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Aicinām uz Latvijas Republikas proklamēšanas
101. gadadienai veltītajiem pasākumiem Babītes novadā
Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienai Babītes
novadā norisināsies dažādi pasākumi, uz kuriem laipni tiek aicināti gan
novada iedzīvotāji, gan arī viesi.

Mums ticis viszilākais ezers
Un rudākais rudzu lauks,
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu skaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
(L. Vāczemnieks)

Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centra filiālē „Vietvalži”

Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centrā

16. novembrī plkst. 16.00 valsts svētku koncerts „Ar saknēm Latvijā”.
Koncertā piedalīsies mūsdienu deju grupa „Platīns”, popgrupas „Cool
kids” un „Pīlādzīši”, amatierteātris „Kalambūrs”, čellists Ints Mūrnieks, grupa „Ģirts Alsters un domubiedri”.

17. novembrī plkst. 16.00 valsts svētku koncerts, Babītes
novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšanas ceremonija, īsfilma
„Kultūra un tradīcijas Babītes novadā”.
Koncertā piedalīsies vokālās grupas „Ledenītes” un „Karameles” (vadītāja Kristīne Paņko), jauktais koris „Maska” (mākslinieciskais vadītājs Jānis Ozols) un grupa „Innocent Sound Masters”. Koncertu vadīs
Latvijas Nacionālā teātra aktrise Madara Botmane. Bezmaksas ielūgumus aicinām saņemt Kultūrizglītības centrā pie administratorēm.

(„Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts)

16. novembrī plkst. 20.00 svētku balle „Es mīlu tevi,
Latvija”.
Pasākumu vadīs Valters Krauze, spēlēs grupa „Ģirts Alsters un domubiedri”. Biļetes cena: 10 eiro. Aicinām līdzi ņemt groziņu! Biļešu
iegāde un galdiņu rezervācija Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā „Vietvalži” pie administratora. Vietu skaits ierobežots. Papildu
informācijai lūgums rakstīt uz e-pasta adresi sabine.upeniece@babite.lv vai zvanīt uz tālruņa numuru 67914920 vai 67914922.
20. novembrī plkst. 19.00 vēsturiska kara drāma „Dvēseļu putenis”. Biļetes cena: 4 eiro.

(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)

17. novembrī plkst. 21.00 svētku balle. Pasākumu vadīs Valters Krauze, muzicēs grupa „No pusvārda” un Zane Gudrā. Biļetes
cena: 10 eiro. Aicinām līdzi ņemt groziņus! Biļešu iegāde un galdiņu
rezervāciju Kultūrizglītības centrā pie administratorēm. Tālruņa numurs 67914450.
19. novembrī plkst. 19.00 vēsturiska kara drāma „Dvēseļu putenis”. Biļetes cena: 4 eiro.

Babītes novadam par godu Mežaparkā iestādīts rododendrs
18. oktobrī 119 Latvijas pašvaldības kopā ar SIA „Rīgas meži”
Mežaparka Lielās estrādes teritorijā pasākumā
„Rododendru krāšņums dziesmu priekam! Mums viņa ir
visskaistākā tik un tā” iestādīja vairāk nekā 120 rododendru,
tādējādi radot neatkārtojamu rotu simboliskajai latviešu
savienošanās un kopā sanākšanas vietai.
Pašvaldības katra savu rododendru
iestādīja atbilstoši novada vai pilsētas atrašanās vietai kultūrvēsturiskajos novados – Kurzemē, Zemgalē,
Vidzemē, Latgalē un Rīgā. Katra pašvaldība par iestādīto košumkrūmu
saņēma arī sertifikātu, un pie katra
no tiem tiks izvietota attiecīga informatīva plāksne. Pasākuma laikā notika ekskursija pa Mežaparka Lielās
estrādes teritoriju, lai novērtētu līdz
šim paveikto jaunās estrādes būvniecībā.
Dažādu šķirņu rododendrus krāšņā dārza veidošanai bija sarūpējusi
LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava „Babīte”.

Babītes novadam veltīto rododendru ‘Lelde’ Mežaparka Lielās
estrādes teritorijā svinīgi iestādīja
domes priekšsēdētājs Andrejs Ence
un izpilddirektore Elfa Sloceniece.
Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavā „Babīte” rododendrs audzis 15 gadu un šobrīd ir
2 metrus augsts.
Plānots, ka vasarā visi iestādītie
rododendri ziedēs īpaši krāšņi, priecējot no visām pilsētām un novadiem kopā sanākušos ļaudis.
Informāciju apkopoja
Māra Mičule,
Babītes novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste

No kreisās: Babītes novada pašvaldības izpilddirektore Elfa Sloceniece un domes priekšsēdētājs Andrejs Ence.
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Dzilnuciema apkaimes darbnīcā „KOPA”
sanāk krietns pulks aktīvo iedzīvotāju
Projekta „KOPA” („Kopienu
pārdomāta attīstība”) ietvaros
dažādu Pierīgas partnerības
teritorijas ciemu iedzīvotāji novembrī tiek aicināti uz „Apkaimes
darbnīcām”. Darbnīcu mērķis –
iepazīt kaimiņus, izzināt tuvākās
apkaimes vajadzības un problēmas, rast tām gan tradicionālus,
gan netradicionālus risinājumus.

12. oktobrī ģimenes restorānā „Irbēni” kopā sanāca pirmā – Dzilnuciema – darbnīca, pulcējot krietnu
skaitu interesentu. Darbnīcu apmeklēja visdažādāko profesiju pārstāvji, kā arī jaunieši un pensionāri.
Tieši jauniešu un pensijas vecuma
iedzīvotāju interese īpaši priecē,
jo šo grupu pārstāvji nereti jūtas
vientuļi un viņu iesaistīšana ciemata aktivitātēs veicinās kopienas
attīstību.
Kā galvenās vajadzības iedzīvotāji minēja ceļu un veloceliņu infrastruktūras attīstīšanu, saieta nama
nepieciešamību, interešu pulciņu
(sports, mūzika, dārzniecība, dabas
izzināšana u.c.) dibināšanu, SOS
servisa centra izveidošanu, atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanu
un Dzilnuciema tradīciju veidošanu.
Visi klātesošie vienbalsīgi izteica vēlmi pēc regulārām kopā sanākšanām
arī turpmāk, jo tieši kopības un drošības sajūta visiem iedzīvotājiem ir
primāra.
Tikšanās laikā sociālajā vietnē
„Facebook” tika dibināta slēgta

Par projektu „KOPA”
„Ir svarīgi ļaut iedzīvotājiem saprast, cik daudz viņi paši var paveikt savas dzīves veidošanā.
Projektam „KOPA” ir jāpalīdz izkāpt no ierastā skatījuma un palūkoties uz esošo situāciju no
cita skatpunkta,” uzsver projekta kopienu veidotāja biedrības „Pierīgas partnerība” teritorijā
Brigita Medne.
Projekta ietvaros tiks organizētas apkaimes darbnīcas partneru darbības teritorijās, kas aptver 32 kopienas un 17 Latvijas novadus. Darbnīcu laikā vietējie iedzīvotāji apzinās un praktiski risinās aktuālos jautājumus un izaicinājumus savās kopienās.
Projekta laikā tiks organizētas kopienu līderu apmācības, pieredzes braucieni, apzināti un
elektroniski fiksēti iesaistīto kopienu resursi, izveidoti videostāsti par kopienu aktivizēšanu,
kā arī izveidots informatīvs materiāls par kopienu aktivizēšanu un iesaisti.
Projektu „KOPA” („Kopienu pārdomāta attīstība”) Nr. 19-00-A019.332-00003 īsteno
biedrība „Pierīgas partnerība” (vadošais partneris), biedrība „Darīsim paši!”, biedrība „Cēsu
rajona lauku partnerība”, PPP biedrība „Zied zeme” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma
„Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Dzilnuciema iedzīvotāju grupa,
kurā pamazām tiks iesaistīti visi
ciema iemītnieki. Minētās interneta platformas pirmais mērķis ir
apzināt katra iedzīvotāja, kurš vēlas
iesaistīties, potenciālo pienesumu
Dzilnuciemam un profesionālo nodarbošanos, kas varētu būt noderī-

Noslēdzies projekts
„Iepazīsti Babītes novada dabu! II”
Uzstādot informatīvu stendu par putniem rododendru selekcijas un
izmēģinājumu audzētavas „Babīte” teritorijā, veiksmīgi noslēdzies Latvijas Ornitoloģijas biedrības Rīgas vietējās grupas īstenotais projekts
„Iepazīsti Babītes novada dabu II”.
Projekts tika uzsākts šā gada jūnijā ar
mērķi izglītot Babītes novada iedzīvotājus par dabas vērtībām novada
apkārtnē, ieinteresēt un radīt izpratni par norisēm dabā, kā arī radīt izpratni par kvalitatīvu un videi draudzīgu atpūtu kā veselīga dzīvesveida
sastāvdaļu.
Projekta laikā Babītes novada teritorijā notika vairākas izglītojošas
ekskursijas – putnu klausīšanās vakars jūnijā, kukaiņu ekskursija jūlijā,
putnu barotavu darbnīca un putnu
vērošanas veloekskursija augustā, kā
arī sēņu ekskursija oktobrī. Kopumā pasākumos piedalījās apmēram

ga vietas attīstībai un citiem iedzīvotājiem.
Dzilnuciema aktīvisti plāno
piedalīties arī sabiedriskā labuma
„LEADER” projektu rakstīšanā.
Informāciju sagatavoja
Kate Ansone

150 cilvēku. Vislielākais apmeklētāju
skaits bija putnu barotavu darbnīcā,
kas notika Salas pagasta Sīpolu svētku ietvaros. Svētku apmeklētāji varēja izgatavot putnu barotavu, uzzināt
visu par putnu barošanu ziemā, kā arī
spēlēt izglītojošas spēles par putniem.
Vislielākā interese bija par kukaiņu ekskursiju – maksimālais dalībnieku skaits tika sasniegts jau dienas
laikā pēc ekskursijas izsludināšanas.
Šī ekskursija īpaši patika bērniem,
kuri varēja izmēģināt dažādus palīglīdzekļus, kādus kukaiņu izpētē
izmanto entomologi.
Turpinājums 6. lpp.

Foto: B. Kaškina
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Sēņu ekskursija.

Top kopīgs tūrisma piedāvājums „Apkārt Rīgai”
Lai attīstītu vienotu, konkurētspējīgu tūrisma produktu piedāvājumu
vietējiem un ārvalstu tūristiem, Rīgas apkārtnes vietējās rīcības grupas
un novadu pašvaldības vienojās par sadarbību projekta „Apkārt Rīgai –
vienots tūrisma piedāvājums” īstenošanā.
jektā iesaistītas puses (sešas vietējās
rīcības grupas un 14 pašvaldības)

foto: Māra Mičule

Šā gada 15. oktobrī Olaines 1. vidusskolas konferenču zālē visas 20 pro-

Sadarbības līguma par starpteritoriālā „LEADER” sadarbības projekta
„Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” īstenošanu parakstīšana.
No labās: biedrības „Pierīgas partnerība” valdes priekšsēdētāja Nadīna
Millere, Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence,
Mārupes novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs.

parakstīja sadarbības līgumu, apstiprinot reģiona vienoto interesi par tūrisma attīstību.
Projekta idejas iniciatori ir pašvaldības un tūrisma pakalpojumu
sniedzēji ap Rīgu esošo partnerību
teritorijās, kas izveidoja reģionālu
sadarbības klasteri „Daugavas lejtece”, kā arī biedrība „Pierīgas partnerībā”, kas īsteno sadarbības projektu
„Tūrisms kopā”, kura ietvaros tiek
veicināta sešu novadu sadarbību
kopīgā tūrisma piedāvājuma attīstīšanā.
Sadarbības projekta aktivitātes
paredz veicināt Rīgas apkārtnes novadu kā tūrisma reģiona atpazīstamību, izstrādājot jaunu, vienotu tūrisma reģiona atpazīstamības zīmolu,
mājaslapu, kā arī kopīgu interaktīvu
tūrisma karti ar maršrutēšanas iespē-

jām. Projekta rezultātu prezentācija
notiks starptautiskajā tūrisma izstādē „Balttour 2020” nākamā gada sākumā.
Lai popularizētu jaunizveidoto
tūrisma reģionu un sasniegtu pēc
iespējas vairāk potenciālo tūristu – gan Latvijas iedzīvotājus, gan
iebraucējus –, kā arī informētu
partnerību teritoriju iedzīvotājus,
projekta ietvaros tiks izveidots
mobilā Tūrisma informācijas centra pakalpojums. Projekta aktivitātes tiks īstenotas līdz 2021. gada
30. jūlijam. Projekta ietvaros tiks
radīts un attīstīts tūrisms Pierīgā
bez robežām.
Projektu īsteno sešas vietējās rīcības grupas – biedrība „Pierīgas
partnerība” (vadošais partneris),
biedrība „Partnerība „Daugav-

krasts””, biedrība „Ropažu Garkalnes partnerība”, biedrība „Publisko
un privāto partnerattiecību biedrība
„Zied zeme””, biedrība „Stopiņu un
Salaspils partnerība” un biedrība
„Gaujas partnerība” un 14 Rīgas
apkārtnes novadi – Babīte, Olaine,
Mārupe, Ķekava, Baldone, Salaspils,
Ikšķile, Stopiņi, Ogre, Ropaži, Garkalne, Ādaži, Ķegums un Lielvārde,
lai kopīgi veidotu Pierīgas tūrisma
reģionu kā vienotu tūrisma galamērķi.
Projekts „Apkārt Rīgai – vienots
tūrisma piedāvājums” tiek īstenots
Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam pasākumā „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.
Alīna Lukjanceva,
biedrības „Pierīgas partnerība”
administratīvā vadītāja
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babītes novada pašvaldības domes pieņemtie lēmumi oktobrī
Babītes novada pašvaldības domes ārkārtas
sēdē 2019. gada 15. oktobrī izskatīti trīs
lēmumprojekti. Sēdē piedalījās 12 deputāti.
Domes sēdes lēmums īsumā:
 atstāt negrozītu Būvniecības kontroles
daļas 2019. gada 14. augusta lēmumu;
 atļaut no nekustamā īpašuma „Babītes
ūdenstornis”, kadastra nr. 80480040485, atdalīt un reģistrēt kā atsevišķus nekustamos
īpašumus un kadastra objektus zemes vienību 0,2273 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
80480040485, zemes vienību 0,003 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 80480040487
un zemes vienību 0,2697 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 80480040987. Saglabāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
80480040485 nekustamā īpašuma „Babītes
ūdenstornis” sastāvā un saglabāt tā lietošanas mērķi „Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve” (0908). Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480040487
nosaukumu „Piebraucamā iela L-5-1” un
mainīt tā lietošanas mērķi no „Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve” (0908)
uz „Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā” (1101). Saglabāt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480040987 un uz tās
esošajām būvēm adresi un piešķirt nosaukumu Babītes iela 3A, Babīte, Babītes pagasts,
Babītes novads, un noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Pārējo sabiedriskās
nozīmes objektu apbūve” (0908);
 atzīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas konsultācijas ar Babītes novada pašvaldības domi un šo konsultāciju laikā
piedāvāto Ministru kabineta 2019. gada
14. maija informatīvo ziņojumu „Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi
teritoriālā iedalījuma modeli”, kas ietver
priekšlikumu par jaunas administratīvas teritorijas Mārupes novads ar jaunu administratīvo centru Mārupē izveidošanu, par nepamatotu un Babītes novada iedzīvotāju
interesēm neatbilstošu, jo tas nav pamatots
ar analīzi par Babītes novada pašvaldības
sniegto pakalpojumu kvalitāti, autonomo
un deleģēto funkciju izpildi un administratīvo teritoriju raksturojošiem sociālekonomiskajiem kritērijiem, kā arī pēc savas būtības paredz vienīgi esošo novadu
administratīvo teritoriju apvienošanu, kas
neatbilst administratīvi teritoriālās reformas
būtībai. Aicināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izpildīt Saeimas
2019. gada 21. martā paziņojumā „Par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu”
uzdoto uzdevumu un Ministru kabineta
2019. gada 14. maija sēdē uzdoto organizēt
un nodrošināt konsultācijas ar pašvaldībām
un sabiedrību par šajā informatīvajā ziņojumā noteikto administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli, tādējādi ievērojot Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantu un,
respektējot Babītes novada iedzīvotāju konstitucionālās tiesības, piedalīties pašvaldības
darbā. Aicināt Latvijas Republikas 13. Saeimā ievēlēto politisko partiju deputātus iepazīties ar Babītes novada pašvaldības domē
apstiprināto ziņojumu „Par administratīvi
teritoriālās reformas piedāvājumu Babītes
novadam” un izvērtēt jaunas Mārupes novada administratīvās vienības izveides lietderīgumu, apvienojot Mārupes un Babītes novada administratīvās teritorijas.

Babītes novada pašvaldības domes sēdē
2019. gada 23. oktobrī izskatīti 28 lēmumprojekti. Sēdē piedalījās 11 deputāti.
Domes sēdes lēmumi īsumā:
 piešķirt adresi „Sidrabas”, Dzilnuciems,
Babītes pagasts, Babītes novads, nekustamā īpašuma „Sidrabas”, kadastra nr.
80480070250, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80480070993 un uz tās projektētajam multifunkcionālajam centram;
 piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480060035 adresi „Mežapļavas”, Babītes pagasts, Babītes novads;
 mainīt nekustamā īpašuma „Egles”, kadastra nr. 80880030353, zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 80880030347
un palīgēkai ar kadastra apzīmējumu
80880030075003, nosaukumu un adresi
no „Egles”, Gātciems, Salas pagasts, Babītes
novads, uz „Beltes”, Gātciems, Salas pagasts, Babītes novads;
 atļaut no nekustamā īpašuma „Sīļukalnu
iela”, kadastra nr. 80480080130, atdalīt
un reģistrēt kā atsevišķu kadastra objektu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
80480080132, visā platībā saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā”
(1101) un piešķirt nosaukumu „Sīļukalnu
iela”;
 atļaut no nekustamā īpašuma „StraupesDāv-Kaspari”, kadastra nr. 80880090032,
atdalīt un reģistrēt kā atsevišķu nekustamo īpašumu un kadastra objektu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
80880090033, saglabāt esošo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi un piešķirt nosaukumu „Straupes-Elziņas”, Straupciems,
Salas pagasts, Babītes novads;
 apstiprināt detālplānojumu nekustamā
īpašuma “Ušas” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 001 0029, Mežārēs Babītes pagastā, Babītes novadā;
 atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Dāboliņi”, kadastra nr.
8048 008 0013, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80480080505, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā;
 apstiprināt darba uzdevumu Nr. 10-2019
detālplānojuma izstrādei. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā „Taurēni”, kadastra numurs
80480070177, ietilpstošās zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 80480070177,
Dzilnuciems, Babītes pagasts, Babītes novads, sadalīšanai. Plānotai zemes vienībai
Nr. 1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 80480071111 un uz tās esošajām
funkcionāli saistītajām būvēm piešķirt adresi Strautmaļu iela 5, Dzilnuciems, Babītes
pagasts, Babītes novads, un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
„Komercdarbību objektu apbūve” (0801).
Plānotai zemes vienībai Nr. 2 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 80480071112
piešķirt adresi Strautmaļu iela 3, Dzilnuciems, Babītes pagasts, Babītes novads, un
visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem
naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu,
gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju,
ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve” (1201). Likvidēt adresi
















„Taurēni”, Dzilnuciems, Babītes pagasts, Babītes novads. Atļaut plānotās zemes vienības reģistrēt kā atsevišķus kadastra objektus;
nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma projektu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Zosēni” zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 80480070815 un
Ozolu iela 8A, zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 80480070364, Dzilnuciemā,
Babītes pagastā, Babītes novadā;
apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Ķemeru Nacionālais parks”, kadastra nr. 80880010121,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80880010121, sadalīšanai divās zemes
vienībās, Salas pagastā, Babītes novadā.
Projektēto zemes vienību Nr. 1 ar kadastra
apzīmējumu 80880010276 saglabāt nekustamā īpašuma „Ķemeru Nacionālais
parks” sastāvā un saglabāt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (0201). Projektētai zemes
vienībai Nr. 2 ar kadastra apzīmējumu
80880010277 piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu „Kašķu kalns” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (0201);
apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Dzeguzes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480040655
sadalīšanai Spilves ielā 75, Spilvē, Babītes
pagastā, Babītes novadā. Projektētai zemes vienībai Nr. 1 ar kadastra apzīmējumu 80480041447 piešķirt adresi Spilves
iela 75A, Spilve, Babītes pagasts, Babītes
novads, un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi visā platībā „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (0600).
Projektētai zemes vienībai Nr. 2 ar kadastra
apzīmējumu 80480041448 saglabāt adresi Spilves iela 75, Spilve, Babītes pagasts,
Babītes novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi visā platībā „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve
(0600). Likvidēt nekustamā īpašuma nosaukumu „Dzeguzes”;
pagarināt ar Babītes novada pašvaldības
domes 2017. gada 22. novembra lēmumu,
protokols Nr. 16, 6.§, apstiprināto darba
uzdevumu Nr. 12-2017 detālplānojuma
izstrādei nekustamā īpašuma „Baltalstes”,
kadastra nr. 80480040244, zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 80480040244
Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā;
apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 51
„Par Babītes novada domes 2009. gada
23. septembra saistošo noteikumu Nr. 56
„Par detālplānojuma nekustamā īpašuma
„Kalniņi”, kadastra nr. 80480010031, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”;
apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 52
„Par Babītes novada domes 2009. gada
23. septembra saistošo noteikumu Nr. 61
„Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Dūdas”, kadastra nr. 80480030330
apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”;
izslēgts no darba kārtības.
grozīt zemes nomas līgumus Rīgas ielā
2B, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, garāžu būves ar kadastra apzīmējumu






















80480030132001 uzturēšanai, nosakot
zemes nomas līguma darbības termiņu līdz
10 gadiem no līguma noslēgšanas brīža;
atsavināt dzīvojamās ēkas Rīgas ielā 2A
dzīvokļa Nr. 41, kadastra nr. 80489000191,
uzturēšanai piekrītošās apbūvētās zemes
vienības 409/67152 domājamās daļas, kas
sastāda 53,58 m² no zemes vienības Rīgas
ielā 2A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 80480030131,
par nosacīto cenu 362,74 eiro;
izslēgts no darba kārtības;
apstiprināt grāmatvedības uzskaitē esošo
pašvaldības zemju, būvju un bioloģisko aktīvu lietojumu;
pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu;
apstiprināt Babītes novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes „Saimīte” noteikumus „Par piemaksu piešķiršanu un materiālās stimulēšanas kārtību Babītes novada
pirmsskolas izglītības iestādē „Saimīte””;
apstiprināt Babītes novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes „Babīte”
noteikumus „Par piemaksu piešķiršanu un
materiālās stimulēšanas kārtību Babītes
novada pašvaldības Babītes pirmsskolas
izglītības iestādē”;
segt internāta pakalpojuma izmaksas
2020./2021. mācību gadā Babītes novada
administratīvajā teritorijā deklarētam iedzīvotājam;
veikt grozījumus Babītes novada pašvaldības 2018. gada 31. oktobra noteikumos
Nr. 9 „Inventarizācijas organizēšana un norises kārtība Babītes novada pašvaldībā”;
veikt grozījumus Babītes novada pašvaldības domes 2018. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 6 „Nomas maksas cenrādis Babītes
novada pašvaldības Babītes Mūzikas skolas
mūzikas instrumentiem”;
veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības
2019. 23. janvāra noteikumos Nr. 1 „Par
amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām
pašvaldības iestādēs 2019. gadā”;
piešķirt Babītes novada pašvaldības I pakāpes apbalvojumu kategorijā „Kultūra”
Ainai Kvēpai par mūža ieguldījumu vietējā
kultūras mantojuma saglabāšanā; kategorijā „Vides attīstība” Valdim Kalniņam par
ilggadēju ieguldījumu Babītes novada teritorijas ilgtspējīgā attīstībā un SIA „Saliena
Development” par ieguldījumu labdarībā,
sociālās vides uzlabošanā, īstenojot programmu „Saliena 2020”. Piešķirt Babītes
novada pašvaldības II pakāpes apbalvojumu Gintai Pētersonei par ieguldījumu
vietējā kultūras mantojuma saglabāšanā un
attīstībā, ar izcilību nesot Babītes novada
vārdu Latvijā un pasaulē; Staņislavam Kojalovičam par ilggadēju aktīva dzīvesveida
veicināšanu Babītes novadā, par labiem sasniegumiem sportā; Anatolijam Zjuļinam
par izcilu, cieņas pilnu darbu, labestīgu,
atsaucīgu un atbildīgu attieksmi pret savu
darbu un novada iedzīvotājiem; SIA „Ozoli Eko” par ilggadēju ieguldījumu Babītes
novada teritorijas ilgtspējīgā attīstībā;
piešķirt Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem
ikgadējo atvaļinājumu vienu kalendāro
nedēļu no 2019. gada 4. novembra līdz
10. novembrim.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
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Piešķirts finansējums pašvaldības
autoceļa C13 Annas–Vīkuļi posma
Babītes pagastā pārbūvei
Babītes novada pašvaldība ir saņēmusi apstiprinājumu no Lauku
atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes
par finansējuma piešķiršanu projekta iesniegumam „Pašvaldības
autoceļa C13 Annas–Vīkuļi posma
Babītes pagastā, Babītes novadā
pārbūve” (projekta iesniegums
Nr. 19-04-A00702-000045).
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklāta projektu iesniegumu
konkursa Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam
pasākuma „Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos”
ietvaros.
Projekta mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras
kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un
saglabātu apdzīvotību.
Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grantsceļu bez cietā seguma būvniecība vai pārbūve.
Projekta rezultātā tiks pārbūvēts

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai „Dūdas” atcelšanu

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 23. oktobra lēmumu „Par saistošo
noteikumu Nr. 52 „Par Babītes novada domes 2009. gada 23. septembra saistošo
noteikumu Nr. 61 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Dūdas”, kad. Nr.
80480030330 apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu”
(protokols Nr. 19, 14. §) ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 52, ar kuriem tiek atzīts,
ka spēku zaudē detālplānojums zemes vienībai „Dūdas” un paliek spēkā detālplānojuma
grozījumi.
Andra Valaine, teritorijas plānotāja

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai,
ko ietver nekustamā īpašuma „Dāboliņi” zemes vienība Vīkuļos,
Babītes pagastā, Babītes novadā

pašvaldības autoceļa C13 Annas–Vīkuļi posms 1,1 km garumā.
Projekta kopējās izmaksas –
226 365,83 eiro. Attiecināmās izmaksas – 222 527,39 eiro. Publiskais
finansējums – 200 274,64 eiro.

Projekta īstenošanas laiks – līdz
2020. gada septembrim.
Jolanta Ivanova,
Babītes novada pašvaldības
projektu vadītāja

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 23. oktobra lēmumu, protokols Nr. 19,
7. §, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Dāboliņi”,
kadastra Nr. 8048 008 0013, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480080505,
Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt detālplānojumu nekustamā īpašuma „Dāboliņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480080505 Vīkuļos, Babītes pagastā,
Babītes novadā, lai pamatotu zemesgabala sadalīšanu, ievērojot piegulošajās teritorijās
esošajām zemes vienībām izstrādāto detālplānojumu risinājumus, kā arī precizētu Babītes
pagasta teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma
2005.–2017. gadam funkcionālajā zonējumā noteikto atļauto izmantošanu atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas
plānotāja Inga Griezne.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 2019. gada 12. decembrim
Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@babite.lv. Ja
priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds,
uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldībā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13.00–18.00.
Inga Griezne, teritorijas plānotāja

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Kalniņi” detālplānojuma
Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, atzīšanu par spēku
zaudējušu

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 23. oktobra lēmumu, protokols Nr. 19,
13. §, apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 51 „Par Babītes novada domes 2009. gada
23. septembra saistošo noteikumu Nr. 56 „Par detālplānojuma nekustamā īpašuma „Kalniņi”, kad. Nr. 80480010031, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu”.
Inga Griezne, teritorijas plānotāja

Darbību atsākusi
Zupas virtuve

Apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma „Ušas” zemes
vienībai Mežarēs, Babītes pagastā, Babītes novadā

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 23. oktobra lēmumu, protokols Nr. 19,
6. §, ir apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma „Ušas” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80480010029, Mežāres, 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, Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv, kā arī ģeoportālā www.geolatvija.lv.
Andra Valaine, teritorijas plānotāja

Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests ar Babītes
novada pašvaldības atbalstu organizē Zupas virtuvi
novada iedzīvotājiem, kuriem trūkst iztikas līdzekļu, kuri
nonākuši dzīves grūtībās un kādu apstākļu dēļ nevar
pagatavot siltu ēdienu.
Zupas virtuve darbosies:
• Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā Centra ielā 3,
Babītes pagastā,
otrdienās plkst. 11.30–12.00,
piektdienās plkst. 11.30–12.00;
• Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra filiālē „Babīte” Liepu alejā 17, Babītē,

paziņojumi

otrdienās plkst. 11.30–12.00,
piektdienās plkst. 11.30–12.00;
• „Pīlādzīšos” Spuņciemā, Salas
pagastā,
otrdienās plkst. 12.15–13.00,
piektdienās plkst. 12.15–13.00.
Līdz jāņem trauks zupas saņemšanai (vienai personai – viens litrs,
personai klāt esot).

Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests ir veicis organizatoriskus pasākumus Zupas virtuves
tapšanā. Ceram, ka varēsim palīdzēt,
atbalstīt un iepriecināt tos, kuriem
neklājas viegli!
Babītes novada pašvaldības
Sociālais dienests
Tālr. nr. 67914550

Saimnieciskie darbi novadā
 Saskaņots nekustamā īpašuma „Salves” Spuņciemā pārbūves
būvprojekts.
 Turpinās Babītes vidusskolas pārbūve.
 Sagatavots projektēšanas uzdevums ES projektam „Piņķu ūdenskrātuves labiekārtošana”.
 Veikta grants ceļu greiderēšana, iesēdumu uz grants ceļiem un
bedrīšu uz asfalta seguma ceļiem labošana.
 Noslēgts līgums par autoceļa C-13 Annas–Vīkuļi posma Babītes
pagastā, Babītes novadā, pārbūvi.
 Izstrādāts būvprojekts „Veloceliņa Rīga–Jūrmala posma atjaunošana Babītes novada teritorijā”, saskaņots Babītes ielas Babītē
pārbūves būvprojekts.

 Pabeigti asfaltēšanas darbi Spuņciema ielā Spuņciemā, turpinās
ielas labiekārtošana; notiek būvdarbi Vītolu ielā Piņķos.

 Turpinās Trenču poldera sūkņu stacijas pārbūve, nopļauti polderu
dambji.

 Ekspluatācijā pieņemta ielu apgaismojuma izbūve Alstu ielas posmā no Kleistu ielas līdz Alstu ielai 20, Spilvē.

 Noslēgts līgums par elektroietaišu pārbūvi Pļavu ielā 1A, Spuņciemā.

 Iepirkumā par Ziemassvētku dekoru uzstādīšanu un nomu Babītes

novadā iesniegts viens piedāvājums, uzsākta vērtēšana.
Elfa Sloceniece,
Babītes novada pašvaldības izpilddirektore

Paziņojums par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamā īpašumam „Zosēni”
un Ozolu iela 8A zemes vienībām Babītes pagastā, Babītes novadā

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 23. oktobra lēmumu „Par nekustamā
īpašuma „Zosēni”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480070815, un Ozolu iela
8A, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480070364, Dzilnuciemā, Babītes pagastā,
Babītes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai” (prot. Nr. 19, 9.§) detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2019. gada 12. novembrim līdz 2019. gada
10. decembrim.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 21. novembrī plkst. 17.00 Babītes
novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs pieejams Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4 (5. kabinets), Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā. Tāpat ar detālplānojuma materiāliem būs iespējams iepazīties
ģeoportālā www.geolatvija.lv un Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt 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 vēlas saņemt
rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, 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
Veldze Liepa, plānošanas un būvniecības daļas vadītāja
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Babītes novada iedzīvotāji aicināti
pārslēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanu
Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības veiktā iepirkuma rezultātiem
no šā gada 1. decembra atkritumu apsaimniekošanu visā Babītes
novadā nodrošinās SIA „Eco Baltia vide”. Turpmākos piecus gadus
uzņēmums sniegs atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus gan
privātpersonām, gan juridiskajām personām, kā arī nodrošinās
atkritumu šķirošanas infrastruktūru un tās apkalpošanu.
Lai pārejas periods būtu pēc iespējas ērtāks un noritētu iespējami raitāk, Babītes novada iedzīvotāji tiek
aicināti savlaicīgi noslēgt jaunos
līgumus par nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu, lai no 1. decembra
saņemtu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus.
SIA „Eco Baltia vide” klientiem
privātpersonām nodrošina vairākas
līgumu noslēgšanas iespējas:
• elektroniski apsaimniekotāja
mājaslapā www.ecobaltiavide.lv,
sadaļā „Klientiem”– „Līgumu/
vienošanās slēgšana”, izvēloties
atbilstošo reģionu „Babīte”;
• klientu apkalpošanas centrā
Rumbulā, Getliņu ielā 5, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00;
• klātienē līgumus varēs noslēgt
arī klientu pagaidu apkalpošanas punktos:
Piņķos – Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4,
19. novembrī un 3. decembrī
plkst. 8.15–14.00,
21. novembrī plkst. 14.00–19.00;
Babītē – Babītes novada pašvaldības bibliotēkā, Liepu alejā 17,

26. novembrī plkst. 8.15–17.00,
28. novembrī un 5. decembrī
plkst. 14.00–18.00;
Spuņciemā – sporta hallē, „Pīlādzīšos”, Spuņciemā, Salas pagastā,
14. novembrī plkst. 14.00–19.00.
Juridiskās personas līgumu noslēgšanu pagaidām var pieteikt,
rakstot uz e-pasta adresi babite@
ecobaltiavide.lv vai zvanot uz tālruņa
numuru 8717.
Līdz šim savstarpēji noslēgtie līgumi par atkritumu apsaimniekošanu,
tostarp ar AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”, būs
spēkā līdz 2019. gada 30. novembrim. Pēc šī datuma atkritumu izvešana tiks nodrošināta tikai klientiem,
kuri būs noslēguši jauno līgumu.
Saskaņā ar iepirkuma procedūras
rezultātiem un SIA „Eco Baltia vide”
un Babītes novada domes noslēgto
līgumu nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas maksa no šā gada
1. decembra būs 13,69 EUR (bez
PVN) jeb 16,56 EUR (ar PVN) par
vienu kubikmetru. 2014. gadā pašvaldības un SIA „Eco Baltia vide”
noslēgtajā līgumā maksa par sadzī-

ves atkritumu apsaimniekošanu bija
10,16 EUR bez PVN par kubikmetru jeb 12,29 EUR ar PVN par kubikmetru. Pakalpojuma maksā par
nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu ietverts sabiedrisko pakalpojumu
regulatora apstiprinātais tarifs par
atkritumu apglabāšanu atkritumu
poligonā, kurā iekļauts arī dabas
resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu poligonā. Aicinām iedzīvotājus ņemt vērā, ka no 2020. gada
no 43 EUR līdz 50 EUR par tonnu
pieaugs dabas resursu nodokļa likme
par atkritumu apglabāšanu poligonā.
Lai sniegtu iespēju Babītes novada
iedzīvotājiem samazināt nešķiroto
sadzīves atkritumu apjomu un attiecīgi to apsaimniekošanas izmaksas,

No nākamā gada būvniecības administratīvo procesu varēs
uzsākt tikai elektroniski. Aicina pieteikties apmācībām!
Saskaņā ar Būvniecības likuma
21. pantu no 2020. gada 1. janvāra būvniecības administratīvo
procesu varēs uzsākt tikai elektroniski Būvniecības informācijas
sistēmā (BIS).
Lai atvieglotu plānoto pāreju uz būvniecības administratīvā procesa digitalizāciju, Būvniecības valsts kontroles
birojs ir uzsācis vērienīgu apmācības
kampaņu BIS lietotājiem, organizējot
informatīvus reģionālos seminārus un
tiešsaistes apmācības, kurās viegli uztveramā un saprotamā veidā tiks sniegta informācija par BIS funkcionalitāti,
izveidotajiem elektroniskajiem procesiem, projektētāju, būvspeciālistu un
tehnisko noteikumu izdevēju tiesībām
un pienākumiem.
Semināros un apmācībās aicināti
piedalīties gan jomas speciālisti, gan
iedzīvotāji.
Informatīvie semināri un tiešsaistes apmācība (vebināri) ir bez

maksas, nav arī ierobežojuma, cik
pārstāvju no vienas organizācijas
pasākumos var piedalīties. Ierobežojumi ir informatīvo semināru dalībnieku skaitam konkrētā norises
vietā (līdz 100 dalībnieki), tāpēc aicinām veikt iepriekšēju reģistrāciju.
Par dalību informatīvajā seminārā
dalībnieks varēs saņemt apliecinājumu. Semināri notiks Rīgā, Jelgavā,
Ventspilī, Tukumā, Liepājā, Bauskā, Valmierā, Limbažos, Jēkabpilī,
Rēzeknē un Daugavpilī. Klātienē
apmācīs vismaz 1500 sistēmas lietotājus – būvspeciālistus, projektētājus
un tehnisko noteikumu izdevējus.
Paralēli tam notiks 99 attālinātās
tiešsaistes apmācības jeb vebināri un
10 semināri sertificēšanas institūciju
deleģētajiem būvspeciālistiem.
Sīkāk par apmācībām: http://
bvkb.gov.lv/lv/news/piesakies-regionalajiem-informativajiem-seminariem-un-vebinariem-par-bis.
Tiešsaistes apmācībām (vebinā-

riem) var pieteikties: https://ej.uz/
BISvebinars.
Informatīvajiem
reģionālajiem
semināriem var pieteikties: https://
ej.uz/BISseminars.
Par BIS attīstības projektu: sistēmas
attīstīšana tiek veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Būvniecības informācijas sistēmas attīstība, 1. kārta” (Nr. 2.2.1.1./17/I/021)
ietvaros. Šobrīd saskaņošanā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir
dokumentācija arī projekta 2. kārtas
īstenošanai. Galvenais projekta mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus būvniecības pakalpojumus, samazinot administratīvo
slogu, uzlabojot pieejamību un veicinot caurskatāmību. BIS veidota,
tās attīstīšanā iesaistot nozari un potenciālos lietotājus. Līdz šim kopumā
notikušas 130 prasību izstrādes darba
grupas, kurās piedalījušies aptuveni
2000 BIS lietotāju no 88 iestādēm.
Būvniecības valsts kontroles birojs

SIA „Eco Baltia vide” turpmāk nodrošinās iespēju privātmāju iedzīvotājiem iegādāties par vienreizēju
samaksu individuālos atkritumu šķirošanas konteinerus vai somas. Šķiroto atkritumu izvešana tiks nodrošināta bez maksas atbilstoši grafikam
pēc iepriekšējas vienošanās. Neatkarīgi no tā novadā, tāpat kā līdz šim,
būs arī publiski pieejamie šķirošanas
konteineri.

Tāpat iedzīvotājiem divas reizes
gadā tiks nodrošināta atkritumu
konteineru tīrīšana un dezinfekcija.
Savukārt, gādājot par nevajadzīgo
lielgabarīta atkritumu un elektronikas pareizu utilizēšanu, periodiski
tiks organizētas dažādas akcijas.
Jautājumu gadījumā Babītes novada iedzīvotāji aicināti vērsties
SIA „Eco Baltia vide” Klientu apkalpošanas centrā, zvanot uz tālruņa numuru 8717 vai 67799999 vai
rakstot uz e-pasta adresi babīte@
ecobaltiavide.lv.
SIA „Eco Baltia vide” nodrošina pilnu vides apsaimniekošanas
pakalpojumu klāstu – sadzīves un
šķiroto atkritumu izvešanu, būv
gružu un lielgabarīta atkritumu
apsaimniekošanu, ceļu un teritoriju uzkopšanu, publisko pasākumu apsaimniekošanu, kā arī logu
mazgāšanu un citus pakalpojumus.
Vairāk informācijas par SIA „Eco
Baltia vide” sniegtajiem pakalpojumiem vides apsaimniekošanas jomā
var uzzināt uzņēmuma mājaslapā
www. ecobaltiavide.lv.
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Aicinām piedalīties aptaujās
par izglītības kvalitāti Babītes novada
pašvaldības izglītības iestādēs!
Lai labāk izprastu izglītojamo mācīšanās pieredzi, uzzinātu vecāku
un pedagogu viedokli par izglītības procesiem pašvaldības izglītības
iestādēs, uzlabotu to kvalitāti, Babītes novada pašvaldība mācību gada
sākumā noslēgusi līgumu ar SIA „Edurio” par unikālas atgriezeniskās
saites platformas izmantošanu.
Platforma izstrādāta sadarbībā ar izglītības ekspertiem, īpaši domājot par
izglītības iestāžu un pašvaldības vajadzībām, paredzēta dažādu aptauju veikšanai elektroniski un ērtai datu analīzei.
Izmantojot „Edurio” platformas
sniegtās iespējas, līdz 2019./2020.
mācību gada beigām izglītības iestā

dēs tiks veiktas vairākas aptaujas.
Pirmās aptaujas par situāciju skolās
un pirmsskolās, par izglītības iestāžu
attīstību notiks jau novembra sākumā. Aptauju respondenti vispārizglītojošās izglītības iestādēs būs skolēni,
vecāki un pedagogi, bet pirmsskolas
izglītības iestādēs – ģimenes un peda-

gogi. Anketēšana notiks elektroniski,
tā būs anonīma. Precīzāku informāciju par aptauju norisi respondenti saņems no konkrētās izglītības iestādes.
Aicinām būt aktīviem, izteikt
viedokli par izglītības procesiem
novada izglītības iestādēs! Jūsu
sniegtās atbildes dos iespēju apzināt izglītības iestāžu stiprās puses,
saprast, kas jāmaina vai jāsaglabā,
kā arī īstenot jaunas idejas.
Ginta Kaire-Kūlupa,
Babītes novada pašvaldības
izglītības darba speciāliste

sporta jaunumi
Volejbols

12. oktobrī norisinājās pirmās Latvijas čempionāta volejbolā spēles
sievietēm. Sporta kluba „Babīte” volejbolistes savas pirmās spēles aizvadīja 12. oktobrī Piņķos, vienā spēlē gūstot uzvaru pār Latvijas Universitāti ar rezultātu 3:0, bet otrajā – zaudējot Jelgavas komandai ar 0:3.

LATVIJAS ČEMPIONĀTS UN BABĪTES NOVADA
ATKLĀTĀS SACENSĪBAS VIEGLATLĒTIKAS KROSĀ

12. oktobrī Piņķos, pie Babītes sporta kompleksa, notika Latvijas čempionāta un Babītes novada atklātās sacensības krosā, kurās piedalījās 300 dalībnieku no visas Latvijas. Par Latvijas čempionēm (elites
grupā) kļuva Babītes novada iedzīvotājas Kamilla Vanadziņa (jauniešu
U18 grupā, 4,5 km) un Sandra Grosberga (pieaugušo grupā, 6 km).
Babītes novada atklāto sacensību labākie rezultāti:
Ilona Kojaloviča (pieaugušie, 3 km) – 3. vieta,
Kristofers Jeromāns (2001.–2003. g. dz., 3 km) – 2. vieta,
Eduards Anderšmits (2001.–2003. g. dz., 3 km) – 3. vieta,
Sibilla Vanadziņa (2001.–2003. g. dz., 1 km) – 3. vieta,

Rūdolfs Vanadziņš (2001.–2003. g. dz., 1,5 km) – 3. vieta,
Oskars Puters (2011.–2012. g. dz., 0,3 km) – 2. vieta,
Artūrs Aire (2011.–2012. g. dz., 0,3 km) – 3. vieta.

BABĪTES NOVADA SPORTA SPĒLES

13. oktobrī Babītes sporta kompleksa telpās notika trešais „Zolītes”
posms. Sacensībās piedalījās 15 šīs kāršu spēles cienītāji. Trešajā
posmā par labākajām sieviešu konkurencē kļuva Ieva Ķelpe (1. vieta),
Inita Reika (2.vieta) un Dzintra Svikle (3.vieta), vīriešu konkurencē –
Vladislavs Ribulis (1. vieta), Uldis Lagzdiņš (2. vieta) un Sergejs Varša
(3. vieta).

PIERĪGAS NOVADU SPORTA SPĒLES

19. oktobrī Mārupes novada Tīraines sporta kompleksā notika sacensības volejbolā sievietēm. Sacensībās piedalījās Mārupes, Ropažu,
Stopiņu un Babītes novada komandas, kuras sacentās katra ar katru
līdz divu setu uzvarām. Trešo gadu pēc kārtas uzvarēja Mārupes novada volejbolistes, bet Babītes novada meitenes ierindojās 2. vietā.

„Inbox.lv” ledus halle.

Iespēja slidot bez maksas
„Inbox” ledus hallē Piņķos
Aicinām Babītes novadā deklarētos iedzīvotājus apmeklēt Babītes
novada pašvaldības apmaksātu
masu slidotavu „Inbox” ledus
hallē Piņķos! Publiskā slidotava
Babītes novadā deklarētajiem
iedzīvotājiem bez maksas
pieejama no 2. novembra.
Bezmaksas ieeja masu slidotavā – ar
Babītes sporta kompleksa atlaižu
karti peldbaseina apmeklējumam.

Pirms došanās uz slidotavu
noteikti pārliecinieties par pieejamajiem apmeklējuma laikiem
mājaslapā www.inboxledushalle.lv,
sadaļā „Ledus noslodze – Babītes
novads”.
Papildu informācija par Babītes
sporta kompleksa atlaižu kartēm –
novada mājaslapā www.babite.lv, sadaļā „Sports”–„Babītes sporta komplekss”.
Babītes sporta komplekss

Noslēdzies projekts
„Iepazīsti Babītes
novada dabu! II”
Babītes novada sporta spēles
BOULINGĀ
28.11.2019. plkst. 19.00
Sporta un atpūtas centrā Bowlero
Rīgā, Lielirbes ielā 27
Piedalīties aicinām Babītes novada iedzīvotājus, sākot no 16 gadu vecuma
Pieteikšanās aktuāla no 11.novembra līdz brīdim, kad visas vietas būs aizpildītas
Vietu skaits ierobežots (60 dalībnieki)
Obligāta iepriekšējā pieteikšanās, zvanot uz tālr. nr. 29680882 – Sergejs Varša

Turpinājums; sākums 2. lpp.
Apmeklēta bija arī sēņu ekskursija,
kas iekrita dienā, kad uzkrita pirmais
sniegs, bet ekskursijas apmeklētājus
tas nenobaidīja, un mikoloģes vadībā visi aizrautīgi ienira noslēpumainajā sēņu pasaulē.
Veiksmīga sadarbība izvērtās ar
rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavu „Babīte”, kur notika
divas projekta ekskursijas. Teritorijā
tika uzstādīts arī informatīvs stends
par putniem, kurus var novērot audzētavas teritorijā. Ar stendu un tajā
redzamajiem putniem, pateicoties
šim projektam, varēs iepazīties visi
rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavas apmeklētāji vēl
daudzus gadus.
Projekts „Iepazīsti Babītes novada
dabu! II" tika īstenots ar Babītes novada
atbalstu projektu konkursa „Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā" ietvaros.
Guna Roze,
LOB Rīgas vietējās grupas pārstāve
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Ekopopiela

Foto: Dace Narubina

No 30. oktobra līdz 15. decembrim
Babītes novada pašvaldības Kultūr
izglītības centra filiālē Salas pagastā
„Vietvalži”, Radošo prasmju telpā, var apmeklēt mākslinieka Jāņa
Čakstiņa personālizstādi „Gar jūras
zeltmirdzošo krastu”. Izstādē apskatāmas J. Čakstiņa darinātās rotas
unikālā, paša mākslinieka veidotā iekārtojumā, kas ne vien rada poētisku
jūras krasta un viļņu šalku atmosfēru, bet arī liek domāt par lietām, to
mūžu, laiku un to, kā tas iespaido
mūs un visu mums apkārt. Apskatot
izstādi, varam iedziļināties ne vien
mākslinieka meistarībā un pasaules
redzējumā, bet arī lauzīt galvu par
izmantotajiem materiāliem – tām
daudzajām lietām, ko mēdzam pat
nepamanīt, staigājot tepat, pa mūsu
jūras zeltmirdzošo krastu, – tie ir it

Foto: Dace Ulpe

Gar jūras zeltmirdzošo krastu

kā pavisam necili olīši, zivs atliekas,
vārnu kājas un pat aļņa zobs… Lielākā daļa materiālu, kas izmantoti
izstādē redzamo rotu tapšanā, atrasti
un savākti Rīgas līča piekrastē – no
Ainažiem līdz Valgalciemam.
Izstādes apmeklējums ir bez maksas.
Dace Ulpe
Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centra filiāles Salas
pagastā „Vietvalži”
izstāžu zāles vadītāja

Atvadas no rudens Babītes
pirmsskolas izglītības iestādē

18. oktobrī Babītes vidusskolā
norisinājās jau trešā Ekopopiela.
Šī izklaidējošā, tomēr arī izglītojošā pasākuma galvenais uzdevums ir paust pozitīvu attieksmi
pret dabu un vides saglabāšanu.
Veidojot priekšnesumus, lūdzām
aktualizēt mūsu skolas šī gada
tēmu „Atkritumi”.

Sīks, skumjš lietus arvien biežāk
skan aiz loga, vēja brāzmas
brīžiem liek sastingt un apstāties.
Laiks ir ātrs un neļauj gaidīt. Jau
ziemas smaržas jaušamas gaisā.
Dārzā – salnas.

4.–6. klašu grupu vērtēja Atis
Zviedris, Sanda Dejus, Arturs Gruzdiņš un Ralfs Eilands, 1. vietu piešķirot 6.b klasei.
7.–12. klašu grupu vērtēja Samanta Tīna, Arturs Gruzdiņš, Anta Aizupe, Atis Zviedris un Inga Apšeniece, kura sagādāja lieliskas dāvaniņas
no „DnB bankas” uzvarētājiem – 9.b
klasei.
Paldies arī mūsu sponsoriem –

ģimenes restorānam „Irbēni”, kas
sarūpēja garšīgus kliņģerus, „DnB
bankai”, kura sarūpēja videi draudzīgas balvas, kā arī paldies veikalam
„Maxima” par simpātiju balvām!
Paldies Babītes vidusskolas Ekopadomes dalībniekiem un visiem,
kuri šo pasākumu īstenoja un mums
palīdzēja!
Informāciju sagatavoja
Betija Rubene

Bibliotēkā Piņķos tapuši konfekšu spociņi
Šā gada 30. oktobrī Babītes novada pašvaldības
bibliotēkā notika radošā darbnīca bērniem „Gaidot
Helovīnus”.

Lai gan šī nav latviešu tradīcija, bet nāk no senajiem ķeltiem, tomēr pēdējos gados tā pie mums kļuvusi ļoti populāra, sevišķi bērnu un jauniešu vidū. Lai 31. oktobra
vakarā godam sagaidītu Helovīnus jeb Visu svēto dienu,
kad daudzi pārģērbjas un iemiesojas dažādos spokainos
tēlos, tai ir jāgatavojas.
Viena no Helovīnu svinēšanai nepieciešamajām lietām ir saldumi. Darbnīcā iemācījāmies, kā konfekti uz
kociņa ātri pārvērst jaukā spociņā. Bērni ar lielu aizrautību no krāsaina papīra darināja dažādus monstriņus un
spokus, veidoja zirnekļus un zirnekļu tīklus, locīja mošķu nagus.
Šīs bija tikai dažas idejas, kā svētkus padarīt interesan-

Babītes pirmsskolas izglītības iestādē
nosvinētas atvadas no rudens. Kā jau
rudenī, laikā, kad notiek pārvērtības,
arī svētkos notikušas interesantas un
neparastas lietas. Bērni iejutās rūķu
lomās, demonstrēja zināšanas, ko
bija apguvuši kopā ar skolotājiem un
vecākiem mājās, uzstājās ar dzeju un
dziesmām un, pašiem iepriekš nemaz
nenojaušot, tika arī pie iespējas vadīt
pasākumu un publiski veidot dialogus ar saviem vienaudžiem. Kas var
būt aizraujošāks par patstāvīgu un radošu uzstāšanos! Turklāt mikrofonā!
Priecājamies par šo jauno un vēl
tik neierasto paņēmienu svētku rīkošanā – iespēju bērniem pašiem
uzstāties skatītāju priekšā, brīvi
paužot savas domas un arī mācītās
lietas – zinātniskus faktus un dzīves
pieredzes nianses.

tākus un jautrākus, kā pašiem pagatavot dažādus Helovīnu aksesuārus un telpu rotājumus.
Ināra Pētersone,
Babītes novada pašvaldības bibliotēkas bibliotekāre

Rudens izskaņā arī skolotāju
komanda atklāja sevi kā stipru un
vienotu saimi. Esam dalījušies savā
pieredzē ar Pierīgas, Jūrmalas, kā arī
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu
skolotājiem. Pieredzes skolu – kursus „Kustība un mūzika dabā bērna
fizisko, sociālo un emocionālo prasmju attīstīšanā” – vadīja iestādes vadītāja Ingrīda Dzelzkalēja, mūzikas
skolotāja Luīze Klinta Mardanova,
sporta skolotāja Evita Sprancmane,
grupas skolotāja Evita Danemane un
vadītājas vietniece Karīna Gajevska.
Visiem interesantiem kursos bija iespēja apgūt pedagoģiskās metodes
un tehnikas starpdisciplināro nodarbību organizēšanā āra teritorijā vai
dabas vidē, pilnveidot kompetences
bērnu tīšās uzmanības attīstīšanā dažādās muzikālo kustību aktivitātēs,
caur praktisko darbošanos iepazīt
metodiskos paņēmienus bērnu ritma izjūtas veicināšanā un ieinteresētā līdzdarbībā.
Karīna Gajevska,
Babītes pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece izglītības jomā

Foto: Karīna Gajevska

Kaut arī uzdevums no sākuma nešķita tas vieglākais, visi ar to tika galā
lieliski, katra klase parādīja ko savu.
Dienas garumā tika iestudēti priekšnesumi gan no ārzemju repertuāra,
gan arī no pašmāju mūzikas, kas
liecina, ka gandrīz katrai dziesmai
varam atrast kādu vēstījumu, kas
saistīts ar vidi.
Liels paldies ne tikai Ekopopielas
dalībniekiem, bet arī mūsu žūrijai,
kura veltīja mums savu laiku un pacietīgi vērtēja priekšnesumus!
1.–3. klašu grupu vērtēja Kristīne Paņko, Samanta Tīna un Arturs
Gruzdiņš, nonākot pie lēmuma piešķirt godpilno 1. vietu 1.a klasei.
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Eduardam Pāvulam veltīta
pēcpusdiena Babītē

Babītes novada pašvaldības
Sociālā dienesta Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra
filiāle „Babīte” Liepu alejā 17
aicina uz Eduardam Pāvulam
veltītu pēcpusdienu
14. novembrī plkst. 15.00.
Pāvulu dzimta ir viena no senākajām
un lielākajām Babītes novada Salas

pasākumi babītes novadā
Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centrā

(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
6. decembrī plkst. 19.00 koncertprogramma „Ziemassvētku
starojums”. Piedalās Jānis Paukštello, Ineta Rudzīte, Antra Ozola un
Māris Trankalis. Biļetes cena – 5 eiro.
13. decembrī plkst. 19.00 Ziemassvētku koncerts „Mēs dāvinām Ziemassvētku brīnumu jums!”. Piedalās Kultūrizglītības centra
radošie kolektīvi un aktrise Zane Dambrovska.
20. decembrī plkst. 18.00 Ziemassvētku pasākums bērniem.
Rotaļas kopā ar Ziemassvētku vecīti, Ziemassvētku tirdziņš, radošās
darbnīcas. Ieeja bez maksas.
23. decembrī plkst. 19.00 filma „Jaungada taksometrs 2”.
Biļetes cena – 3 eiro. Biļetes no 9. decembra varēs iegādāties Kultūrizglītības centrā pie administratorēm.

Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centra filiālē „Vietvalži”

pagastā, un, lai arī Eduards Pāvuls
dzimis Jūrmalā, viņa dzīve bija cieši
saistīta ar Lielupes pretējo krastu, arī
aktiera atdusas vieta ir Salas kapsētā.
Par izcilo aktieri stāstīs Babītes
novada pašvaldības Kultūrizglītības
centra filiāles Salas pagastā „Vietvalži” izstāžu zāles vadītāja Dace Ulpe.
Aicināti visi interesenti!
Tālrunis informācijai 67914924.

(„Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts)
1. decembrī no plkst. 11.00 līdz 15.00 Ziemassvētku dāvanu
gadatirgus, darbnīcas un rotaļas bērniem. Tirgotājus aicinām pieteikties gadatirgum līdz 27. novembrim (tālr. nr. 20387272, e-pasta
adrese sabine.upeniece@babite.lv). Dalība gadatirgū ir bez maksas.
Vietu skaits ierobežots.
Māmiņas un tēti tiek aicināti piedalīties arī bērnu lietoto preču ANDELĒ –
pārdot vai mainīties ar mantām –, kas notiks „Vietvalžu” otrā stāva telpās.
20. decembrī plkst. 20.00 Ziemassvētku noskaņu koncerts pieaugušajiem. Spēlēs grupa „TRIO TRE”. Laimes liešana. Ieejas maksa – 3 eiro, pensionāriem 2 eiro.
21. decembrī plkst. 12.00 Ziemassvētku eglīte bērniem ar Ziemassvētku vecīti un rotaļām (bezmaksas ieejas kartes jāizņem līdz
13. decembrim).

Babītes novada pašvaldības bibliotēkā
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
Tematiskās izstādes
• Eināra Nordmaņa foto izstāde „Ar vējiem krēpēs”.
• „Latvija – Tēvzeme mana”.
• Sarkanbaltsarkano grāmatu izstāde.
• Antonijas Audzeres tautiskās jostas.

Pasākumi
14. novembrī plkst. 10.30 pirmsskolas izglītības iestādes „Saimīte” grupiņas „Pīlādzīši” viesošanās bibliotēkā. Ziemeļvalstu literatūras nedēļas tēma – „Ziemeļvalstu svētki”.
28. novembrī plkst. 16.00 tikšanās ar Asnati Smelteri un grāmatas „Piecdesmit gadi Rīgas modē” prezentācija.
23. novembrī plkst. 10.30 „Pūčulēnu skolas” trešā nodarbība
1. grupai.
30. novembrī plkst. 10.30 „Pūčulēnu skolas” trešā nodarbība
2. grupai.

Babītes novada pensionāru biedrība 16. decembrī plkst. 13.00
aicina uz gada noslēguma balli Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības
centra Lielajā zālē (Jūrmalas iela 14A,
Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads,
LV-2107), līdzi ņemot savu cienastu.
Nokļūšanai uz balli būs norīkoti autobusi:
• plkst. 11.45 no Salas pagasta;
• plkst. 12.30 no Babītes (Liepu aleja, pie
veikala „Elvi”).
Pensionāru biedrības valde

Ievērojamu kultūras darbinieku jubilejas izstādes
• Rakstniekam Kārlim Skalbem – 140
• Aktrisei Olgai Krūmiņai – 110
• Vācu rakstniekam Frīdriham Šilleram – 260
• Vēsturniekam Edgaram Dunsdorfam – 115
• Gleznotājai Maijai Tabakai – 80
• Aktierim Andrim Keišam – 45
Jaunieguvumu izstāde
Bērnu grāmatas, nozaru literatūra, daiļliteratūra.

Piņķu Sv. Jāņa evaņģēliski
luteriskajā baznīcā

(Skolas iela 17, Piņķi)
17. novembrī plkst. 11.00 dievkalpojums Valsts svētkos.
23. novembrī plkst. 18.00 koncerts „Rudens madrigāls”. Uzstāsies Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūra” jauktais
koris „Zemgale”, diriģenti Guntis Pavilons un Zane Stafecka, Asnate
Vadziša (koncertkokle), Dainis Tenis (klavieres).
24. novembris plkst. 11.00 dievkalpojums Mūžības svētdienā
jeb Mirušo piemiņas dienā; muzicēs ērģelnieks Jānis Pelše un Maija
Kļaviņa (traversflauta, flauta).
1. decembrī plkst. 11.00 dievkalpojums Pirmajā adventā; dziedās tenors Mārtiņš Zvīgulis, pie ērģelēm – Jānis Pelše; plkst. 16.00
koncerts „Ceļā uz gaismu”; piedalīsies Rīgas Doma kora skolas audzēkņi (vadītāja Annija Putniņa).
8. decembrī plkst. 11.00 dievkalpojums Otrajā adventā.
14. decembrī plkst. 18.00 Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra jauktā kora „Maska” albuma „Dedication” prezentācijas koncerts. Bezmaksas ieejas kartes no 11. novembra var saņemt
Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā (Jūrmalas iela
14A, Piņķi) pie administratorēm.
15. decembrī plkst. 11.00 bērnu un ģimeņu dievkalpojums Trešajā adventā.
19. decembrī plkst. 19.00 Ziemassvētku koncerts „Es ticu...”:
Inga Šļubovska-Kancēviča, Raimonds Ozols, Dita Krenberga, Valts
Pūce. Biļetes iepriekšpārdošanā „Biļešu paradīzes” kasēs un internetā.
22. decembrī plkst. 11.00 labdarības koncerts SOS bērnu ciematu atbalstam.
24. decembrī plkst. 16.00 bērnu un ģimeņu dievkalpojums;
plkst. 18.00 muzikāls dievkalpojums – uzstāsies Babītes novada
jauktais koris „Atskaņa” Gintas Pētersones vadībā.
25. decembrī plkst. 11.00 Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums; muzicēs Inga Sarkane un Laura Treide-Plaude.
26. decembrī plkst. 11.00 dievkalpojums Otrajos Ziemassvētkos.
29. decembrī plkst. 11.00 Apustuļa Sv. Jāņa diena – gada noslēguma dievkalpojums.
Vairāk informācijas par pasākumiem – pašvaldības mājaslapā www.babite.lv.

2019. gada novembrī
Babītes novadā piedzimuši
13 bērni –
3 meitenes un 10 zēni.

Iedzīvotāju skaits 1. oktobrī –

11 793.

nākamais „babītes ziņas” izdevums 17. decembrī
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
Informatīvais izdevums internetā: www.babite.lv.
www.facebook.com/Babitesnovads
Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža: 3450 eksemplāru
Datorsalikums: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”

