apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajā īpašumā „Kaijas-1” ietilp-
stošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmēju-
mu 8048 008 0035 Vīkuļos, Babītes pagastā, 
Babītes novadā. Četrām plānotajām zemes 
vienībām piešķirt adreses: „Dzintarpļavas”, 
Babītes pagasts, Babītes novads; „Kaijas-1”, 
Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes novads; 
„Meisteri”, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes 
novads; „Ābeļziedi”, Vīkuļi, Babītes pagasts, 
Babītes novads, un noteikt nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķus;

n atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, 
ko ietver nekustamā īpašuma „Kraukļi” zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0037, 
Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

n noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķus zemes vienības daļām, kas reģistrētas 
nekustamā īpašuma „Meža vēji”, kadastra 
Nr.  8048  007  0996 zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 8048  007  0916: zemes 
vienības daļai 0,0169  ha platībā, zemes vien-
ības daļai 0,1085  ha platībā, zemes vienības 
daļai 0,0263  ha platībā, zemes vienības daļai 
0,3649  ha platībā (ar kadastra apzīmējumu 
8048  007  0189) noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – Dabas pamatnes, parki, zaļās 
zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teri-
torijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav 
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta 
lietošanas mērķa (0501);

n mainīt nekustamajā īpašumā Briežu iela  98A, 
kadastra Nr.  8048  007  0529, ietilpstoša-
jai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8048  007  0529, 0,0639  ha platībā noteikto 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz „In-
dividuālo dzīvojamo māju apbūve” (NĪLMK 
0601), 0,0228  ha platībā saglabāt esošo ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķi „Ar maģis-
trālajām elektropārvades un sakaru līnijām un 
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko 
produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto 
būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīša-
nas būvju apbūve” (NĪLMK 1201);

n atteikt izskatīt personas 30.05.2019.  iesniegu-
mu par būvatļaujas atcelšanu; 

n noslēgt zemes nomas līgumu ar personu par 
pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības 
daļas 0,0134  ha platībā, kadastra apzīmējums 
8048 003 0274, iznomāšanu teritorijas labiekār-
tošanai un uzturēšanai;

n izbeigt ar vienu personu noslēgto zemes nomas 
līgumu Nr.  4/2017 par nekustamajā īpašumā 
„Dārzi” ietilpstošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8048 004 0354, nosacītais nosau-
kums „MRS”, daļas 0,04 ha platībā iznomāšanu 
un noslēgt jaunu zemes nomas līgumu ar vienu 
personu bez apbūves tiesībām personīgās palīg-
saimniecības vajadzībām – ģimenes dārza ierī-
košanai un uzturēšanai. Noslēgt zemes nomas 
līgumu ar trim personām par pašvaldības īpašu-
mā „Dārzi” ar nosacīto nosaukumu „Virsaiši”, un 
pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības Sila 
iela 4, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads 
daļas iznomāšanu bez apbūves tiesībām perso-
nīgās palīgsaimniecības vajadzībām  – ģimenes 
dārza ierīkošanai un uzturēšanai;

n nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības 
kapitālsabiedrībai SIA „Babītes Siltums” Ba-
bītes novada pašvaldības īpašumā atrodošos 
pamatlīdzekļa ēkas daļu 153,60  m² platībā, 
Rīgas ielā 20A Piņķos, ar kopējo bilances 
vērtību 83,66  EUR un zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8048  003  0304 daļas 
0,1098  ha platībā ar kopējo bilances vērtību 
12 485,70 EUR nomu – ar mērķi nodrošināt 
kvalitatīvu ūdensapgādes sabiedrisko pakal-
pojumu sniegšanu Babītes novadā. Noteikt 
telpu un zemes bezatlīdzības lietošanas termi-
ņu līdz 2029. gada 31. jūlijam;

n izbeigt 30.04.2014. noslēgto zemes nomas līgu-
mu Nr. 250/2014 ar vienu personu par nekus-
tamajā īpašumā „Dārzi” ietilpstošās zemes vien-
ības ar kadastra apzīmējumu 8048  009  0057, 
nosacītais nosaukums „Virsaiši”, daļas 0,07  ha 
platībā (dārza Nr. 106) iznomāšanu; 

n elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas izbūves 
termiņu noteikt 31.12.2021, iesniedzot pašval-
dības administrācijā izbūvētās būves ekspluatā-
cijā pieņemšanas aktu un slēgt apbūves tiesības 
līgumu ar termiņu līdz 31.12.2030;

n izsniegt piecām personām izziņu par piekriša-
nu iegūt īpašumā nekustamos īpašumus Babītes 
novadā;

n piešķirt zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
8048 010 0424 7,12 ha platībā „Silvestra mežs” 
Babītes pagastā, Babītes novadā (īpašnieks: SIA 
„Rīgas meži”) esošajam ceļam ar grants segumu 
209,80 m garumā un 12 m platumā pašvaldības 
nozīmes ceļa statusu;

n apmaksāt Rīgas pilsētas pašvaldības rēķinu 
Nr. RH100448KJ0423 par personai sniegto pa-
kalpojumu krīzes situācijā 124,23 EUR apmērā;

n piešķirt pabalstu divām personām 290 EUR un 
500 EUR apmērā sociālās rehabilitācijas mērķu 
sasniegšanai; 

n apstiprināt atsavināmajam nekustamajam īpa-
šumam Sēņu iela 3 Kūdrā, Salas pagastā, Babītes 
novadā kadastra numuru 8088 001 0184, zemes 
vienības 0,0543 ha platībā ar kadastra apzīmēju-
mu 8088 001 0184 nosacīto cenu 3000,00 EUR 
apmērā;

n apstiprināt izsoles noteikumus „Babītes nova-
da pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma 
Sēņu iela 3, Kūdrā, Salas pagastā, Babītes nova-
dā, kadastra Nr. 8088 001 0184 zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 8088 001 0184 izsoles 
noteikumi”;

n atzīt nekustamā īpašuma „Piņķu ciems 2” 
Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra 
Nr. 8048 003 0274 zemes vienības daļas 0,05 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0353 
nomas tiesības pirmo izsoli par nenotikušu;

n atzīt nekustamā īpašuma Rožu iela 22 Babī-
tē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra 
Nr. 8048 004 0353, sastāvoša no zemes vien-
ības 1,62  ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
8048  004  0353 pirmo izsoli par nenotikušu.  
Uzdot Babītes novada pašvaldības Īpašu-
ma izsoles komisijai organizēt nekustamā 
īpašuma otro izsoli, veicot atkārtotu izsoles 
publisku izsludināšanu, izsoles sākuma cenu 
270  000,00  EUR norādot ar piezīmi „un 
PVN 21 % apmērā”. Ar Babītes novada pašval-
dības domes 24.04.2019. lēmumu (protokols 
Nr. 7, 22.§) apstiprināto izsoles noteikumu no-
sacījumi netiek mainīti;

n atcelt Babītes novada pašvaldības domes 
27.03.2017. lēmumu „Par zemes vienības da-
ļas nomu nekustamā īpašuma „Piņķu ciems 2” 
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
8048 003 0274” (protokols Nr. 4, 14.§);

n 2019. gada 25. maija administratīvā pārkāpuma 
protokolu-lēmumu Nr.  120030183 par ceļu 
satiksmes noteikumu pārkāpumu atstāt spēkā 
negrozītu un personas sūdzību noraidīt;

n 2019. gada 26. maija administratīvā pārkāpuma 
protokolu-lēmumu Nr.  120031881 par ceļu 
satiksmes noteikumu pārkāpumu atcelt un iz-
beigt lietvedību lietā;

n 2019. gada 26. maija administratīvā pārkāpuma 
protokolu-lēmumu Nr.  120031920 par ceļu 
satiksmes noteikumu pārkāpumu atstāt spēkā 
negrozītu un personas sūdzību noraidīt;

n 2019. gada 1.  jūnija administratīvā pārkāpuma 
protokolu-lēmumu Nr.  120030811 par ceļu 
satiksmes noteikumu pārkāpumu atcelt un iz-
beigt lietvedību lietā;

n 2019. gada 1.  jūnija administratīvā pārkāpuma 
protokolu-lēmumu Nr.  120030866 par ceļu 
satiksmes noteikumu pārkāpumu atcelt un iz-
beigt lietvedību lietā;

n izslēgt K.  Rammu no Sabiedriskās kārtības 
daļas sastāva; iekļaut A. Hrečaniku Sabiedriskās 
kārtības daļas darbinieku, kuriem ir piešķirtas 
tiesības kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās 
un stāvēšanas noteikumu ievērošanu Babītes 
novada teritorijā, sastāvā; precizēt Sabiedriskās 
kārtības daļas darbinieku, kuriem ir piešķirtas 
tiesības kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās 
un stāvēšanas noteikumu ievērošanu Babītes 
novada teritorijā, sastāvu;

n piešķirt dotāciju 4098,57 EUR apmērā „Nodi-
binājumam kokļu mūzikas centrs „Balti”” dalī-
bai Starptautiskajā mūzikas festivālā-konkursā 
„Sharg – Taronalari” Uzbekistānā no 25. augus-
ta līdz 30. augustam;

n apstiprināt divām personām piešķirtās bezmak-
sas mācību vietas Latvijas Starptautiskajā skolā;

n Babītes novada pašvaldības SIA „Babītes sil-
tums” pamatkapitāla palielināšanai ieguldīt 
pašvaldības nekustamā īpašuma Babītes iela 3A 
zemes vienību 0,2697 ha platībā, kadastra apzī-
mējums 8048 004 0987, ar aktīva uzskaites vēr-
tību 210,59  EUR. Babītes novada pašvaldības 
SIA „Babītes siltums” pamatkapitāla palielinā-
šanai ieguldīt pašvaldības nekustamā īpašuma 
Priedaines iela 5 zemes vienību 0,6791 ha pla-
tībā, kadastra apzīmējums 8048  003  0941, ar 
aktīva uzskaites vērtību 441,09 EUR;

n apstiprināt Pamatlīdzekļu norakstīšanas sarak-
stu;

n pagarināt ar Sociālā dienesta darbinieci 
30.08.2013. noslēgto dienesta dzīvojamo telpu 
īres līgumu par Babītes novada pašvaldības īpa-
šumā esošo dienesta dzīvokli adresē: „Dokto-
rāts”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads 
uz laiku līdz 31.08.2020.;

n izslēgt ar 26.06.2019. no Ētikas komisijas lo-
cekļu sastāva Babītes novada pašvaldības ad-
ministrācijas bijušo kancelejas vadītāju Inesi 
Amoliņu-Vīgu. Iecelt ar 27.06.2019. Babītes 
novada pašvaldības administrācijas kancelejas 
vadītāju Lāsmu Kallisu par Ētikas komisijas 
locekli;

n veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības 
23.01.2019. noteikumos Nr. 1 „Par amatiem, to 
klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestā-
dēs 2019. gadā” (protokols Nr. 1, 22.§), izsakot 
pielikumus Nr. 3 un Nr. 11 jaunā redakcijā;

n apstiprināt Babītes novada pašvaldības saisto-
šos noteikumus Nr. 48 „Par grozījumiem Babī-
tes novada pašvaldības 2019. gada budžetā”; 

n apstiprināt Babītes novada pašvaldības 
2018. gada publisko pārskatu;

n atvainoties SIA „Bērnudārzs Vinnijs” par 
domes nekonsekventu rīcību, lemjot par ne-
kustamā īpašuma Priežu ielā 3, Babītē, Babītes 
pagastā, Babītes novadā pirmpirkuma tiesību 
izmantošanu;

n piešķirt Babītes novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājam apmaksātu papildatvaļinājumu 
desmit darba dienas laikā no 2019. gada 1. jūli-
ja līdz 5.  jūlijam no 8.  jūlija līdz 12.  jūlijam un 
ikgadējo atvaļinājumu, vienu kalendāro nedēļu, 
laikā no 2019. gada 15. jūlija līdz 21. jūlijam.

Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs
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Nekustamais īpašums
n Saskaņots ēkas Centra ielā 3 Piņķos pārbūves būvprojekts un ēkas 

„Mežžiņi” Babītē nojaukšanas būvprojekts.
n Tiek gatavota dokumentācija atkārtotam iepirkumam par nekusta-

mā īpašuma „Salves” Spuņciemā pārbūves būvprojekta izstrādi.
n Turpinās Babītes vidusskolas piebūves būvdarbi.
n Izsludināts iepirkums par atkritumu apsaimniekotāja izvēli Babītes 

novadā; piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 29.07.2019.

Ceļi, meliorācija un apgaismojums 
n Sākta Spuņciema ielas Spuņciemā pārbūve.
n Pabeigta grants ceļu greiderēšana, veikti asfaltbetona seguma 

labošanas darbi, uzstādītas jaunas ceļa zīmes.
n Minimālā sastāvā saskaņots Mēness ielas pārbūves būvprojekts.
n Sagatavota dokumentācija, lai izsludinātu iepirkumu par Vīkuļu 

ceļa virsmas vienkāršoto apstrādi.
n Pabeigti Dzilnupes sūkņu stacijas pārbūves darbi, būvobjekts pie-

ņemts ekspluatācijā. Uzsākta Treņču poldera sūkņu stacijas pārbū-
ve, notiek pirmreizējā zāles pļaušana uz dambjiem.

n Tiek izbūvēts ielas apgaismojums Spuņciema ielas posmā 
Spuņciemā.

Pašvaldības iestādes
n Noslēgts līgums par Babītes sporta kompleksa mazā peldbaseina gaisa 

apstrādes mikroklimata iekārtas iegādi un uzstādīšanu; saremontēts 
skeitparks Jūrmalas ielā 17 Piņķos; izbūvēti logi Spuņciema sporta 
halles šķidrā kurināmā noliktavai „Pīlādzīšos” Spuņciemā.

n Pasūtīts kravas lifts Babītes vidusskolā ēdināšanas bloka vaja-
dzībām, un tuvākajā laikā tiks nomainītas centrālās ieejas durvis 
vecajam skolas korpusam. 

n Izsludināts zemsliekšņu iepirkums par Babītes vidusskolas terito-
rijas labiekārtojuma un vecā korpusa cokolstāva siltināšanas būv-
projekta izstrādi. 

n Izsludināts iepirkums par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Ba-
bītes vidusskolai un Salas sākumskolai; piedāvājumu iesniegšanas 
termiņš – 22.07.2019. 

n Salas sākumskolā notiek plānotie remonti – tiek mainīts grīdas 
segums un iekšdurvis trīs klasēs un veikts skolas telpu sienu kos-
mētiskais remonts.

n Babītes PII noslēgts līgums par rotaļu laukuma aprīkojuma uzstādī-
šanu līdz 23.08.2019. 

Elfa Sloceniece, 
Babītes novada pašvaldības izpilddirektore

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
zemes vienībām „Sintijas”, „Treijas” un „Vizbules” 
Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā 
Ar Babītes novada pašvaldības domes 26.06.2019. lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu zemes vienībām „Sintijas”, „Treijas” un „Vizbules” Dzilnuciemā, Babītes pagastā, 
Babītes novadā” (prot. Nr. 12, 8.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi detalizēt zemes 
vienību izmantošanu un apbūves parametrus, paredzot detālplānojuma teritorijā privātmāju 
būvniecību, vienlaikus nosakot jauno zemes vienību robežas un aprobežojumus, kā arī privāt-
māju uzturēšanai nepieciešamo transporta infrastruktūru un inženierkomunikācijas. 
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības administrācijas 
Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja Andra Valaine.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 23.08.2019. var iesniegt Babītes novada pa-
švaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107 
vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv.
Sekot detālplānojuma izstrādes gaitai var vienotajā ģeotelpiskās informācijas un pakalpojumu 
sniegšanas portālā www.geolatvija.lv. 

Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai zemes vienībai 
Cidonijas ielā 7 Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā 
Ar Babītes novada pašvaldības domes 26.06.2019. lēmumu „Par detālplānojuma projekta nodošanu 
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma Cidonijas iela 7 zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8048 004 017 4 Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr. 12, 7.§) 
detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 24.07.2019. līdz 21.08.2019. Publiskās apsprie-
šanas sanāksme notiks 12.08.2019. plkst.17.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas 
ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs pieejams Babītes novada pašvaldī-
bas administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4 (5. kabinets), Piņķos, Babī-
tes pagastā, Babītes novadā. Tāpat ar detālplānojuma materiāliem būs iespējams iepazīties 
ģeoportālā www.geolatvija.lv un Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības adminis-
trācijai Centra ielā 4 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107 vai elektroniski, sūtot 
uz e-pasta adresi dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, 
fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosau-
kums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības 
administrācijā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8,15 līdz 12.15 un no 13.00 līdz 18.00.

Apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma „Dreimaņi” 
zemes vienībai Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 26.06.2019. lēmumu, protokola Nr. 12, 5.§, ir apstipri-
nāts detālplānojums nekustamā īpašuma „Dreimaņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8048 001 0568 Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada pašvaldības administrācijas 
Plānošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, Ba-
bītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv, kā arī ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma „Melbas” 
zemes vienībai Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 26.06.2019. lēmumu, protokola Nr. 12, 6.§, ir apstip-
rināts detālplānojums nekustamā īpašuma „Melbas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8048 008 0072 Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada pašvaldības administrācijas 
Plānošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, Ba-
bītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv, kā arī ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Andra Valaine,
Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam 
„Kraukļi”, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes novads
Ar Babītes novada pašvaldības domes 24.06.2019. lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uz-
sākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Kraukļi” zemes vienība ar kadastra apzīmē-
jumu 8048 008 0037, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes novads” (prot. Nr. 12, 10.§) ir uzsākta 
detālplānojuma izstrāde ar mērķi detalizēt nekustamā īpašuma „Kraukļi” zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8048 008 0037 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 administrācijas 
Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja Veldze Liepa.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 20.08.2019. var iesniegt Babītes novada pa-
švaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107 
vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv.

Veldze Liepa,
Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja

Programmā „Jauniešu garantija” 
sākusies noslēdzošā uzņemšana 
40 darba tirgū pieprasītās 
profesijās, kuras pusotra gada 
laikā var apgūt bez maksas. 
Mācībām var pieteikties jaunieši 
vecumā no 17 līdz 29 gadiem, 
kuri ieguvuši vidējo izglītību, 
nemācās un nestrādā. 

Pieteikšanās 22 profesionālās iz-
glītības iestādēs visā Latvijā notiek 
līdz 30. augustam. Noslēdzošajā uz-
ņemšanā piedāvājumā ir 40 ar darba 
devējiem un nozares ekspertiem sa-
skaņotas profesijas, kuras var apgūt 
pusotra gada laikā. Šoreiz profesiju 
klāstā ir tādas jaunas vai atbilsto-
ši jauniem standartiem izstrādātas 
profesijas kā restorāna pavārs, aina-
vu būvtehniķis, interjera dizainera 
asistents, telekomunikāciju tehniķis, 
tūrisma pakalpojumu konsultants 
un augļu un dārzeņu pārstrādes ra-
žošanas tehniķis. Mācību klāstā ir 
arī jau līdz šim labi zināmas specia-
lizācijas – viesmīlības pakalpojumu 
speciālists, programmēšanas tehni-
ķis, datorsistēmu tehniķis, loģistikas 
darbinieks, grāmatvedis, namdaris, 
apdares darbu tehniķis, konditors, 
automehāniķis, autodiagnostiķis, vi-
zuālā tēla stilists, tērpu modelēšanas 
un konstruēšanas speciālists, kā arī 
citi arodi. 

Programma „Jauniešu garantija” 
šo gadu laikā ir pierādījusi, ka ciešā 
sadarbībā ar darba devējiem profe-
sionālā izglītība ļauj veiksmīgi risi-
nāt jauniešu profesionālās nākotnes 
un mūsdienu darba tirgus izaicinā-
jumus. 

Samērā īsā laikā – gadā vai pusot-
rā – šobrīd jau gandrīz 8000 jauniešu 

ir ieguvuši profesiju, kas palīdzējusi 
viņiem iekļauties darba tirgū. Veik-
tās absolventu aptaujas liecina, ka 
pusgadu pēc izlaiduma 72% aptaujā-
to jauniešu iekārtojas darbā, turklāt 
puse no viņiem – tieši „Jauniešu ga-
rantijā” iegūtajā profesijā. 

Lai pieteiktos mācībām, jaunie-
tim nepieciešams vidējās izglītības 
diploms un viņš nedrīkst strādāt vai 
studēt pilna laika izglītības program-
mās augstskolās. Vienlaikus jaunietis 
var studēt nepilna laika program-
mās, būt reģistrējies Nodarbinātības 
valsts aģentūrā kā darba meklētājs 
vai bezdarbnieks un saņemt bezdar-
bnieka pabalstu. Ja jaunietim jau ir 
profesionālā kvalifikācija, tai jābūt 
iegūtai agrāk nekā 12 mēnešus pirms 
mācību uzsākšanas „Jauniešu garan-
tijā”. „Jauniešu garantijas” audzēkņi 
saņem stipendiju no 70 līdz 115 eiro 
mēnesī, ja sekmīgi mācās, kā arī mā-

cību līdzekļus un bezmaksas vietu 
dienesta viesnīcā. Mācību noslēgu-
mā paredzēta kvalifikācijas prakse, 
kuras laikā apmaksā ceļa izdevumus 
un naktsmītni, ja nepieciešams. Ar 
visām „Jauniešu garantijas” profesi-
jām, izglītības iestādēm, uzņemšanas 
noteikumiem un priekšrocībām var 
iepazīties VIAA interneta vietnē.

Projekta  „Jauniešu garantija”  ak-
tivitāti „Sākotnējās profesionālās iz-
glītības programmu īstenošana „Jau-
niešu garantijas” ietvaros” finansē ar 
Eiropas Savienības Jaunatnes nodar-
binātības iniciatīvas un Eiropas So-
ciālā fonda atbalstu, kā arī no Latvi-
jas valsts budžeta, un to bija plānots 
noslēgt 2018. gadā. Tā kā šī projekta 
aktivitāte nesusi labus rezultātus un 
jauniešu bezdarbs Latvijā turpina sa-
mazināties, VIAA īstenotā „Jauniešu 
garantijas”  aktivitāte pagarināta līdz 
2021. gadam.

Sākusies programmas „Jauniešu garantija” 
noslēdzošā uzņemšana 40 profesijās
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Kā „Vietvalžu” apmeklētājiem vēs-
tīs jaunais vides objekts (informāci-
ju sagatavojusi: Dace Ulpe, izstāžu 
zāles vadītāja kultūrizglītības centra 
filiālē Salas pagastā „Vietvalži”), 
Latvijā sīpols ir pazīstams kopš 
XVI  gadsimta, kad no Bizantijas 
ievesto augu šurp pa Daugavu no-
gādāja krievu tirgotāji. Ap to laiku 
sīpolus sāka audzēt arī Salas pa-
gastā, kur, pateicoties smilšainajai 
augsnei, tie labi padevās. Drīz vien 
sīpols kļuva ne vien par papildinā-
jumu zemnieku uzturā, bet arī par 
dažas labas saimniecības ekono-
miskā uzplaukuma pamatu, par to 
liecina māju un vietu nosaukumi – 
„Sīpoli”, „Jaunsīpoli”, Sīpolciems, 
Sīpolkalns. Sīpols no tiem laikiem 
iedzīvojies arī uzvārda godā. Salas 
pagastā izveidojās arī interesanta 
sīpolu uzglabāšanas tradīcija, par ko 
vēl šodien liecina dažā vecā namā 
saglabājušies āķi griestos, kuros 
iekāra uz metāla stieņiem savērtas 
sīpolu virtenes. Salas pagastā sīpola 

simboliskā nozīme slēpjas arī cilvē-
ku raksturiezīmēs un pagasta vēstu-
res lappusēs  – smilšainā, šķietami 
nabadzīgā augsnē ar cilvēka darbu 
un pūlēm var tapt daudz kas. 

Vides objekta dizaina autore ir 
SIA „Grandem Group”, darbu izpil-
dītājs SIA „Erty”.

Vides objekta atklāšana notiks 
2019. gada 25. augustā – nu jau otra-
jos Salas pagasta Sīpolu svētkos, kuru 
šī gada tēma ir „Dzintars sīpolos”.

Jau vēstīts, ka projektā „Tūrisms 
kopā” sadarbojas sešas Pierīgas pa-
švaldības – Ķekavas, Mārupes, Babī-
tes, Olaines, Jelgavas un Ozolnieku 
novadi, kā arī trīs vietējās rīcības 
grupas  – biedrība „Pierīgas partne-
rība” kopā ar biedrībām „Lauku par-
tnerība „Lielupe”” un „Partnerība 
Daugavkrasts”.

Informāciju apkopoja
Ilze Aizsila,

Babītes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

2019. gada jūnijā pabeigti 
būvdarbi būvprojektā „Dzilnupes 
sūkņu stacijas pārbūve”. 

Projektā realizētie pasākumi: jaunās 
sūkņu kamerās uzstādīti divi iegrem-
dējami sūkņi, ieplūdes daļā – peldošās 
drazas aizturēšanas restes, kuru tīrī-

šana notiek ar automātiskas darbības 
restu tīrīšanas iekārtu. Veikts iekštelpu 
kosmētiskais remonts, kā arī atjaunots 
ēkas vārtu un ārējo durvju krāsojums. 
Sūkņu stacijas teritorija iežogota, un 
ierīkots nepieciešamais apgaismojums. 
Sūkņu stacijas darbība pēc pārbūves ir 
kontrolējama un regulējama attālināti.

Projekts īstenots par Babītes no-
vada pašvaldības finanšu līdzekļiem. 
Pārbūves darbus veica SIA „Riga 
rent”. Kopējās būvniecības izmaksas 
ir 298 764,52 eiro.

Ilze Aizsila,
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Babītes novads iesaistījies 
Pasaules Dabas fonda un Dabas 
aizsardzības pārvaldes 
organizētajā kampaņā „#Dabā 
ejot. Ko atnesi, to aiznes!”, 
pie Babītes ezera izvietojot 
septiņas informatīvās zīmes 
ar āpša attēlu. 

Kampaņa noris kopš pagājušā gada 
rudens. Kampaņas mērķis ir mudi-
nāt cilvēkus visā Latvijā aizdomā-
ties par viņu radīto ietekmi uz dabu 
un līdzi paņemto iepakojumu un ci-
tus atkritumus pašiem iznest ārā no 
dabas teritorijām. Daudzviet Latvi-
jā informatīvās zīmes uzstādītas at-

kritumu urnu vietā, cerot 
mainīt cilvēku uzvedī-
bu  – neatstāt atkritumus 
dabas teritorijā izvieto-
tās urnās, bet pašiem tos 
aiznest prom, tādējādi 
saudzējot dabu, kā arī, 
lai taupītu un racionālāk 
izmantotu līdzekļus, kas 
līdz šim tērēti dabas teri-
toriju sakopšanai un at-
kritumu urnu izvešanai.  

Dabas aizsardzības pārvalde ir 
aprēķinājusi, ka atkritumu apsaim-
niekošana tās uzraudzītajos objek-
tos gadā izmaksā ap 15  000 eiro. 
Turklāt atkritumiem dabā tiek klāt 

dzīvnieki – tie var 
savainoties un 
saindēties, kā arī 
iet bojā.

Dabas aizsardzī-
bas pārvaldē katra 
pašvaldība tā dē-
vētās „Āpša zīmes” 
varēja iegūt bez 
maksas.

Māra Mičule, 
Babītes novada 

pašvaldības 
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Lai klaiņojošie dzīvnieki nedzīvotu 
māju pagrabos un kāpņutelpās 
un tiem būtu iespēja patverties 
no lietus, vēja vai sniega, Piņķos 
un Spuņciemā uzstādītas divas 
gaumīgas kaķu mājas kaķiem 
bezpajumtniekiem. 

Iniciatīva uzstādīt kaķu mājas 
pie daudzdzīvokļu mājas Saules 
ielā 1 Piņķos un Spuņciemā starp 
daudzdzīvokļu mājām nākusi no 
iedzīvotājiem. Babītes novada pa-
švaldība ieceri realizējusi. Babītes 
novadā līdz šim klaiņojošajiem 
dzīvniekiem ierīkotas trīs kaķu mā-
jas – Piņķos aiz daudzdzīvokļu mājas 

Rīgas ielā 10 un pie daudzdzīvokļu 
mājas Saules ielā 1, kā arī Babītē pie 
daudzdzīvokļu mājas Rožu ielā 2. 

Babītes novada pašvaldība aicina 
iedzīvotājus, kas rūpējas par klaiņo-
jošo kaķu barošanu, tiem paredzēto 
barību turpmāk izvietot pie jaunuz-
stādītajām mājiņām. 

Uz ielas dzīvojošie kaķi nerada ve-
selības apdraudējumus cilvēkiem  – 

tie nepārnēsā bīstamas infekcijas, 
slimības vai parazītus. Sterilizēti un 
nodrošināti ar pajumti un ēdienu, 
bezpajumtes kaķi ir tikpat veselīgi, 
cik mājas kaķi.

Informāciju apkopoja 
Māra Mičule,

Babītes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Salas pagastā 
uzstādīts vides objekts – 
SĪPOLS
Turpinot īstenot sadarbības projekta „Tūrisms kopā” aktivitātes, 
šā gada jūlijā Spuņciemā – skvērā pie Babītes novada pašvaldības 
kultūrizglītības centra filiāles Salas pagastā „Vietvalži” – uzstādīts 
vides objekts, kas atveido Salas pagasta simbolu sīpolu. 

Vides objekts „Sīpols” Spuņciemā.

fo
to

: m
ār

a 
m

ič
u

le

Novadā uzstādītas 
vēl divas 
kaķu mājas

Kaķu māja Spuņciemā.
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Kampaņas „#Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes!” ietvaros uzstāda 
septiņas informatīvās zīmes pie Babītes ezera

Īstenota Dzilnupes sūkņu stacijas pārbūve
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Pasākumā fotografēs un filmēs. Uzņemtie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nodrošināšanai Babītes novada pašvaldības interneta vietnē
www.babite.lv, sociālajā tīklā Facebook.com/Babitesnovads.lv, www.youtube.com un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Babītes Ziņas”. 

Datu pārzinis: Babītes novada pašvaldība.

10. augustā plkst. 11.00
pie Piņķu ūdenskrātuves

BABĪTES NOVADA
VASARAS SPORTA
SPĒLES 2019

 

BABĪTES NOVADA SPORTA SPĒLES 2019 

PLUDMALES VOLEJBOLĀ 
Vīriešu grupas posmi:  
I posms 29. jūnijā 11.00 / II posms 13. jūlijā 11.00 / III posms 27. jūlijā 11.00 

Veterānu/senioru no 40 gadu vecuma sacensības: 3. augustā 11.00 

 

Reģistrācija 
 pirms katra posma no plkst. 10.20 līdz 10.40  

pie Piņķu ūdenskrātuves pludmales volejbola laukumiem 

Informācija un pieteikšanās:  
e-pasts:  guntars.reika@babite.lv; tālr. 29461973 

 

DALĪBNIEKI  
novadā deklarētie 

un novadā pamatdarbā 
strādājošie 
iedzīvotāji  

 

 

Šogad vasaras sporta spēlēs plānotas 
vienpadsmit dažādas sportiskas akti-
vitātes. Būs iespēja pārbaudīt spēkus 
gan komandu spēlēs, gan individuālās 
disciplīnās.

Sacensībās aicināti piedalīties Babī-
tes novada iedzīvotāji un novada vie-
si – ikviens, kam sportiskas aktivitātes 
svaigā gaisā sagādā prieku un labsajūtu. 

Komandu sporta spēlēm – volejbo-
lam, futbolam un strītbolam – pieteik-
šanās no plkst. 10.00 līdz 10.40, pārējos 

sporta veidos – sacensību norises vie-
tās no plkst. 11.00.

Sacensību programma
No plkst. 11.00: – komandu sacen-
sības:
l volejbols (4 x 4);
l futbols (6 x 6);
l strītbols (3 x 3).
No 11.00 līdz 15.00: 
l sprinta skrējiens;
l tāllēkšana no vietas;

l lodes grūšana; 
l komandu „biatlona” stafete (5 cil-

vēki, kuru kopējā gadu summa ir ne 
mazāka par 120); 

l svarabumbu celšana; 
l svarastieņa spiešana guļus; 
l jauktā šķēršļu joslas stafete (1 sievie-

te, 1 vīrietis, kopējā gadu summa – 
ne mazāka par 60);

l šķēršļu josla bērniem;
l 15.00 – apbalvošana. 

Pasākumu organizē Babītes sporta 
komplekss, kas, vērtējot dalībnieku 
sniegumu konkrētajās disciplīnās un 
noteiktajās vecuma grupās, 1.–3. vietu 
ieguvējiem piešķirs medaļas.

Babītes sporta komplekss

6. jūlijā Jelgavā, Zemgales Olimpis-
kā centra stadionā, sākās VIII (kopš 
2005. gada) Latvijas jaunatnes 
olimpiādes sacensības vieglatlē- 
tikā. Divas dienas vairāk nekā 
400 jauno vieglatlētu (U18 vecuma 
grupā) no visas Latvijas sacentās 
38  disciplīnās, lai noskaidrotu ne 
tikai skaisto medaļu īpašniekus, bet 
arī tos jaunos Latvijas izlases līde-
rus, kuri jau jūlija beigās Azerbai-
džānas galvaspilsētā Baku aizstāvēs 

Latvijas vieglatlētikas godu Eiropas 
jaunatnes olimpiskajā festivālā.

Starp uzvarētājiem, izcīnot uzvaru 
1500 m un 800 m distancē, ierin-
dojās arī Babītes novada iedzīvotāja 
vieglatlēte Kamilla Vanadziņa. Divas 
nedēļas pirms tam Kamilla Vanadzi-
ņa kļuva arī par divkārtēju Latvijas 
čempioni U18 grupā, izcīnot uzvaras 
gan 1500 m, gan 800 m distancē.

Latvijas Vieglatlētikas savienība

Aicinām piedalīties 
Babītes novada vasaras sporta spēlēs!
Lai noskaidrotu novada aktīvākos un labākos sportistus, 
kā arī veicinātu saikni ar sportu un popularizētu fizisko kultūru 
un sporta veidus, 2019. gada 10. augustā pie Piņķu ūdenskrātuves 
norisināsies gada lielākais sporta notikums Babītes novadā – 
„Babītes novada vasaras sporta spēles 2019”. 

jaunumiem babītes novadā 
varat sekot līdzi arī pašvaldības mājaslapā

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

Vanadziņai – divas zelta medaļas 
jaunatnes olimpiādē! 
Latvijas jaunatnes olimpiādē Babītes novada iedzīvotāja vieglatlēte 
Kamilla Vanadziņa izcīnīja divas zelta medaļas.
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atskats uz pasākumiem bibliotēkā piņķos

Radošā Līgo darbnīca „Darini pats!”

20. jūnijā Babītes novada pašvaldības bibliotēkā notika radošā darbnīca „Darini pats!”, kuru 
vadīja daudzu arodu pratēja Velta Senkāne. Gatavojoties Līgo svētkiem zaļumos, svarīgi 
padomāt par dabas nepiesārņošanu, tādēļ šoreiz darbnīcā mācījāmies izgatavot šķīvjus no 
kļavu lapām, kurus var likt uz galda Līgo svētkos vai izmantot piknikā. Veidošanas princips 
ir ļoti vienkāršs, vajadzīga tikai pacietība. Šķīvjiem tiek izmantotas tikai kļavu lapas, un kā 
sastiprinošais elements – lapu kātiņi, kurus pēc tam sasien mezglos. Rezultāts iznāk glīts un, 
galvenais, ekoloģisks. Piedalījās gan lieli, gan mazi svētku gaidītāji. Pēc divu stundu intensī-
vas darbošanās tapa ne tikai šķīvji, bet arī Jāņu vainagi. Pēc aktīvas darbošanās viesi varēja 
degustēt vairākas siera šķirnes, kas tika izliktas uz jaunajiem šķīvjiem. Neizpalika arī dažas 
Līgo dziesmas Jāņu ieskandināšanai.

Intas Abramenko gleznu izstādes „Kaķi” atklāšana

14. jūnijā Babītes novada pašvaldības bibliotēkā atklāja Jūrmalas mākslinieces Intas Abra-
menko gleznu izstādi „Kaķi”.
Saviem darbiem māksliniece iedvesmu guvusi no Sema Stola grāmatas „100 kaķi, kas mainīja 
pasauli”. Izlasot stāstus, iztēlē rodas kaķu tēli, kas pārtop uz audekla. Nu jau uzgleznoti vairāk 
nekā puse no simta. Māksliniecei par katru gleznā redzamo kaķi ir kas sakāms. Sers Valters 
Skots ir teicis: „Kaķi ir noslēpumainas radības. Viņu prātā notiek daudz kas vairāk, nekā mēs 
nojaušam.” Teiktajam var pilnībā piekrist, jo mēs visi zinām, cik kaķi ir neatkarīgi. 
Pārsteidz gleznošanas tehnika, jo kaķi visu laiku ar acīm seko skatītājam. Inta Abramenko 
glezno arī kluso dabu un dabas ainavas, bet kaķu tēma ir tuvāka sirdij. Paralēli gleznām biblio-
tēkā ir arī grāmatu izstāde par kaķiem. Izstāde būs aplūkojama visu vasaru.

Ināra Pētersone,
Babītes novada pašvaldības bibliotēkas bibliotekāre

                                                                                                  aicinājums uz izmeklējumiem
MobIlā dIagnostIka – 25. jūlIjā no Plkst. 10.00 līdz 17.00
PIņķos PIe babītes vIdusskolas.
Mamogrāfija:
l ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS;
l ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 eiro;
l bez nosūtījuma – 25 eiro.

Rentgens:
l 1 projekcija – 9 eiro.
l Trīs dimensiju (3D) automātiskā krūšu ultrasonogrāfija – 20 eiro.

lūdzam uz izmeklējumiem 
pierakstīties iepriekš 
pa tālruni 25431313 

(darbdienās plkst. 08.00–18.00). 
l

ārstniecības iestādes 
reģistrācijas kods: 0100-64111. 

Pakalpojumu nodrošina 
MFd veselības grupa.

Pasākuma laikā tika atklāta jubilejas 
izstāde „Nezināmais Pāvuls”, kurā 
apskatāmas retāk redzētas fotogrāfi-
jas no teātra izrādēm un filmām, kā 
arī dažādi dzīves brīži – gan ikdienā, 
gan svētku reizēs. Izstādes mērķis ir 
rādīt Pāvula dažādību, uzsvērt viņa 
izcilību, spēlējot gan klasiskus varo-
ņus, gan neliešus, gan ikdienas cilvē-
kus. Pasākuma viesi un apmeklētāji 
bija vienisprātis, ka Eduardam Pā-
vulam ir piemitis ne tikai neatkārto-
jams, dabas dots aktiera talants, viņš 
ne tikai ir bijis lielisks cilvēks, draugs 
un tēvs, bet viņam ir arī īpaša vara 
pār laiku, jo, kaut gan paša skatuves 
mākslinieka jau sen nav ar mums, 
mēs vēl aizvien jūtam viņa klātbūt-
ni  – gan skatoties viņa filmas, gan 
kavējoties atmiņās par viņu un viņa 
devumu Latvijas tautai. 

Lai atzīmētu šo „Pāvula laiku”, pa-
sākuma īpašajiem viesiem tika dāvi-
nāti sienas pulksteņi, kuros redzams 
E.  Pāvula memoriālās izstādes ti-
tulattēls. Savos atmiņu stāstos par 

Eduardu Pāvulu dalījās Latvijas Kul-
tūras akadēmijas (LKA) E.  Smiļģa 
Teātra muzeja vadītājs Jānis Siliņš, 
aktrise un LKA pedagoģe Anita Grū-
be, aktrise Katrīne Pasternaka un 
aktieris Pēteris Gaudiņš. Pasākumu 
apmeklēja arī Nora Dambīte – kād-
reizējā Salas pagasta pamatskolas 
skolotāja un pašvaldības darbiniece, 
pateicoties kuras idejai kādreizējā 
pagastmājā tika izveidota izstāžu zāle 
un īpaša piemiņas izstāde Eduardam 
Pāvulam. Pasākuma laikā tika izstā-
dīts viens no „Vietvalžu” lielākajiem 
dārgumiem, un savās atmiņās da-
lījās arī cilvēks, kas to izstāžu zālei 
nodeva – Juris Liepiņš. Šis dārgums 
ir Latvijas karogs, ko barikāžu laikā 
Eduards Pāvuls uzvilka mastā virs 
Rīgas pils. Visu karoga stāstu var 
uzzināt, apmeklējot izstādi. Atmiņās 
dalījās arī aktieri Rolands Zagorskis, 
Mārtiņš Vērdiņš un Juris Lisners, re-
žisors Varis Brasla, kurš savulaik uz-
ņēmis dokumentālo filmu par E. Pā-
vulu „Kā tev klājas, Eidi?”. 

Par pasākuma muzikālo pusi gādā-
ja pūtēju ansamblis „Tukuma pūtēji”, 
spēlējot programmu „Valši un fokši”, 
kas publiku aicināja gan dejot, gan 
dziedāt līdzi. Noslēgumā pasākuma 
viesi un apmeklētāji devās uz kapsē-
tu, lai noliktu ziedus pie Eduarda un 
Lilijas Pāvulu kapa. 

Dace Ulpe,
izstāžu zāles vadītāja 

kultūrizglītības centra filiālē 
Salas pagastā „Vietvalži”

Eduarda Pāvula laiks

6. jūlija pēcpusdienā, dienu pirms Eduarda Pāvula 90. jubilejas, 
Babītes novada pašvaldības kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā 
„Vietvalži” notika tai veltīts pasākums. Tajā piedalījās izcilā aktiera 
kolēģi, draugi, ģimenes locekļi un viņa talanta cienītāji. 
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2019. gada jūnijā 
Babītes novadā piedzimuši 
astoņi bērni – 
sešas meitenes un divi zēni.
 

Iedzīvotāju skaits 
2019. gada 1. jūlijā – 

11 639.
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kapsētu svētki babītes novadā
28. jūlijā 

kapsētas svētki Piņķu Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskās draudzes 
mācītāja Andra Krauliņa vadībā: 

plkst. 11.00 Piņķu kapos; plkst. 13.00 Annas kapos; plkst. 15.00 Beberbeķu kapos.

4. augustā 
plkst. 13.00 kapsētas svētki Salas kapos mācītāja Aivara Guseva vadībā.

Koncertuzvedums    Rotaļas kopā ar pasaku tēliem

babītes novada PaŠvaldības 
kultūRIzglītības CentRa FIlIālĒ 
(„Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts)
līdz 20. augustam radošo prasmju telpā ap-
skatāma izstāde „Teātra gars”, kurā apmeklētāji 
var iepazīties ar teātra spēlēšanas tradīcijām Sa-
las pagastā – ziedu laiki no 1870. gada līdz II pa-
saules karam, padomju laiki, dzīve Salas pagasta 
tautas namā Jāņa Skuškas vadībā, jaunie laiki, 
amatierteātra „Kalambūrs” gaitas.
25. augustā no plkst. 13.00 līdz 19.00 – 
Salas pagasta Sīpolu svētki. Līdzīgi, kā pagāju-
šajā gadā, pasākuma laikā notiks gadatirgus. 
Aicinām līdz 15. augustam pieteikties amat-
niekus un mājražotājus, rakstot uz e-pastu 
sabine.upeniece@babite.lv. 

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 „Jūlijs – „puķaino” grāmatu mēnesis”;
l grāmatu izstāde „Kaķi”.

Ievērojamu kultūras darbinieku 
jubilejas izstādes:
l dzejniekam Jānim Baltvilkam – 75;
l rakstniecei, teātra zinātniecei Lilijai  

Dzenei – 90;
l amerikāņu rakstniekam Ernestam Hemin-

gvejam – 120;

l kinorežisorei, producentei Vijai Beinertei – 65;
l franču rakstniecei Žoržai Sandai – 215;
l aktierim Eduardam Pāvulam – 90;
l angļu rakstniecei Airisai Mērdokai – 100;
l itāliešu gleznotājam, tēlniekam Amedeo 

Modiljāni – 135;
l franču gleznotājam, skulptoram Edgaram 

Degā – 185.

jaunieguvumu izstāde
l Bērnu grāmatas, nozaru literatūra, daiļ- 

literatūra.

vairāk informācija par pasākumiem – 
interneta vietnē www.babite.lv.


