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Salas pagasta Sīpolu svētki

25. augustā plkst. 13.00–19.00
Vairāk informācijas – 8. lpp.

Tūres pirmais posms noslēdzās īpa-
ši veiksmīgi – ar iegūtām zelta go-
dalgām renesanses un laikmetīgās 
mūzikas kategorijās, kā arī Grand 
Prix 35.  Takarazukas starptautiskajā 
kamerkoru konkursā Japānā. Īpašs 
prieks par to, ka Takarazukas konkur-
sā Latvijas vārds tika godināts atkār-
toti, jo iepriekš uzvarētāju laurus tajā 
plūcis arī jauniešu koris „Kamēr…”.
Japānas tūres turpinājumā koris „Mas-
ka” 23.  jūlijā sniedza koncertu Kioto 
priekšpilsētas Nagaokakijas Memo-
riālā kultūras centra zālē. Tas bija īpašs 
pagodinājums, jo „Maska” uzstājās 
koncertu sērijā kopā ar tādiem visā pa-
saulē zināmiem māksliniekiem kā „The 
King’s Singers”, „Sofia Vokalensemble” 
un „KammerChor Saarbrücken”. Kon-

certa apmeklētāji ļoti atsaucīgi uzņēma 
kora uzstāšanos, arī pēc koncerta „Mas-
ka” saņēma daudz labu vārdu un veik-
smes vēlējumu turpmāk.

Jau nākamajā dienā, 24.  jūlijā, koris 
„Maska” devās uz Tokiju, kur kopā ar 
japāņu kori „Gaisma” aizvadīja īpašu 
meistarklasi, izstrādājot latviešu kom-
ponistu kormūzikas skaņdarbus, ko 
kopā atskaņoja vakara koncertā. Nā-
kamajā dienā abi kori tikās vēlreiz – 
pieņemšanā Latvijas Republikas vēst-
niecībā Japānā, kur ļoti siltā un mājīgā 
atmosfērā pavadīja kopīgu pēcpusdie-
nu ar nelielu sadziedāšanos. 

Turpmākās gaitas Tokijā ko-
ris „Maska” pavadīja, piedaloties 
2.  Starptautiskajā Tokijas koru kon-
kursā (Tokyo International Choir  

Competition), kas ir viens no jaun-
izveidotā pasaules koru Grand Prix 
posmiem. „Maska” konkursā pie-
dalījās jaukto koru kategorijā, kurā 
ieguva 1. vietu, un laikmetīgās mū-
zikas kategorijā, kurā ieguva 2. vietu, 
piekāpjoties vien korim no Filipīnām. 
Piedaloties konkursa Grand Prix 
izcīņā, „Maska” izpildīja Ērika Ešen-
valda „Stars” un divus skaņdarbus, 
kas komponēti īpaši korim,  – Pērta 
Ūsberga „O Magnum Mysterium” un 
Lauras Jēkabsones „Nāc, dieviņi!”. Šie 
izteikti muzikālie skaņdarbi ļāva ko-
rim izcīnīt galveno balvu un ceļazīmi 
uz pasaules koru Grand Prix finālu 
2020. gada rudenī Rimini Itālijā.

Vērienīgā tūre noslēdzās Gēte- 
borgā Zviedrijā, kur „Maska” pārstāvē-
ja Latviju starptautiskajā amatierkoru 
konkursā „Eirovīzijas koris 2019”. 

Turpinājums 4. lpp. 

Kā jau ierasts, šajās sacensībās bija ie-
spēja pārbaudīt spēkus gan komandu 
spēlēs – volejbolā, futbolā un strīt- 
bolā  –, gan individuālās disciplīnās.  
Babītes novada iedzīvotāji un viesi 
varēja mēroties spēkiem sprinta skrē-
jienā gar Piņķu ūdenskrātuvi, pieda-
līties dažādās stafetēs gan lieliem, gan 
maziem, grūst lodi, celt svaru bumbas, 
kā arī darboties citās sporta disciplīnās, 
kas šogad kopumā bija vienpadsmit. 

Guntars Reika, Babītes sporta 
kompleksa vadītājs: „Sporta spēles 
ir ikgadēja Babītes novada tradīcija, 
ko parasti organizējam septembrī, 
bet pēdējos divus gadus – augustā. 
Ar sporta spēlēm vēlamies popula-
rizēt veselīgu un aktīvu dzīvesvei-
du, rosināt iedzīvotājus nodarboties 
ar sportu, kā arī kvalitatīvi pavadīt 
laiku kopā ar ģimeni un draugiem. 

Priecājamies, ka interese par aktīvu 
dzīvesveidu novadā pieaug un spor-
ta spēlēs piedalās gan lieli, gan mazi.”

Sadarbības memoranda ar lidos-
tu „Rīga” ietvaros Babītes novada 
vasaras sporta spēles jau otro gadu 
pēc kārtas vadīja atraktīvais lidostas 
„Rīga” datu aizsardzības speciālists 
Jānis Rāzna; pasākumu organizēja 
Babītes sporta komplekss.

Pateicamies visiem sadarbības 
partneriem, organizatoriem, tiesne-
šiem un dalībniekiem! Svētki izde-
vās lieliski! 

Sporta spēļu fotogalerija skatāma 
interneta vietnē www.babite.lv. Uz 
tikšanos citos pasākumos! 

Māra Mičule, 
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Noslēgušās Babītes novada 
vasaras sporta spēles
Sestdien, 10. augustā, pie Piņķu ūdenskrātuves norisinājās 
šā gada lielākais sporta notikums Babītes novadā – Babītes novada 
vasaras sporta spēles. 
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„Maska” no Japānas atgriežas ar divām Grand Prix 
un iegūst 2. vietu „Eirovīzijā” Zviedrijā
16. jūlijā Babītes novada jauktais koris „Maska” uzsāka kora 
pastāvēšanas vēsturē vērienīgāko tūri, trīs nedēļu laikā piedaloties trīs 
konkursos un sniedzot vairākus koncertus. 
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Sākot ar 1. septembri, 
Babītes novada iedzīvotājiem 
ir iespēja piedalīties nūjošanas 
nodarbībās sertificēta 
trenera vadībā. 

Lai izvērtētu pieprasījumu pēc nūjoša-
nas nodarbībām, aicinām interesentus 
piedalīties aptaujā. Vēlmi piedalīties 
varat paust elektroniski Babītes novada 
pašvaldības tīmekļvietnē vai zvanot uz 
tālruņa numuru 26464252 (Irēna). Pēc 
pieteikumu skaita tiks izvērtētas nūjo-
šanas nodarbību organizēšanas iespējas 
un nosacījumi. 

Babītes sporta komplekss

Aicinām izteikt viedokli 
par nūjošanas nodarbību organizēšanu novadā!

8. augustā Ķekavā, Doles Tautas namā, 
notika otrā projekta partneru tikša-
nās, kurā iesaistītās puses vienojās par 
īstenojamo aktivitāšu atbildīgajiem 
un projekta ieviešanas laika grafiku.  
Oktobrī paredzēta visu 19 projektā ie-
saistīto pušu sadarbības līguma paraks-
tīšana, šādi apstiprinot reģiona vienoto 
interesi par tūrisma attīstību. 

Projektu iesniegušas sešas vietējās 
rīcības grupas: biedrība „Pierīgas part- 
nerība”, biedrība „Partnerība „Daugav-
krasts””, biedrība „Ropažu Garkalnes 
partnerība”, biedrība „Publisko un pri-
vāto partnerattiecību biedrība „Zied 
zeme””, biedrība „Stopiņu un Salaspils 
partnerība”, biedrība „Gaujas partne-
rība”. Plānots, ka projekta īstenošanā 
iesaistīsies 14 Rīgas apkārtnes novadi – 
Babītes, Olaines, Mārupes, Ķekavas, 
Baldones, Salaspils, Ikšķiles, Stopiņu, 
Ogres, Ropažu, Garkalnes, Ādažu,  
Ķeguma un Lielvārdes –, lai kopīgi 
veidotu Pierīgas tūrisma reģionu kā  
vienotu tūrisma galamērķi.

Projekta aktivitātes paredz veicināt 
Rīgas apkārtnes novadu kā vienota 
tūrisma reģiona atpazīstamību, izstrā-
dājot šā tūrisma reģiona atpazīstamī-
bas zīmolu, mājaslapu, kā arī kopīgu 
interaktīvu tūrisma karti ar maršrutē-
šanas iespējām. 

Tiek plānots spēcināt arī tūrisma 
pakalpojumu sniedzēju kapacitāti 
caur reģiona uzņēmēju apmācībām, 
īstenot jaunas mārketinga aktivitātes 
un publicitātes pasākumus, kā arī ie-
gādāties aprīkojumu jaunā zīmola po-
pularizēšanai publiskos pasākumos 
visā Latvijas teritorijā. 

Projekts turpinās „Daugavas lejte-
ces” tūrisma reģiona 2014. gadā iesāk-
tās aktivitātes un starpnovadu projekta 
„Tūrisms kopā” novadu 2017.  gadā 
uzsākto sadarbību, sava tūrisma pie-
dāvājuma popularizēšanai apvienojot 
lielāko daļu Pierīgas novadu.   

Elīna Brigmane, 
Mārupes novada tūrisma organizatore

Putnu barotavu darbnīca
Ja vēlies barot putnus ziemā, bet tev vēl 
nav barotavas, darbnīca Sīpolu svētkos 
Salas pagastā ir lieliska iespēja, lai to 
uztaisītu savām rokām. Darbnīcā no 
jau daļēji gataviem materiāliem visi 
interesenti paši varēs uztaisīt putnu 
barotavu, ko vēlāk varēs nest mājās un 
barot sīkputnus. Barotavu sagatavoša-
na notiks pieredzējušu putnu vērotāju 
vadībā, kuri konsultēs un stāstīs par 
putnu barošanu ziemā, barotavās sa-
stopamajiem putniem un to dzīvesvei-
du. Plecu pie pleca varēs darboties gan 
mazi bērni, gan viņu vecāki. Darbnīcas 
laikā plānota izglītojoša spēle par dabu.

Putnu vērošanas veloekskursija
Velosipēds ir videi draudzīgs pārvieto-
šanās līdzeklis, un, braucot ar to, var lie-
liski vērot arī dabu – gan dzirdēt putnu 
balsis, gan redzēt apkārtni no jauna 
skatupunkta. Sestdien, 31. augustā, 
plkst. 8.00 aicinām doties izzinošā ve-
lobraucienā pa Babītes novadu. Brau-

ciena laikā izpētīsim novada tālākās 
vietas un vērosim putnus pieredzējuša 
putnu vērotāja vadībā. Tā kā veloek-
skursijas dalībnieku skaits ir ierobežots, 
nepieciešama obligāta pieteikšanās, 
rakstot uz e-pasta adresi  riga@lob.lv. 
Satikšanās vieta tiks precizēta pēc pie-
teikšanās, uz to būs iespējams nokļūt ar 
sabiedrisko transportu.

Aicinām ģērbties atbilstīgi laikap-
stākļiem un ņemt līdzi dzeramo ūdeni. 
Ierašanās ar savu velosipēdu.

Sliktu laikapstākļu dēļ ekskursija var 
tikt pārcelta uz citu datumu!

Putnu barotavu darbnīca un putnu 
vērošanas ekskursija ir divas aktivitā-
tes projektā „Iepazīsti Babītes nova-
da dabu! II”. Projekts tiek īstenots ar 
Babītes novada pašvaldības atbalstu 
projektu konkursa „Ģimenei. Videi. 
Izaugsmei Babītes novadā” ietvaros.

Guna Roze, 
Latvijas Ornitoloģijas biedrības 

Rīgas vietējā grupa

Rīgas apkārtnes novadi 
paplašina sadarbību tūrisma nozarē
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Lai attīstītu un pilnveidotu vienotu tūrisma produktu piedāvājumu 
vietējiem un ārvalstu tūristiem, sadarbojoties Rīgas apkārtnes vietējām 
rīcības grupām, novadu pašvaldībām un tūrisma pakalpojumu 
sniedzējiem, pērn sagatavots un šogad Lauku atbalsta dienestā 
apstiprināts projekts „Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” 
aktivitātē „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.

Putnu mīļi, sarosieties!
Latvijas Ornitoloģijas biedrības Rīgas grupa 
augusta beigās aicina uz diviem putnu mīļiem 
vērtīgiem pasākumiem: svētdien, 25. augustā, 
Babītes novada Salas pagasta Sīpolu svētkos notiks putnu barotavu 
darbnīca, savukārt sestdien, 31. augustā, notiks putnu vērošanas 
veloekskursija Babītes novadā.



Babītes novada pašvaldības domes sēdē 
26. jūlijā izskatīts 31 lēmumprojekts. 
Sēdē piedalījās 14 deputāti. Domes lēmumi īsumā:
n veikt izmaiņas nolikuma par Babītes novada paš-

valdības apbalvojumiem 22. punktā, izsakot to jau-
nā redakcijā;

n piešķirt adresi Lāču iela 15-1, Lapsas, Babītes pa-
gasts, Babītes novads, atbilstoši 2018. gada 23. oktobrī  
akceptētajam būvprojektam un grafiskajam pieliku-
mam Nr. 1, telpu grupai – dzīvoklim Nr. 2 87,18 m2 
platībā, kas atrodas divu dzīvokļu dzīvojamā mājā ar 
kadastra apzīmējumu 80480070455001. Piešķirt 
adresi Lāču iela 15-2, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes 
novads, atbilstoši 2018. gada 23. oktobrī akceptētajam 
būvprojektam un grafiskajam pielikumam Nr. 1, telpu 
grupai – dzīvoklim Nr. 1 87,18 m2 platībā, kas atrodas 
divu dzīvokļu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmēju-
mu 8048 007 0455 001;

n atļaut no nekustamā īpašuma „Ķirši-251”, kadastra 
Nr. 80880050137, atdalīt un reģistrēt kā atsevišķu 
kadastra objektu zemes vienību 0,0160 ha platībā 
ar kadastra apzīmējumu 80880050138, visā platī-
bā saglabājot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība” (0101) un piešķirot nosaukumu 
„Kurzemnieki 2”;

n atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritori-
jai, ko ietver nekustamajā īpašumā „Jaunvarkaļi”,  
kadastra Nr. 80880070017, ietilpstošā zemes vienī-
ba ar kadastra apzīmējumu 80880070017, Varkaļos, 
Salas pagastā, Babītes novadā, nosakot, ka detālplā-
nojuma teritorija var tikt precizēta pēc sadarbības  
institūciju nosacījumu saņemšanas detālplānojuma 
izstrādei;

n atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, ko 
ietver nekustamā īpašuma „Irmas” zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 8048 004 0079 Spilvē, Babītes 
pagastā, Babītes novadā;

n izslēgts no darba kārtības;
n nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņem-

šanai izstrādāto detālplānojuma projektu nekustamā 
īpašuma „Ušas” zemes vienībai ar kadastra apzīmēju-
mu 80480010029 Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes 
novadā;

n apstiprināt zemes ierīkotāja izstrādāto zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašuma „Pļavpriedes”, ka-
dastra Nr. 80880030021, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 80880030337 sadalīšanai trīs zemes vie-
nībās Salas pagastā, Babītes novadā. Projektētai zemes 
vienībai Nr. 1 (kadastra apzīmējums 8088 003 0386,  
platība 3,3777 ha) un uz tās esošajai ēkai saglabāt ne-
kustamā īpašuma nosaukumu „Pļavpriedes”, piešķirt 
adresi „Pļavpriedes”, Salas pagasts, Babītes novads, 
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība” (0101); projektētai zemes vienībai 
Nr.  2 (kadastra apzīmējums 80880030387, platība 
0,2515 ha) piešķirt nosaukumu un adresi „Pļavarāji”, 
Salas pagasts, Babītes novads, un noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (0101); 
projektētai zemes vienībai Nr.  3 (kadastra apzīmē-
jums 80880030388, platība 0,2508 ha) piešķirt no-
saukumu un adresi „Priedāji”, Salas pagasts, Babītes 
novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība” (0101);

n izbeigt 2013.  gada 27.  decembrī noslēgto zemes 
nomas līgumu Nr. 81/2013 par nekustamajā īpašu-
mā „Dārzi” ietilpstošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 80480090057, nosacītais nosaukums  
„Virsaiši”, daļas 0,04 ha platībā (dārzs Nr. 42) iznomā-
šanu. Noslēgt zemes nomas līgumu par pašvaldības 
īpašumā „Dārzi” zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 80480090057, nosacītais nosaukums „Virsaiši”, 
daļas iznomāšanu bez apbūves tiesībām personīgās 
palīgsaimniecības vajadzībām – ģimenes dārza ierī-
košanai un uzturēšanai „Mežāres”- 8, Mežāres, Babītes 
pagasts, Babītes novads, LV-2101. Atteikt noslēgt ze-
mes nomas līgumu par pašvaldības īpašuma „Zvirbu-
ļi” Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, ar kadastra 
apzīmējumu 80480040460, daļas iznomāšanu auto-
stāvvietas ierīkošanai;

n atsavināt zemes vienību 0,7837 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 80880030165 Salas pagastā, Babītes  
novadā; 

n izteikt 2019. gada 26. jūnija lēmuma „Par bezatlīdzī-
bas nomas līguma slēgšanu nekustamā īpašuma Rīgas 
iela 20A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 
telpu un zemes lietošanai” (protokols Nr. 12, 16.§) 
pirmo punktu jaunā redakcijā;

n izsniegt izziņu SIA „D logi” (reģ. nr. 40103384901) 
par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu 
„Plostu iela 3”, kadastra nr. 80480090256, Brīvkalni, 
Babītes pagasts, Babītes novads. Izsniegt izziņu SIA 
„LatDevelopment” (reģ. nr. 40103646546) par pie-
krišanu iegūt īpašumā 54/5920 domājamās daļas 
no nekustamā īpašuma „Bezdelīgu iela 1A”, kadastra 
nr.  80480030475, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes 
novads. Izsniegt izziņu SIA „LatDevelopment”,  
reģ. nr. 40103646546, par piekrišanu iegūt īpašumā 
119/2680 domājamās daļas no nekustamā īpašuma 
„Cīruļu iela 1A”, kadastra nr.  80480030476, Piņķi, 
Babītes pagasts, Babītes novads. Izsniegt izziņu per-
sonai par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpa-
šumu „Indriņas iela 7”, kadastra nr.  80480010962, 
Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads. Izsniegt 
izziņu personai par piekrišanu iegūt īpašumā ne-
kustamo īpašumu „Lielpriedes iela 27”, kadastra 
nr.  8048  003  0420, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes 
novads. Izsniegt izziņu personai par piekrišanu ie-
gūt īpašumā nekustamo īpašumu „Janīnas”, kadastra 
nr. 8088 008 0162, Salas pagasts, Babītes novads;

n piešķirt vienai personai sociālo pakalpojumu „Ap-
rūpe mājās” 1. aprūpes līmenī (divas reizes nedēļā pa 
divām stundām dienā) un vienai personai sociālo pa-
kalpojumu „Aprūpe mājās” 4. aprūpes līmenī (piecas 
reizes nedēļā pa trim stundām dienā) iztikas līdzekļu 
deklarācijas periodā no 2019.  gada 1.  augusta līdz 
2020. gada 31. jūlijam;

n atzīt vienu personu par tiesīgu saņemt pašvaldības 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēt 
dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības 
reģistrā. Atzīt vienu personu par tiesīgu saņemt paš-
valdības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un 
reģistrēt dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās 
palīdzības reģistrā;

n apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piederoša 
nekustamā īpašuma „Starpgabals Nr.  24”, kadastra 
nr. 80480100476, Brīvkalnos, Babītes pagastā, Babī-

tes novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
80480100231 izsoles ar pretendentu atlasi rezultātus; 

n apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piederoša ne-
kustamā īpašuma ar kadastra nr. 80880050340, Salas 
pagastā, Babītes novadā, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 80880050340 izsoles ar pretendentu 
atlasi rezultātus;

n atzīt nekustamā īpašuma „Piņķu ciems 4”, Babītes pa-
gastā, Babītes novadā, kadastra nr. 80480030168 zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 80480030168 daļas 
7 ha platībā apbūves tiesības pirmo izsoli par nenotiku-
šu. Atcelt Babītes novada pašvaldības domes 2018. gada 
31.  oktobra lēmumu „Par apbūves tiesību nekustamā 
īpašuma „Piņķu ciems 4” zemes vienībā ar kadastra ap-
zīmējumu 80480030168” (protokols Nr. 12, 19.§);

n veikt precizējumus Babītes novada pašvaldības 
2019.  gada 29. maija saistošajos noteikumos Nr.  47 
„Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu snieg-
šanas un uzskaites kārtību”;

n apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos 
noteikumus Nr.  49 „Par Babītes novada pašval-
dības 2019. gada 29. maija saistošo noteikumu 
Nr. 46 „Grozījumi Babītes novada pašvaldības 
2019.  gada 27.  februāra saistošajos noteikumos 
Nr. 3 „Par sabiedrisko kārtību Babītes novadā”” 
atzīšanu par spēkā neesošiem”. Atzīt par spēkā 
neesošiem Babītes novada pašvaldības 2019. gada 
29. maija saistošos noteikumus Nr. 46 „Grozījumi 
Babītes novada pašvaldības 2019. gada 27. februā-
ra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par sabiedrisko 
kārtību Babītes novadā”;

n precizēt Babītes novada pašvaldības 2019. gada 
27.  marta saistošos noteikumus Nr. 4 „Par kapsētas 
darbību un uzturēšanu Babītes novadā”;

n atlikt lēmuma pieņemšanu par A.  Saukitenas at-
brīvošanu no Babītes novada pašvaldības Īpašu-
mu komisijas sekretāres pienākumiem. Atbrīvot 
Babītes novada pašvaldības juriskonsulti A. Iklāvu 
no Babītes novada pašvaldības Īpašumu izsoles ko-
misijas priekšsēdētājas pienākumu veikšanas ar šī 
lēmuma spēkā stāšanās dienu;

n atlikt lēmumprojekta „Par grozījumu Babītes novada 
pašvaldības Īpašumu izsoles komisijas 27.04.2016. 
nolikumā apstiprināšanu” izskatīšanu. Uzdot Babītes 
novada pašvaldības Īpašumu izsoles komisijai izstrā-
dāt jaunu komisijas nolikumu;

n apstiprināt Babītes novada pašvaldības Salas sākum-
skolas nolikumu, izsakot to jaunā redakcijā. Noteikt, 
ka Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas no-
likums stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas dienu un 
spēku zaudē 2014. gada 26. martā apstiprinātais Salas 
sākumskolas nolikums;

n atlikt lēmumprojekta „Par „Babītes novada pašval-
dības Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas 
nolikuma” apstiprināšanu” izskatīšanu. Uzdot Babītes 
novada pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēša-
nas komisijai izstrādāt jaunu komisijas nolikumu;

n atcelt 2019. gada 28. jūnija administratīvā pārkāpuma 
protokolu lēmumu Nr. 120030374, izbeigt lietvedību 
lietā, atbrīvot personu no administratīvās atbildības, 
aprobežojoties ar mutvārdu aizrādījumu;

n piešķirt naudas balvu 650 eiro apmērā Babītes no-
vada PII „Saimīte” remontstrādniekam J. Sparānam 
par ilggadēju ieguldījumu Babītes novada PII „Sai-
mīte”” mērķu sasniegšanā. Piešķirt naudas balvu  

755 eiro apmērā Babītes vidusskolas direktores 
vietniecei izglītības jomā A. Kalniņai par ilggadēju 
ieguldījumu Babītes vidusskolas mērķu sasniegša-
nā. Piešķirt naudas balvu 500 eiro apmērā Babītes 
vidusskolas sporta skolotājam V.  Liepniekam par 
skolēnu sasniegumiem peldēšanā;

n iedalīt 500 eiro biedrības „Latvijas Olimpiskā burā-
šanas skola” (reģ. nr. 40008126530) burātāja dalībai 
Eiropas čempionātā vindsērfingā jauniešiem, kas 
norisināsies Izraēlā šā gada 15.–22.  augustā. Iedalīt 
Latvijas Veterānu svarbumbu celšanas asociācijas 
(reģ. nr. 40008146965) sportistam 200 eiro un spor-
tistam 200 eiro dalībai pasaules un Eiropas čempio-
nātā, kas norisināsies Baltkrievijā, Grodņā, šā gada 
15.–17. novembrī. Iedalīt 500 eiro sportista dalībai 
pasaules čempionātā triatlonā, kas norisināsies Fran-
cijā, Nicā, šā gada 7.–8. septembrī;

n atlikt lēmuma pieņemšanu par Babītes novada 
pašvaldībai piederošo SIA „R20” kapitāla daļu pār-
došanu;

n apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piederošo SIA 
„Rīgas Apriņķa Avīze” (reģ. nr. 40103037514) kapitāla 
1075 daļu pārdošanas cenu 1075 eiro apmērā;  

n atlikt lēmuma pieņemšanu par administratīvi terito-
riālās reformas piedāvājumu Babītes novadam infor-
mācijas precizēšanai;

n atlikt lēmumprojekta izskatīšanu par grozījumiem 
Babītes novada pašvaldības Administratīvās komisijas 
2013. gada 26. jūnija nolikumā; 

n atbrīvot Babītes novada pašvaldības juriskonsulti 
A.  Iklāvu no Babītes novada pašvaldības Admi-
nistratīvās komisijas priekšsēdētājas pienākumu 
veikšanas ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu.  
Apstiprināt Babītes novada pašvaldības juriskon-
sulti A.  Savčuku par Babītes novada pašvaldības  
Administratīvās komisijas priekšsēdētāju ar šī lēmu-
ma spēkā stāšanās dienu.

Babītes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 
7. augustā izskatīti 5 lēmumprojekti. 
Sēdē piedalījās 12 deputāti. Domes lēmumi īsumā:
n apstiprināt sagatavoto informāciju ar secināju-

miem par administratīvi teritoriālas reformas pie-
dāvājumu Babītes novadam;

n piešķirt V. Kampenusai Babītes novada pašvaldības  
II. pakāpes apbalvojumu „Pateicība” par 40 gadu iegul-
dījumu pedagoģiskajā darbā izglītības un audzināšanas 
jomā Babītes vidusskolas sākumskolas klasēs;

n piešķirt V. Liepniekam Babītes novada pašvaldības 
II. pakāpes apbalvojumu „Pateicība” par ieguldījumu 
peldētapmācības organizēšanā un Babītes vidusskolas 
skolēnu panākumu veicināšanā peldēšanas sacensībās; 

n iedalīt 1000 eiro ūdens sporta biedrībai „Aqua 
Sports” bērnu ūdensslēpošanas sacensību „Aqua 
sports ūdensslēpošanas svētki bērniem 2019” rī-
košanai Piņķu ūdenskrātuvē; 

n iecelt Īpašumu Izsoles komisijas locekli, nekusta-
mo īpašumu administratori H. Slavu par Babītes 
novada pašvaldības īpašumu Izsoles komisijas 
priekšsēdētāju. Iekļaut darbam Īpašumu izsoles 
Komisijā būvinspektora palīgu L. Ģīli.

Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs
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SAIMNIECISKIE DARBI NOVADĀ
Nekustamais īpašums
n Izstrādāts ēkas „Mežziņi” Babītē nojaukšanas būvprojekts. 
n Noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi pašvaldības ēkas „Salves” pārbū-

vei par pārvaldes ēku Spuņciemā; termiņš – 2020. gada 8. aprīlis. 
n Pagarināts līdz 2019. gada 16. decembrim Babītes vidusskolas piebūves 

būvdarbu līguma izpildes termiņš.
n Noslēgts līgums par nekustamā īpašuma „Vēja ziedi” Piņķos zemes vienību 

kadastrālo uzmērīšanu, zemes robežu plānu, situācijas plānu un apgrūtinā-
jumu plānu izgatavošanu. 

n Noslēgts līgums par Babītes novada pašvaldības bērnu rotaļu laukumu ap-
kopi un monitoringu. 

 
Ceļi, meliorācija un apgaismojums 
n Notiek darbi pie Trenču poldera sūkņu stacijas pārbūves, pabeigta pirmrei-

zējā zāles pļaušana uz polderu dambjiem.

n Uzsākta ielu apgaismojuma izbūve Spilvē, Alstu ielas posmā no Kleistu ielas 
līdz Alstu ielai 20, un Mežārēs, Kleistu ielas posmā no Staru ielas līdz auto-
busa pieturai „Pumpas”.

n Turpinās Spuņciema ielas pārbūve un ielas apgaismojuma izbūve Spuņciemā. 
n Noslēgts līgums par Vīkuļu ceļa Babītes pagastā vienkārtas virsmas apstrādi.
n Izstrādāts Mēness ielas Babītē pārbūves būvprojekts.
n Pagarināts līdz 2019. gada 12. oktobrim būvprojekta „Veloceliņa Rīga– 

Jūrmala posma atjaunošana Babītes novada teritorijā” izstrādes termiņš. 
n Noslēgts līgums par Babītes ielas posma Babītē pārbūves būvprojekta  

izstrādi; termiņš – 2020. gada 16. janvāris. 

Pašvaldības iestādes
n Ierīkots kravas lifts Babītes vidusskolā ēdināšanas bloka vajadzībām, no-

mainītas centrālās ieejas durvis vecajam skolas korpusam, noslīpēta un no 
jauna lakota aktu zāles un aktu zāles balkona grīda, noslēgts līgums par 

Babītes vidusskolas teritorijas labiekārtojuma un vecā korpusa cokolstāva 
siltināšanas būvprojekta izstrādi, uzsākts telpu kosmētiskais remonts. 

n Babītes sporta kompleksa mazajā peldbaseinā tuvākajā laikā tiks uzstādīta 
gaisa apstrādes iekārta. 

n Iesniegti trīs piedāvājumi iepirkumam par ēdināšanas pakalpojumu sniegša-
nu Babītes vidusskolā un Salas sākumskolā; uzsākta vērtēšana.

n Salas sākumskolas trīs klasēs un ar tām saistītās palīgtelpās nomainīts 
grīdas segums; trīs klasēs un vienā pirmsskolas izglītības iestādes grupā 
nomainītas iekšdurvis, turpinās skolas telpu sienu kosmētiskais remonts.

n Pirmsskolas izglītības iestādē „Saimīte” turpinās telpu kosmētiskie remonti.
n Babītes pirmsskolas izglītības iestādē divās grupās uzstādītas jaunas tuale-

tes kabīnes, vienā grupā – kondicionēšanas ierīce.  

Elfa Sloceniece, 
Babītes novada pašvaldības izpilddirektore
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Par detālplānojuma projekta nodošanu 
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 
zemes vienībai „Ušas” Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā 
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 24. jūlija lēmumu „Par detālplānojuma 
projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai zemes vienībai „Ušas” 
Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr. 13, 7.§) detālplānojuma projekts ir no-
dots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2019. gada 21. augustam līdz 2019. gada 
18. septembrim. 
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 16. septembrī plkst. 17.00 Babītes nova-
da pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs pieejams Babītes novada pašval-
dības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4 (5. kabinets), Piņķos,  
Babītes pagastā, Babītes novadā. Tāpat ar detālplānojuma materiāliem būs iespējams iepazī-
ties ģeoportālā www.geolatvija.lv un Babītes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.babite.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības 
Administrācijai Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai 
elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vē-
las saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas 
adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju 
pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības Administrācijā pirmdienās un ceturtdienās 
plkst. 8.15–12.15 un 13.00–18.00.

Andra Valaine, 
Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, 
ko ietver nekustamā īpašuma „Jaunvarkaļi” 
zemes vienība Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā 
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 24. jūlija lēmumu (protokols Nr. 13, 4.§) ir 
uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Jaunvarkaļi” zemes 
vienība ar kadastra apzīmējumu 80880070017 Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā. 
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus dzīvojamās apbūves īstenošanai 
nekustamā īpašuma „Jaunvarkaļi” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80880070017, 
nodrošinot tai nepieciešamo infrastruktūru, detalizējot zemes vienību izmantošanu un apbūves 
parametrus atbilstoši Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam un Salas 
pagasta teritorijas plānojuma 2005.–2017. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves no-
teikumu prasībām.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plā-
notāja Inga Griezne.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 2019. gada 20. septembrim  
Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā,  
Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@babite.lv. Ja priekš-
likumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, 
personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, 
adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldībā – pirmdienās un ceturtdie-
nās plkst. 8.15–12.15 un 13.00–18.00.

Inga Griezne, 
Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam 
„Irmas” Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 26. jūlija lēmumu „Par detālplānojuma  
izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Irmas” zemes vienība ar ka-
dastra apzīmējumu 80480040079 Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr. 13, 
5.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi detalizēt nekustamā īpašuma „Irmas”  
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480040079 turpmākās izmantošanas un apbūves 
nosacījumus, kā arī detalizēt un noteikt satiksmes infrastruktūrai un inženierkomunikācijām 
nepieciešamo teritoriju, zemes vienību sadalīšanu.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības Administrāci-
jas Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja Veldze Liepa.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 2019. gada 10. septembrim var iesniegt  
Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babī-
tes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@babite.lv.

Veldze Liepa, 
Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja

  Turpinājums. Sākums 1. lpp.

Konkursa pirmajā kārtā „Maska” iz-
pildīja Lauras Jēkabsones skaņdarbu 
„Pērkontēvs”, kas ļāva iekļūt labāko 
trijniekā un startēt finālā, izpildot 
„Nāc, dieviņi!”, kuru korim veltīju-
si „Maskas” kormeistare un kom-
poniste Laura Jēkabsone. „Maska” 

konkursā ieguva godpilno 2. vietu, 
piekāpjoties vien Dānijas korim 
„Vocal Line” un 3. vietā atstājot kori 
„Jazzva” no Slovēnijas.

Koris „Maska” pateicas par neno-
vērtējamo atbalstu un līdzi jušanu! 

2020. gadā korim aizritēs jau 
20.  sezona, un jaunieši, kuri vē-
las pievienoties dziedātāju pul-

kam, laipni lūgti pieteikties!  
Jauno dziedātāju uzņemšanu notiks 
25.  septembrī plkst. 18.00 Babītes 
Kultūrizglītības centrā (aktuālo  
informāciju skatīt kora „Maska” 
„Facebook” vietnē).

Līga Štrausa, 
koris „Maska”

Koris „Maska” no Japānas atgriežas ar divām Grand Prix un iegūst 2. vietu „Eirovīzijā” Zviedrijā

Saeima uzdevusi Ministru kabi-
netam līdz šā gada 1. decembrim  
izstrādāt konceptuālu ziņojumu par 
administratīvi teritoriālo iedalījumu, 
pirms tam veicot konsultācijas ar paš- 
valdībām saskaņā ar Eiropas vietējo 
pašvaldību hartas 5. pantu.

Šobrīd izvirzītais administratīvi teri- 
toriālā iedalījuma modelis ir nodots 
publiskajai apspriešanai. Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības minis-
trija (VARAM) un ministrs Juris Pūce 
oficiālo konsultāciju ietvaros jau ir ti-
cies ar visu 114 novadu un pilsētu paš- 
valdību, kuru administratīvo iedalīju-
mu reforma skar, deputātiem, un šobrīd 
ir uzsāktas tikšanās ar iedzīvotājiem.

Sabiedriskajai apspriešanai piedā-
vātais Latvijas administratīvi terito-

riālā iedalījuma modelis paredz ap-
vienot Babītes novadu un Mārupes 
novadu, izveidojot Mārupes novadu 
ar vairāk nekā 30 000 iedzīvotāju un 
kopējo platību 347 km2.

14. jūnijā, vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministram Ju-
rim Pūcem tiekoties ar Babītes un 
Mārupes novada pašvaldības domes 
deputātiem, abu novadu pašvaldības 
pārstāvji pauda viedokli par novadu 
apvienošanas nelietderīgumu, kā arī 
to, ka apvienošanai nav nekāda eko-
nomiska pamatojuma.

7. augustā Babītes novada pašval-
dības domes ārkārtas sēdē deputāti 
lēma par atkārtotu savas nostājas 
paušanu, nosūtot vēstuli VARAM, 
Ministru prezidentam un Latvijas 

Republikas 13. Saeimas Valsts pār-
valdes un pašvaldības lietu komisijai.

Ar vēstules saturu var iepazī-
ties Babītes novada pašvaldības  
tīmekļvietnē www.babite.lv. 

Babītes novada pašvaldības domes 
deputāti aicina iedzīvotājus izteikt 
savu viedokli un uzdot jautājumus 
par plānoto administratīvi teritoriālo 
reformu, zvanot uz Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministri- 
jas Reformas zvanu centra tālruņa  
numuru 68806999 vai rakstot uz  
e-pasta adresi reforma@varam.gov.lv.

Informāciju apkopoja 
Māra Mičule, 

Babītes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Paziņojums par administratīvi 
teritoriālās reformas piedāvājumu Babītes novadam
Latvijas Republikas Saeima šā gada 21. martā pieņēma lēmumu „Par administratīvi teritoriālās 
reformas turpināšanu”, lai turpinātu 1998. gadā iesākto administratīvi teritoriālo reformu,  paredzot to 
īstenot līdz 2021. gadam.

Tas ļauj iegūt informāciju par noslēgta-
jiem nomas līgumiem, aplūkot kontu 
stāvokli un veikt nomas maksājumus. 

Pakalpojums pieejams tīmekļa 
vietnē www.e-pakalpojumi.lv. Lai to iz-
mantotu, nepieciešams autorizēties, 
izmantojot e-paraksta viedkarti, ko 

izsniedzis Latvijas Valsts radio un tele-
vīzijas centrs, E-ID identifikācijas karti 
vai piedāvātās internetbankas.

Atgādinām, ka elektroniski iespē-
jams apmaksāt arī nekustamā īpašuma 
nodokli. Babītes novada pašvaldības 
institūciju sniegtie pakalpojumi ir 

apkopoti pašvaldības tīmekļvietnē  
www.babite.lv, sadaļā „Pašvaldība” – 
„Pakalpojumi”.

Ilze Aizsila, 
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Babītes novada iedzīvotājiem pieejams jauns e-pakalpojums
No šā gada jūlija Babītes novada iedzīvotājiem pieejams pašvaldības nekustamā īpašuma objektu nomas 
pakalpojums „Mani nomas līgumi, rēķini, maksājumi”, kuru var saņemt tiešsaistē. 
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Babītes novadā kopš 2014.  gada 
17.  decembra bija spēkā saistošie 
noteikumi Nr. 20 „Kapsētu darbības 
un uzturēšanas noteikumi Babītes 
novadā”, taču, ņemot vērā aktuālo 
situāciju un tiesisko regulējumu, 
Babītes novada pašvaldības dome 
2019.  gada 27. martā apstiprināja 
jaunu saistošo noteikumu Nr. 4 „Par 
kapsētas darbību un uzturēšanu 
Babītes novadā” projektu, kas tika 
precizēts atbilstoši Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības minis-

trijas ieteikumiem un stāsies spēkā 
2019. gada 21. augustā. 

Saistošie noteikumi Nr. 4 „Par kap-
sētas darbību un uzturēšanu Babītes 
novadā” nosaka Babītes novada pašval-
dības kapsētu – Beberbeķu kapsētas un 
Salas kapsētas – kapavietu piešķiršanas, 
mirušo apbedīšanas, kapliču izman-
tošanas, bezpiederīgo mirušo apbedī-
šanas, nekoptu kapavietu aktēšanas, 
amatnieku un kapu kopējo profesio-
nālo darbu, kārtību, kapsētu apsaim-
niekotāja un kapsētas pārziņa pienāku-

mus, kapavietu uzturētāju tiesības un 
pienākumus, kā arī administratīvo at-
bildību par šo noteikumu pārkāpšanu.

Būtiskākās izmaiņas 
normatīvajā aktā
2019. gada 27. martā izdotajos sais-
tošajos noteikumos precizēts šo no-
teikumu izdošanas tiesiskais pama-
tojums, kā arī norādīts, ka kapavietu 
uzskaites pamatdokumenti ir mirušo 
reģistrācijas grāmatas vai digitālais 
reģistrs, apbedījumu vietu kartotē-

ka, kur jāizdara ieraksts par katru 
kapsētā notikušu apbedīšanu. Līdz 
ar to vairs netiek piemērota kapa-
vietas nomas maksa un netiek slēgts 
kapavietas nomas līgums. Saistošie 
noteikumi nosaka kapavietas turē-
tāja pienākumus un tiesības, kā arī 
kapsētu kārtības, kapavietas kopša-
nas un uzturēšanas noteikumu neie-
vērošanas administratīvo atbildību.

Ilze Aizsila,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Šā gada 21. augustā stāsies spēkā saisto-
šie noteikumi Nr. 4 „Par decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 
un uzskaites kārtību”, kas izdoti saska-
ņā ar Ūdenssaimniecības  pakalpo-
jumu likuma 6. panta ceturtās daļas 
5. punktu un piekto daļu, Ministru ka-
bineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu 
Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu 
un reģistrēšanu” 6. punktu. 

Noteikumi paredz jaunu decentrali-
zēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanas 
kārtību tiem novada iedzīvotājiem, kuru 
īpašums nav pieslēgts centralizētajai ka-
nalizācijas sistēmai, minimālo biežumu 
notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no 
septiķiem un notekūdeņu krājtvertnēm, 
kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, 
septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai ka-
nalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi, 
ņemot vērā būvju veidu, ūdens patēriņu 
konkrētajā īpašumā un decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas iekārtu; rūpnie-
ciski izgatavotu notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu, kuru attīrītos notekūdeņus 
novada vidē un kuru kopējā jauda ir 
mazāka par 5 m3 diennaktī, septiķu un 
notekūdeņu krājtvertņu, kurās uzkrājas 
neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu 
dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu 
tīrīšanas atkritumu, kontroles un uz-
raudzības kārtību; prasību minimumu 
personām, kuras sniedz decentralizētās 
kanalizācijas izvešanas pakalpojumus; 
administratīvo atbildību par šo noteiku-
mu neievērošanu, kā arī decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 
un uzskaites kārtību. 

Reģistrēties decentralizēto kanali-
zācijas sistēmu reģistrā varēs, sākot no 
2020 gada 1. janvāra, iesniedzot pietei-
kumu SIA „Babītes siltums”. Decentra-
lizēto kanalizācijas sistēmu datu reģistrs 
pilnībā jāizveido līdz 2021. gada beigām.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
reģistru veidos, pieteikumā sniegtās zi-
ņas un noteiktā izvešanas biežuma ievē-
rošanu kontrolēs SIA „Babītes siltums”. 
Neiekļaušanās pašvaldības organizētajā 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
uzskaitē tiks kvalificēta kā administratī-
vais pārkāpums. Babītes novada pašval-
dības sabiedriskās kārtības sargiem būs 
tiesības sastādīt administratīvā pārkā-
puma protokolu, bet lēmumu par soda 
piemērošanu pieņems pašvaldības  
Administratīvā komisija.

Savukārt personām, kuras vēlas 
sniegt asenizācijas pakalpojumus  
Babītes novadā, būs jāreģistrējas Ba-
bītes novada pašvaldības Administrā-
cijā, iesniedzot arī asenizācijas pakal-
pojumu cenrādi.

Babītes novada pašvaldības 
Administrācija

Pēdējā laikā daudzi Piņķu un Annas 
kapu klienti ir jautājuši kapsētas 
darbiniekiem par ikgadējiem mak-
sājumiem. 

Šos jautājumus ir rosinājis 2019. gada 
5.  marta Satversmes tiesas spriedums 
par kapavietu nomu un kapavietas ik-
gadējo nomas maksu pašvaldību kapsē-
tās. Cilvēki ir dzirdējuši par šādu sprie-
dumu, lasījuši par to ziņu avotos, taču 
reizēm nav pareizi to sapratuši vai arī 
vēlas to interpretēt savās interesēs („par 
kapiem vairs nav jāmaksā”). Paskaidro-
jam, ka šis Satversmes tiesas spriedums 
attiecas tikai uz pašvaldību īpašumā eso-
šajām kapsētām. Piņķu kapi un Annas 
jeb Klīves kapi ir Piņķu Sv. Jāņa draudzei 
piederošas kapsētas, un Satversmes tie-
sas spriedums uz šīm kapsētām neattie-
cas. Par apbedījumiem Piņķu un Annas 
kapos joprojām ir jāmaksā ikgadējais 
maksājums – 10 eiro gadā. 

Ikgadējais maksājums ir maksa par 
kapsētu apsaimniekošanas izdevumiem, 
no kuriem ievērojama daļa tiek samak-
sāta par atkritumu izvešanu no kapu 
teritorijas. Diemžēl šo pakalpojumu 
izmaksas pēdējā laikā ir strauji pieaugu-
šas. Ir jālabo arī Piņķu kapu akas, vasaras 
un rudens sezonā tiks ierīkota arī ūdens 
ņemšanas vieta. Rudenī Piņķu kapos pa-
redzēts izzāģēt traucējošus un bīstamus 
kokus, ko uzstājīgi lūdz daudzi kapavietu 
apsaimniekotāji. Šie darbi kapos jāveic 
ļoti uzmanīgi, ar īpašu tehniku, tādēļ to 
veikšana tiks uzticēta speciālistiem, bet 
darba izmaksas nebūs mazas. Viens no 
mūsu rūpju jautājumiem ir Piņķu kapu 
žogs. Ir jautājums par to, vai un kā lāpīt 
vecās sētas posmus pussabrukušajos 
mūra stabos, jo jauna žoga ierīkošana 
saistīta ar lielām izmaksām. 

Daži kapu apsaimniekotāji ir iztei-
kušies, sak, kāpēc man jāmaksā par 
kapiem, ja pie manas aprūpētās kapa-
vietas redzama nekārtība. Diemžēl ne 
visur un ne vienmēr izdodas uzturēt 
ideālu kārtību. Tomēr kapavietu turētā-
jiem būtu jāskatās uz kapu apsaimnie-
košanu plašāk, nevis tikai savas kapavie-
tas mērogā. Arī pašu kapu aprūpētāju 
atbildīgāka un līdzdalīgāka attieksme 
palīdzētu kārtības uzturēšanā. Kapu 
atkritumiem ir paredzēti konteineri.  

Nedrīkst savus atkritumus izmest, kur 
pagadās, izgāzt pie pamestām kapavie-
tām vai kapu sētmalā. Ja kādam kapu 
kopējam nav pa spēkam nogādāt gru-
žus līdz konteineram, tos var iesaiņot 
izturīgos atkritumu maisos (ne lielvei-
kalu iepirkumu maisiņos) un lūgt palī-
dzību vai atstāt ziņu kapu darbiniekiem. 
Kapu atkritumu konteineros nereti tiek 
izmesti tuvējās apkārtnes iedzīvotāju 
vai dažu kapu apmeklētāju sadzīves 
atkritumi. Kapu administrācija lūdz 
cilvēkus, kuri redz sadzīves atkritumu 
izmešanu kapu atkritumu konteineros, 
ziņot par šādiem gadījumiem. 

2018. gadā kapu administrācijas 
ieņēmumi bija 13  000 eiro, izdevu-
mi  – gandrīz 12  000 eiro. Atkritumu 
izvešana izmaksāja aptuveni 5500 eiro. 
Pārējie izdevumi saistīti ar kapsētu 
kopšanas darbiem (piemēram, zāles 
pļaušanu), administrācijas izdevu-
miem, kapsētas datubāzes uzturēšanu 
internetā u.c. Ir svarīgi, lai ikgadējo kap-
sētas maksājumu kārtīgi veiktu ikviens 
kapavietas apsaimniekotājs.

Kapavietu labiekārtošana, jaunu 
piemiņas zīmju uzstādīšana kapavietās 
ir jautājums, kas ir katras kapavietas 
apsaimniekotāja pārziņā. Piņķu kapu 
administrācija aicina kapavietu aprū-
pētājus veikt kapavietu uzlabošanas 
darbus uzmanīgi, respektējot tradīci-
jas un neiznīcinot senus kapu krustus 
vai pieminekļus. Pirms apjomīgu lab- 
iekārtošanas darbu veikšanas vēlams 
konsultēties ar kapu administrāciju. 
Ļoti uzmanīgi, konsultējoties ar kap-
sētas darbiniekiem, jāapsver idejas par 
kapavietu zemes reljefa pārveidi, kas 
saistītas ar dažādu sienu izbūvi. Novē-
rojumi rāda, ka kapavietu labiekārtoša-
nas centienus dažviet var uzskatīt par 
neapdomīgiem, īpaši attiecībā uz kapa-
vietu norobežojošo akmens apmaļu 
augstumu un kapavietu noklāšanu ar 
šķembu vai oļu segumu. Apmalītēm 
nebūtu jābūt vairāk kā dažus centi-
metrus augstām. Kritiski būtu jāvēr-
tē, vai šāds kapavietas norobežojums 
ar apmalītēm vispār ir nepieciešams. 
Kapavietu labiekārtošanas darbos jā-
apsver tas, lai šo kapavietu būtu viegli 
kopt. Šajā ziņā rūpīgi jāapdomā, vai 

aprūpētāji spēs pienācīgā kārtībā ilg-
stoši uzturēt dažādus šķembu un balto 
oļu segumus, kas nākuši modē pēdējos 
gados. Latvijas kapsētu tradicionālā 
skaistuma pamatā ir to kopēju prasme 
veidot kapavietas kā dārzus, nevis cen-
tieni ieskaut savus aizgājējus akmeņos 
un mūros. Arī pārmērīgu akmens vai 
metāla norobežojumu izbūve starp 
kapavietām neatbilst mūsu tradicionā-
lajai kapu kultūrai. 

2017. gada nogalē daudzās nekop-
tās kapavietās izmēģinājuma kārtā 
tika izlikti īpaši brīdinājuma uzraksti. 
Šis darbs tiks turpināts, veicot ilgstoši 
nekoptu kapavietu reģistrēšanu (ak-
tēšanu) un brīdinājumu novietošanu 
tajās kapavietās, kuru apsaimniekotāji 
ignorē administrācijas aicinājumus 
par līguma slēgšanu, nesniedz ziņas 
par kapavietas aprūpētājiem, par ap-
bedītajiem tuviniekiem, nav kārtojuši 
ikgadējos maksājumus. To kapavietu 
aprūpētājiem, kurās novietots šāds 
rakstisks brīdinājums, obligāti jāsazi-
nās ar kapu administrāciju. 

Kapos nereti konstatē gadījumus, 
kad kapavietas tiek koptas, taču to ko-
pēji ignorē administrācijas aicinājumus 
par ziņu sniegšanu un izvairās kontak-
tēties. Joprojām par daudzām kapa-
vietām, to apsaimniekotājiem un ap-
bedītajiem administrācijai trūkst ziņu, 
netiek maksāta ikgadējā apsaimnieko-
šanas maksa. Šāda anonīma kapavietas 
aprūpe, kad apbedīto piederīgie ignorē 
aicinājumus slēgt līgumu un veikt ikga-
dējos maksājumus, nesniedz ziņas par 
sevi un apbedītajiem, var būt par ie-
meslu kapavietas uzskatīšanai par bez-
saimnieka kapavietu. Puķu nolikšana 
vai sveču iedegšana nekoptā kapavietā 
nav uzskatāma par kapavietas aprūpi 
vai par sava veida piederības aplieci-
nājumu. Kapsētas īpašnieks ir tiesīgs 
pieņemt lēmumu par bezsaimnieka 
kapavietas, par kuru gadiem ilgi nav 
veikti ikgadējie maksājumi, nodošanu 
jaunam ieguvējam.  

Atgādinām – visiem Piņķu kapu ka-
pavietu apsaimniekotājiem (apbedīto 
tuviniekiem) ir jāslēdz ar kapsētas īpaš-
nieku kapavietas līgums (jāatjauno ve-
cie līgumi, kas slēgti pirms 2016. gada). 

Līgumu slēgšana ir uzsākta arī ar Annas 
kapu kapavietu apsaimniekotājiem. 

Aicinām savlaicīgi veikt ikgadējo 
maksājumu par kapavietu Piņķu un 
Annas kapos – 10 eiro (neatkarīgi 
no apbedījumu skaita kapavietā). 
Maksājumu var veikt kalendārā  
gada laikā, vēlākais līdz 30.  novem-
brim, maksājot skaidrā naudā vai 
ieskaitot Piņķu Sv. Jāņa evaņģēliski 
luteriskās draudzes norēķinu kontā 
LV39UNLA0003000701117 („SEB 
banka”), norādot gadu, par kuru sa-
maksāts, kapsētu, kapavietas numu-
ru vai apbedītā (apbedīto) vārdu un 
uzvārdu. Informāciju par veikto pār-
skaitījumu lūdzu atsūtiet uz e-pasta 
adresi pinkukapi@gmail.com.

Kapsētas administrācija piedāvā  
Babītes novada iedzīvotājiem jaunu 
kapavietu ieguvi Piņķu kapos. Vien-
reizējā maksa par kapavietas turē-
juma tiesību ieguvi ir 150 eiro par 
vienu apbedījuma vietu. Arī jaunu 
bezapbedījumu kapavietu turētājiem 
ir jāmaksā ikgadējā apsaimniekošanas 
maksa – 10 eiro gadā.

Kapu maksājumu un līgumu jau-
tājumos apmeklētājus pieņem Piņķu 
evaņģēliski luteriskās baznīcas telpās 
(ieeja ēkas aizmugurē): otrdienās 
plkst.  12.00–16.00 (no 1. septembra 
līdz 30. jūnijam), plkst. 15.00–20.00 
(no 1. jūlija līdz 31. augustam); treš-
dienās, ceturtdienās un piektdie-
nās plkst.  10.00–14.00; sestdienās 
plkst.  10.00–16.00 (no 1. septembra 
līdz 30. jūnijam), plkst.  10.00–16.30  
(no 1. jūlija līdz 31. augustam); brīv-
dienas – svētdiena un pirmdiena. 
Administrators Jānis Amols – tālru-
ņa numurs 29642583, e-pasta adrese  
pinkukapi@gmail.com.

Citos ar Piņķu un Annas kapiem 
saistītos jautājumos (apbedīšana, 
kapavietas un kapsētas labiekārtoša-
na, jaunas kapavietas ierādīšana un 
iegāde u.c.) lūgums vērsties pie kapu 
pārziņa Andra Vismaņa – tālruņa 
numurs 28336033, e-pasta adrese 
aiids@inbox.lv.

Jānis Amols, 
kapu administrators

Maksājumu un apsaimniekošanas jautājumi Piņķu un Annas kapos Par decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas 
un uzskaites kārtību 

Izmaiņas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumos Babītes novadā
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Līdz ar citu cilvēku iepazīšanu, sa-
vas komforta zonas paplašināšanu, 
dažādu zināšanu gūšanu un prasmju 
pilnveidošanu nometnes dalībnie-
ki katru dienu iepazinās ar kādu no  
Edinburgas hercoga starptautiskā 
apbalvojuma programmas „Award” 
jomām – fiziskā sagatavotība, pras-
mes, brīvprātīgais darbs un piedzī-
vojumu ceļojums. 

Fiziskās sagatavotības dienā jau-
nieši spēlēja spēli „Akmens, šķēres, 
papīrītis”, kas sastāvēja no deviņiem 
komandu veidošanas un saliedē-
šanas uzdevumiem, kuri bija vērsti 
uz savstarpējās komunikācijas, sa-
pratnes, sadarbības un drošas vides 
veidošanu. Pēcspēles pārrunu laikā 
izskanēja atziņas gan par to, kā uz-
devumu izpilde palīdzēja pilnvei-
doties individuāli, gan to, kā tiek 
sasniegti kopīgie mērķi. Spēcīgas un 
rezultatīvas komandas veido jaunie-
ši, kuri nebaidās no personīgajiem 
izaicinājumiem un šķēršļu pārva-
rēšanas, tādēļ vakarā ikvienam bija 
iespēja piedalīties aktivitātē „Izaicini 
sevi!” – kāpt alpīnisma sienā, iet pa 
līdzsvara lenti vai pildīt vienaudžu 
piedāvātos uzdevumus.  

Prasmēm veltītajā dienā jaunie-
šiem bija iespēja apmeklēt dažādas 
teorētiski praktiskās nodarbības  – 
„Pilsoniskā līdzdalība”, „Garīgā vese-
lība”, „Pirmās palīdzības sniegšana” 
un „Āra dzīves prasmes”. Todien 
nometnes dalībniekus uzrunāja 
īpaši viesi – Lielbritānijas vēstnie-
cības Latvijā aizsardzības atašejs 
Marks Sapsfords un Britu padomes  
(British Council) pārstāvniecības 
Latvijā pārstāve Anete Blūma. Abu 
viesu vēstītais mudināja jauniešus 
veltīt laiku savstarpējās saiknes vei-
došanai un stiprināšanai. Vakara daļā 
jauniešu Violetā grupa piedāvāja uz-
devumus – mēmo šovu, viktorīnu, 
deju nodarbību un sadziedāšanos –, 
kas palīdzēja pārējiem nometnes da-
lībniekiem uzzināt vai iemācīties ko 
jaunu par Latgali, Kurzemi, Vidzemi, 
Zemgali un tās ļaudīm. 

Nometnes ceturtās un piektās 
dienas fokusā bija piedzīvojumu ce-
ļojums. Vispirms – raita gatavošanās 
24 stundu būšanai pie dabas: ins-
truktāžas, karšu lasīšana un orientē-
šanās apmācība, somu sakrāmēšana, 
maltīšu plāna veidošana un pārtikas 

produktu sagāde. Pēcpusdienā – no-
darbību ietvaros iegūtā pielietošana 
un dažādu papildprasmju apguve, 
praktiski darbojoties. Tad pārgājiens 
pa gleznaino Gaujas nacionālo parku 
maršrutā „Mežrozes” – Liepa – Līču 
Laņģu klintis – ceļotāju apmetne 
„Rauna” pie Gaujas – „Mežrozes”, 
tostarp dažādu grūtību pārvarēšana, 
maltīšu gatavošana uz ugunskura, 
nakšņošana teltī un stāstu vakars pie 
ugunskura, kas daudziem nometnes 
dalībniekiem kļuva par spilgtāko no-
metnes momentu. 

Brīvprātīgā darba jomai veltītajā 
dienā nometnes dalībnieki rosījās 
Cēsu Jaunajā skolā, Gaujas nacionā-
lajā parkā, Cēsu pilsētas pansionātā 
„Cīrulīši” un Cēsu dzīvnieku patvers-
mē „Lācīši”. Sestajā nometnes dienā 
notika nodarbība „Mērķu plānošana”, 
kas kalpoja par ievadu katra nomet-
nes dalībnieka individuālai sarunai 
ar „Award” vadītājiem – īpaši apmā-
cītiem cilvēkiem, kuri palīdz veidot 
individuālās „Award” programmas. 

Septiņas piepildītas dienas, gluži 
kā dalība programmā „Award”, jau-
niešiem palīdzēja atklāt ko jaunu par 
sevi, gūt pieredzi un vērtīgas atziņas, 
kas būs noderīgas un pielietojamas arī 
turpmāk, kā arī veidojot savu individu-
ālo bronzas vai sudraba līmeņa izaug-
smes programmu, domāt par savām 
prioritātēm, interesēm un sapņiem. 

Nometni „#WorldReady” orga-
nizēja Valsts izglītības satura centrs 
sadarbībā ar Britu padomes pārstāv-
niecību Latvijā. Nometne īstenota 
Izglītības un zinātnes ministrijas Jau-
natnes politikas valsts programmas 
2019. gadam valsts budžeta finansē-
juma ietvaros.

Informāciju sagatavoja
Katrīna Sprudzāne, 

Valsts izglītības satura centra 
vecākā referente 

Nometni organizēja

Nometni atbalstīja

Aizvadīta nometne jauniešiem 
„#WorldReady”
No 15. līdz 21. jūlijam sporta un atpūtas kompleksā „Mežrozes” 
Priekuļu novadā notika Valsts izglītības satura centra organizētā 
„The Duke of Edinburgh’s International Award Latvia” nometne jauniešiem 
„#WorldReady”. Nometnē piedalījās 50 jaunieši no 16 Latvijas vietām – 
Rīgas, Daugavpils, Jelgavas, Ventspils, Aglonas, Alsungas, Auces, Babītes, 
Carnikavas, Cēsīm, Dobeles, Gulbenes, Ikšķiles, Mārupes, Preiļiem 
un Saldus. Dalībnieku vidū bija gan esošie „Award” dalībnieki, gan jaunieši, 
kuri par „Award” iepriekš zināja pavisam maz vai neko.
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Nometnes jauniešiem „#WorldReady” dalībnieki.
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Babītes Mūzikas skola izsludina 
papilduzņemšanu akordeona 
un trompetes spēles programmās. 
Iestājpārbaudījums notiks 
2. septembrī plkst. 15.00.

Pretendentus lūdzam pieteikties 
līdz 30. augustam, aizpildot iesnie-
guma veidlapu un iesniedzot to 
skolas kancelejā. 
Veidlapa pieejama tīmekļvietnē 
www.babite.lv, sadaļā „Izglītība” – 
„Babītes Mūzikas skola”, vai pie 
skolas sekretāres. Iesniegumam jā-
pievieno ģimenes ārsta izziņa par 
bērna veselības stāvokli.

Iestājeksāmenu laikā tiks pārbau-
dīta bērna muzikālā dzirde, atmiņa 
un ritma izjūta: 
• jānodzied viena brīvi izvēlēta 

dziesma ar vārdiem; 
• jāatkārto ar balsi skolotāja nospē-

lētās skaņas; 
• jāatkārto ar balsi skolotāja nospē-

lētās melodijas;
• plaukšķinot jāatkārto skolotāja 

nospēlētās melodijas ritmiskais 
zīmējums. 
Savstarpējo sadarbības līgumu 

slēgšana ar jauno audzēkņu vecā-
kiem notiks otrdien, 27. augustā: 
plkst. 17.30 – sagatavošanas un 

1.  klasei, plkst. 18.30 – interešu 
izglītībai.

Ja audzēknis turpina mācības sko-
lā, līgumu var parakstīt agrāk – no 
20. līdz 27.  augustam – darbdienās 
no plkst.  8.30 līdz 17.00. Tālru-
ņa numurs uzziņām 67914683 vai 
29156969. 

Ar prieku paziņojam, ka ir izvei-
dota Babītes Mūzikas skolas tīmekļ-
vietne www.babitesmuzikasskola.lv. 
Aicinām to apmeklēt un popularizēt! 

Česlavs Grods, 
Babītes Mūzikas skolas 

direktora vietnieks izglītības darbā

Babītes Mūzikas skolas ziņas ZINĪBU DIENU SVINĒSIM 2. SEPTEMBRĪ

BABĪTES VIDUSSKOLĀ 
Plkst. 9.00 

svinīgā līnija Babītes vidusskolas sporta laukumā.
Plkst. 10.00 

stunda ar klases audzinātāju, fotografēšanās.
Plkst. 12.30 

kursēs skolēnu autobuss visos maršrutos.

SALAS SĀKUMSKOLĀ
Plkst. 9.00 

svinīgs mācību gada uzsākšanas pasākums skolas aktu zālē.
Plkst. 10.00 

stunda kopā ar klases audzinātāju, fotografēšanās.
Plkst. 10.00 

jaunā mācību gada ieskandināšana pirmsskolas grupās.
Plkst. 13.00 

no skolas uz Piņķiem kursēs skolēnu autobuss.

Jūrmalas pilsētas muzeja izstādes 
„Sastingusī saules gaisma” autore 
Inese Helviga stāsta: „Sensenos lai-
kos Baltijas jūras apkaimē iegūtais 
dzintars bija maiņas līdzeklis tirdz-
nieciskajos sakaros ar tālām zemēm. 
Uzziņas par slaveno „Dzintara ceļu” 
norāda uz dzintara izplatību senajā 
Grieķijā, Romā, Ēģiptē, Asīrijā un 
dzintara nozīmi kultūras kontaktos. 
Izstāde „Sastingusī saules gaisma” 
pilnībā veltīta miljoniem gadu se-
najai un neatkārtojamai dabas dāva-
nai  – dzintaram tā daudzveidīgajās 
izpausmēs un veidolos.

Apskatei būs piedāvāta neliela daļa 
no Jūrmalas pilsētas muzeja krājuma 
glabātāju 2014. gadā veidotās izstā-
des par dzintaru „Sastingusī saules 

gaisma”, kas tapa Latvijas Republi-
kas Kultūras ministrijas atbalstītā 
projekta ietvaros. Izstādes „Sastin-
gusī saules gaisma” pamattēma to-
laik iezīmēja nebeidzamo stāstu par 
brīnumainā saules akmens – dzinta-
ra – tapšanas ceļu, vienojot aizvēs-
turisko jūru un mežu. 2014.  gadā 
dzintara tematika bija sevišķi aktuā-
la, jo Rīga kļuva par Eiropas kultūras 
galvaspilsētu un eiropieši kā Latvijas 
kultūras simbolu godināja dzintaru. 
Tāpēc tolaik Jūrmalas pilsētas mu-
zejā apskatāmā izstāde „Sastingusī 
saules gaisma” ieguva lielu atsaucī-
bu, tā priecēja gan jūrmalniekus, gan 
pilsētas viesus. Tajā bija apskatāmi 
dzintara eksponāti no Jūrmalas pil-
sētas muzeja krājuma: neapstrādāti 

un apstrādāti dzintara gabali, da-
žādi priekšmeti no dzintara un ar 
dzintara inkrustācijām, dekoratīvās 
mākslas darbi – dzintara rotaslietas, 
kā arī pirmo reizi tika izstādīts Prie-
daines neolīta apmetnes arheoloģis-
kajos izrakumos iegūtais dzintars. 

Skaistie dzintara darinājumi mūs-
dienās ir tikpat pieprasīti kā pirms 
tūkstošiem gadu. Dzintars priecē, 
dziedē, izdaiļo mūs un vidi ap mums.

Salas un Jūrmalas iedzīvotāju ze-
mes īpašumi vēl tagad slēpj aizvēstu-
riskās jūras veltes – dzintara graudi-
ņus. Meklējiet tos!”

Konkursa uzdevumi: paplašināt 
bērnu un jauniešu zināšanas un ro-
sināt interesi par vietējo dabu un tu-
vākajā apkārtnē esošo putnu daudz-
veidību; mudināt bērnus attēlot 
zīmējumos savus novērojumus, lite-
ratūrā lasīto un uzzināto par Latvijas 
putniem; radīt pieredzes apmaiņas 
iespējas bērniem, pedagogiem un 
māksliniekiem, iegūt jaunus draugus 
un idejas. 

Konkursa organizatori: biedrība 
„Radošais laiks”.

Konkursa dalībnieki: bērni un 
jaunieši vecumā no 5 līdz 20 gadiem. 
Vērtēšana notiks piecās vecuma gru-
pās: 5–7 gadi, 8–10 gadi, 11–13 gadi, 
14–16 gadi, 17–20 gadi.

Konkursa noteikumi: bērni un 
jaunieši iesniedz zīmējumus par 
tēmu „Putni man apkārt”, attēlojot 
putnus dabā, ilustrējot kādu literāru 
darbu vai skaņdarbu par putniem; 
zīmējumu var veikt jebkurā tehnikā 
(grafikas vai glezniecības, arī aplikā-
cijas tehnika). Zīmējuma izmērs A4 
lapa (21 x 29,7 cm). Iesniegtais darbs 
nevar būt salocīts vai citā veidā me-
hāniski bojāts. Darbu drīkst izstrādāt 
tikai pats bērns vai jaunietis; darba 
apakšējā labajā stūrī jāuzlīmē dru-
kātiem burtiem rakstīta vai dator-
drukā izpildīta vizītkarte (4 x 7 cm), 
kurā norādīts: autora VĀRDS,  
UZVĀRDS; vecums; tālruņa numurs  
vai e-pasta adrese.

Darbu iesniegšana: zīmējumi 
jāiesniedz Babītes novada pašvaldī-
bas Kultūrizglītības centrā Piņķos, 
Jūrmalas ielā 14A, pirmajā stāvā 

pie administratorēm darbdienās no 
plkst.   8.00 līdz 20.00, sestdienās 
no plkst. 10.00 līdz 16.00;  iesnieg-
šanas termiņš – līdz 2019.  gada 
13.  septembrim (ieskaitot). Darbi, 
kas nebūs iesniegti noteiktajā kārtī-
bā vai saņemti pēc norādītā termiņa, 
netiks vērtēti.

Darbu vērtēšana: darbus vērtēs 
profesionālu mākslas pedagogu žūrija. 
Tās sastāvu apstiprina konkursa rīko-
tāji; katrā kategorijā un vecuma grupā 
tiks piešķirta pirmā, otrā un trešā vieta; 
žūrijai ir tiesības noteikt konkursa gal-
veno balvu par īpašu tēmas atklāsmi. 
Var tikt piešķirta skatītāju balva, kā arī 
citas balvas; visi konkursa dalībnieki 
saņems piemiņas medaļas.

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība 
tēmai un nolikuma nosacījumiem; 
oriģinalitāte, izpildījuma kvalitāte.

Konkursa laureātu apbalvošana 
notiks 14. septembrī Babītes novada 
pašvaldības Kultūrizglītības centrā 
pasākuma „Mākslas diena „Putni”” 
ietvaros. 

Visi konkursa darbi tiks izstādīti 
Babītes novada pašvaldības Kultū-
rizglītības centrā.

Pasākums tiek īstenots Babītes no-
vada pašvaldības projektu konkursa 
„Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes 
novadā” ietvaros. 

Konkursa noslēgumā, pēc godal-
goto vietu ieguvēju apbalvošanas, 
plkst.  17.00 Babītes novada pašval-
dības Kultūrizglītības centrs visus 
radošo darbnīcu dalībniekus un pā-
rējos interesentus aicina uz izrādi – 
smilšu šovu „Krāsainās pasakas”.

Aicinām piedalīties 
zīmējumu konkursā „Putni man apkārt”!
Konkursa mērķis: veicināt bērnos un jauniešos radošo pašizpausmi 
un prasmi zīmējumā atklāt savus novērojumus un izjūtas. 
Caur zīmējumu atklāt būtiskāko un savdabīgāko tuvākajā apkārtnē 
sastopamo putnu dzīvē. 

Dzintara izstāde „Sastingusī saules gaisma”
25. augustā, Sīpolu svētku laikā, Kultūrizglītības centra filiālē 
Salas pagastā „Vietvalži”, Spuņciemā, notiks izstādes „Sastingusī 
saules gaisma” atklāšana.

Kontaktinformācija: Elita Vansoviča, tālruņa numurs 26488735,  
e-pasta adrese radosaislaiks@gmail.com.
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NUMURA PIELIKUMĀ

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMEREĢ.  NR .  90000028870 .  ADRESE :  CENTRA IELA  4 ,  P IŅĶ I ,  BABĪTES  PAGASTS ,  BABĪTES  NOVADS ,  LV-2107 .  TĀLR .  26120706 ,  67914650,  FAKSS  67914435 
E-PASTS  dome@bab i te . l v ,  WWW.BABITE . LV
BABĪTES  NOVADA BABĪTES  PAGASTĀ

BABĪTES  NOVADA PAŠVALDĪBAS  INFORMATĪVĀ  IZDEVUMA „BABĪTES  Z IŅAS”  2019 .  GADA 20 .  AUGUSTA  P IEL IKUMS  1

BABĪTES  NOVADA PAŠVALDĪBAS  INFORMATĪVĀ  IZDEVUMA „BABĪTES  Z IŅAS”  2019 .  GADA 20 .  AUGUSTA  (112 . )  NUMURA P IEL IKUMSSaistošie noteikumi Nr. 4 „Par kapsētas darbību un uzturēšanu Babītes novadā” .......................................................................................................................................................................................1.–6. lpp.
Saistošie noteikumi Nr. 47 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību” .................................................................................................................................. 7.–15. lpp.
Saistošie noteikumi Nr. 49 „Par Babītes novada pašvaldības 2019. gada 29. maija saistošo noteikumu Nr. 46 „Grozījumi Babītes novada pašvaldības 2019. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par sabiedrisko kārtību Babītes novadā”” atzīšanu par spēkā neesošiem” ..................... 16. lpp.

2019. gada 27. martā 

Apstiprinātiar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 27. marta lēmumu 
(prot. Nr. 4, 28.§)

Precizētiar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 24. jūlija lēmumu 
(protokols Nr.13, 20.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 4
PAR KAPSĒTAS DARBĪBU UN UZTURĒŠANU BABĪTES NOVADĀIzdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu un 43. panta pirmās daļas 6. punktu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI1. Saistošie noteikumi „Par kapsētas darbību un uzturēšanu Babītes novadā” (turpmāk – Saistošie notei-
kumi) nosaka Babītes novada administratīvajā teritorijā esošo Beberbeķu kapsētas un Salas kapsētas  
uzturēšanas, apsaimniekošanas, kapavietu piešķiršanas, kopšanas, apbedīšanas un kapliču izmantošanas 
kārtību.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:  2.1. kapsēta – īpaša teritorija, kas saskaņā ar Babītes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) teri-
torijas plānojumu ierādīta mirušo apbedīšanai;

2019. gada jūlijā 
Babītes novadā piedzimuši 
trīspadsmit bērni – 
četras meitenes un deviņi zēni.
 

Iedzīvotāju skaits 
2019. gada 1. augustā – 

11 652.
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NĀKAMAIS „BABĪTES ZIŅU” IZDEVUMS 17. SEPTEMBRĪ

Reģistrācijas numurs: 000703364
Dibinātājs: Babītes novada pašvaldība
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, 
Babītes pagasts, 
Babītes novads, LV–2107

Par informatīvā izdevuma sagatavošanu 
atbild sabiedrisko attiecību speciāliste Māra Mičule
Tālrunis: 67914379. Fakss: 67914435. E-pasta adrese: mara.micule@babite.lv
Avīze internetā: www.babite.lv.  www.facebook.com/Babitesnovads
Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža: 3450 eksemplāru
Datorsalikums: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”

SALAS PAGASTA SĪPOLU SVĒTKI „DZINTARS SĪPOLOS”
25. augustā no plkst. 13.00 līdz 19.00 Kultūrizglītības centra 
filiālē Salas pagastā „Vietvalži” Spuņciemā notiks otrie Salas 
pagasta Sīpolu svētki, kas tiek rīkoti ar mērķi kultūrizglītojošā 
un izklaidējošā veidā svētku apmeklētājus iepazīstināt ar Salas 
pagastu, tā vēsturi, rosināt jaunas asociācijas ar šo vietu un 
apkaimi, kā arī radīt jaunas tradīcijas Babītes novadā.

Svētku nosaukums „Sīpolu svētki” radies, šķirstot Salas pagasta vēstures 
lappuses. Latvijā sīpols ir pazīstams kopš 16. gadsimta, kad no Bizantijas 
ievesto augu šurp pa Daugavu nogādāja krievu tirgotāji. Salas pagasts ir 
viena no pirmajām vietām Latvijā, kur to sāka audzēt un kultivēt. 
Pateicoties smilšainajai augsnei, tie labi padevās. Drīz vien sīpols kļuva ne 
vien par papildinājumu zemnieku uzturā, bet arī par dažas labas saimniecī-
bas ekonomiskā uzplaukuma pamatu, par ko liecina arī māju un vietu no-
saukumi – Sīpoli, Jaunsīpoli, Sīpolciems, Sīpolkalns. Sīpols no tiem laikiem 
iedzīvojies arī uzvārda godā.
Salas pagastā sīpolam ir arī simboliska nozīme – smilšainā, šķietami naba-
dzīgā augsnē ar cilvēka darbu un pūlēm var tapt daudz kas. Kārtu pa kārtai 
var lobīt arī Salas pagasta ilgo vēsturi, kurā vietējie ļaudis ierakstījuši sīk-
stuma, nepadošanās, izturības, radoša gara un dzīvotspējas lappuses. 
Šā gada svētku tēma „Dzintars sīpolos” izvēlēta, lai kopā atšķirtu tās Salas 
pagasta vēstures lappuses, kurās rakstīts par dzintara atradnēm.
Kopā ar Babītes novada amatierteātri „Kalambūrs” Sīpolu svētkos izklai-
dējošā veidā varēs uzzināt par 1864. gada aprīlī Straupciema ganībās ganu 
atrastajiem dzintara gabaliem un to, kā šis atradums raisījis lielu interesi ne 
tikai vietējos „dārgumu” meklētajos, par Jūrmalas jaunkundzes atradumu 
sīpolu dobēs, kas bijis aptuveni 5000 gadu vecs, un citus dzintara stāstus.
Svētku programma izveidota tā, lai visas dienas garumā interesanti būtu 
gan lielajiem, gan mazajiem svētku apmeklētājiem. 
Svinēsim Salas pagasta Sīpolus svētkus, atvadīsimies no vasaras un sagai-
dīsim rudeni ar smaidu un pozitīvām emocijām! 
Svētkos uzstāsies mūzikas grupas „Ārpilsētas sakari”, „Svētdienas aprīlis” 
un populārā regeja mūzikas grupa „Riga Reggae”. 
Laipni aicināti! Dalība pasākumā bez maksas.

SVĒTKU PROGRAMMA
Kultūrizglītības centra „Vietvalži” skvērā:
l plkst. 13.00 svētku atklāšana kopā ar Babītes novada amatierteātri 

„Kalambūrs”;
l plkst. 13.20 Salas pagasta vides objekta „Sīpols” atklāšana un patei-

cības „Vietvalžu” draugiem;
l plkst. 13.30 „RIKKO” leļļu izrāde pašiem mazākajiem (vecums 1,5+) 

pie „Vietvalžu” ēkas;
l plkst. 14 .00 amatiermākslas kolektīvu koncerts;
l plkst. 15.00 Liepājas ceļojošā leļļu teātra „Maska” izrāde „Šņāpuļa 

piedzīvojumi”;
l plkst. 15.00 meistarklase „Sīpola lietošana uzturā” kopā ar profesio-

nālu pavāru;
l plkst. 15.20 sīpolu kapāšanas čempionāts;
l plkst. 15.30 grupas „Ārpilsētas sakari” koncerts;
l plkst. 15.40 Sīpolu svētku zupas vārīšana;
l plkst. 16.00 „RIKKO” leļļu rokopera „Trīs ruksīši” (vecums 3+) pie 

„Vietvalžu” ēkas;
l plkst. 16.30  koncertuzvedums „Tieši tāpēc, ka nevar zināt, kāpēc”;
l plkst. 17.30 grupas „Svētdienas aprīlis” koncerts;
l plkst. 18.00 svētku noslēgums un grupas „Riga Reggae” koncerts. 
Pasākuma laikā no plkst. 13.00 līdz 19.00 darbosies Latvijas Ornitolo-
ģijas biedrības putnu barotavu darbnīca un „IGLU” bērnu stūrītis.

Kultūrizglītības centra „Vietvalži” Lielajā zālē: 
l plkst. 15.00–18.00 „Smilšu lampas” radošās aktivitātes – smilšu 

lampu zīmējumu veidošana, sajūtu maisi, lielā koka atmiņu spēle, mazais 
labirints, gaismu molberti; radošā darbnīca – Dzintara sīpolu zīmēšana 
ar smiltīm;

l plkst. 16.00–18.00 rotaļas ar pasaku tēliem.

Sabīne Upeniece-Pika, 
Kultūrizglītības centra filiāles Salas pagastā „Vietvalži” 

kultūras pasākumu organizatore

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRĀ
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
14. septembrī no plkst. 12.00 līdz 17.00 mākslas diena „Putni” (stāv-
laukumā pie Kultūrizglītības centra). Notiks radošās darbnīcas. (Pasākums 
tiek īstenots Babītes novada pašvaldības projektu konkursa „Ģimenei. Videi. 
Izaugsmei Babītes novadā” ietvaros).
14. septembrī plkst. 17.00 izrāde – smilšu šovs „Krāsainās pasakas”. 
Bezmaksas ieejas kartes varēs saņemt no 1. septembra Babītes novada paš-
valdības Kultūrizglītības centra 1. stāvā pie administratorēm. 
27. septembrī plkst. 19.00 Liepājas Leļļu teātra izrāde „Kur zirgi”. Biļetes 
no 9. septembra būs pieejamas Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības 
centra 1. stāvā pie administratorēm. Biļetes cena: 4 eiro.

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRA FILIĀLĒ „VIETVALŽI” 
(„Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts)
25. augustā no plkst. 13.00 līdz 19.00 Salas pagasta Sīpolu svētki. 
8. septembrī plkst. 12.00 animācijas filma „Big Trip” visai ģimenei.  

Kinoseanss veltīts Tēva dienai. Būs iespēja iegādāties popkornu. Biļetes cena: 
3 eiro, bērniem – 2 eiro. Tēviem ieeja bez maksas. 
No 25. augusta apskatāma izstāde „Saistingusī saules gaisma”.

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS BIBLIOTĒKĀ 
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
Tematiskās izstādes:
l „„Baltijas ceļam” – 30”.

l Novadpētniecības izstāde „Atskats pagātnē un ieskats Babītes novada 
tagadnē”. 

l „Augusts – puķaino grāmatu mēnesis”.
l Intas Abramenko gleznu izstāde „Kaķi”.
l Grāmatu izstāde „Kaķi”.

Ievērojamu kultūras darbinieku 
jubilejas izstādes:
l Rakstniecei Dacei Rukšānei – 50
l Rakstniecei Dacei Priedei – 65
l Dzejniecei Mārai Misiņai – 70
l Teātra zinātniecei Silvijai Geikinai – 80
l Aktrisei Vijai Artmanei – 90
l Rakstniekam Egonam Līvam – 95
l Somijas zviedru rakstniecei Tūvei Jānsonei – 105
l Scenogrāfam, gleznotājam, pedagogam Oto Skulmem – 130
l Franču militārajam un politiskajam darbiniekam Napoleonam Bonapar-

tam – 250

Jaunieguvumu izstāde 
l Bērnu grāmatas, nozaru literatūra, daiļliteratūra.

PIŅĶU SV. JĀŅA EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ
(Skolas iela 17, Piņķi)
21. septembrī plkst. 11.00 LELB Diakonijas dienas centra Imantā „Mēs” 
teātra grupiņas izrāde „Liepas pie baznīcas” ar sadraudzību senioriem.

BABĪTES SV. ANNAS LUTERĀŅU BAZNĪCĀ
(„Klīves”, Babītes pagasts)
29. septembrī plkst. 11.00 Babītes Sv. Annas baznīcas 165 gadu piemiņas 
svētku dievkalpojums.

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

PAZIŅOJUMS

No 8. augusta „Latvijas Pasts” 
ir ieviesis jaunu sūdzību iesniegšanas 

kārtību par preses nepiegādi. 
Tā notiks elektroniski, 

izmantojot abonēšanas portālu 
http://abone.lv/lv 

Tas paātrinās sūdzību izskatīšanu 
un atbilžu sniegšanu. 

Pirmo reizi ienākot portālā, 
nepieciešams reģistrēties! 

http://www.vietas.lv/index.php?p=11&id=83
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