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Ar piparkūku smaržu, gaismiņām egļu zaros un skanīgiem
bērnu smiekliem nāk baltie, tik
ļoti gaidītie Ziemassvētki. Kopā
būšanas prieks un skaistie mirkļi,
ko svētkos dāvinām viens otram,
iegulst atmiņā un silda ilgi jo ilgi.
Aicinām apmeklēt Ziemassvētku
pasākumus Babītes novadā!
20. decembrī Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā Piņķos notiks Ziemassvētku pasākums
ģimenēm ar bērniem:
no plkst. 17.00 pie Kultūrizglītības centra un pirmā stāva vestibilā
mājražotāju Ziemassvētku tirdziņā

varēs iegādāties dāvaniņas un gardumus Ziemassvētku vakarēšanai;
plkst. 18.00 Kultūrizglītības centra Lielajā zālē uz izrādi „Dzeņa
ziemas dziesma” un rotaļām ar
Ziemassvētku vecīti aicinās Jūrmalas teātris;
no plkst.18.00 darbosies apvienotās radošās darbnīcas, kurās
varēs izgatavot personalizētu dāvaniņu – šokolādes karoti – sev
vai kādam mīļam cilvēkam, to
skaisti iesaiņot, klāt pievienojot
arī atklātnīti. Par katru paveikto
darbiņu darbnīcu dalībnieks kartītē saņems zīmodziņu. Sakrājot
visus zīmodziņus, izlozes kārtībā

varēs tikt pie nelielas pārsteiguma balvas no rūķa. Pie krāšņi rotātās egles mirkļa iemūžināšanai
darbosies dizaina foto darbnīca.
Ieeja pasākumā bez maksas.
Savukārt Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra filiālē
„Vietvalži” Spuņciemā 20. decembrī
plkst. 20.00 notiks Ziemassvētku
noskaņu koncerts „..kā sniega mākoņi”. Muzicēs apvienība „Trio TRE” –
Dārta Drava (vijole, ģīga, balss), Lauma Matule (kokle, virstoņu flauta,
stabule, cītarkokle, balss) un Kārlis
Zvejnieks (ģitāra), īpašais viesis –
Kalvis Vītols (perkusijas). Koncerta
pirmajā daļā tiks atskaņotas latviešu

Ziemassvētku dziesmu apdares, kā
arī mierīgajam svētku laikam piestāvoša sajūtu mūzika. Koncerta otrajā
daļā – zviedru, norvēģu, īru un citu
tautu iedvesmotas mūzikas tēmu apdares un muzikālās apvienības oriģinālkompozīcijas. Koncerta laikā būs
iespējams iegādāties Ziemassvētku
dzērienus un uzkodas un, kā pieklājas
maģiskajam saulgriežu laikam, notiks
laimes liešana un izlietoto laimīšu
profesionāla tulkošana. Ieeja pasākumā no 18 gadu vecuma, pasākuma
norises ilgums – 3 stundas. Sēdvietas
būs izvietotas pie galdiņiem (septiņas
sēdvietas pie viena galdiņa). Biļetes
cena: 3 eiro, pensionāriem 2 eiro. Ai-
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cinām rezervēt vietas un iegādāties
ieejas biļetes KIC filiālē „Vietvalži”
pie administratora! Papildu informācija, zvanot uz tālruņa numuru
20387272 vai rakstot uz e-pasta adresi
sabine.upeniece@babite.lv.
21. decembrī plkst.12.00 notiks Ziemassvētku eglītes pasākums
bērniem, kurā rotaļās ap eglīti bērnus
vedīs pats Ziemassvētku vecītis. Uz
skatuves ar izrādi „Dzeņa ziemas dziesma” kāps Jūrmalas teātra aktieri. Dalība pasākumā ar bezmaksas ieejas karti.
Priecīgus svētkus!
Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centrs

FOTO: Gundars Kūlups.

Valsts svētkos iedzīvotājiem
un uzņēmējiem pasniegti
Babītes novada pašvaldības
apbalvojumi
Babītes novadā dzīvo un strādā daudz radošu, talantīgu un pašaizliedzīgu cilvēku. Šo cilvēku vadībā plaukst uzņēmumi, tiek skolota jaunā
paaudze, novads un valsts tiek pārstāvēta starptautiskās sacensībās,
tiek koptas senas tradīcijas un ieviestas jaunas.
2019. gada 17. novembrī Latvijas
Republikas proklamēšanas dienai
veltītā svinīgā pasākumā Kultūrizglītības centrā Piņķos novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem tika pasniegti
Babītes novada pašvaldības I un
II pakāpes apbalvojumi, tā izrādot

cieņu un atzinību par izcilu veikumu
un sasniegumiem pārstāvētajā jomā.
I pakāpes apbalvojumi tika pasniegti piecās kategorijās – izglītībā,
uzņēmējdarbībā, sportā, kultūrā un
vides attīstībā.
Turpinājums 2. lpp.

Babītes novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšanas ceremonija. Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence un Anita
Kalniņa, kurai piešķirts Babītes novada pašvaldības I pakāpes apbalvojums kategorijā „Izglītība”
par ilggadēju ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un
izglītības attīstībā Babītes novadā.

Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Andrejs Ence pasniedz korim „Maska” piešķirto
Babītes novada pašvaldības I pakāpes apbalvojumu kategorijā „Kultūra” par izcilību savas jomas
darbībā, popularizējot Babītes novadu Latvijā un
starptautiskā mērogā. Balvu saņem kora diriģents
Jānis Ozols.
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Turpinājums no 1. lpp.
Babītes novada pašvaldības II pakāpes apbalvojums par izcilu, cieņas
pilnu darbu, labestīgu, atsaucīgu un
atbildīgu attieksmi pret savu darbu
un novada iedzīvotājiem piešķirts
arī Anatolijam Zjuļinam. Tas pasniegts 16. novembrī valsts svētku
pasākumā Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā „Vietvalži”.
Pasākuma laikā tika demonstrēta
īsfilma „Kultūra un tradīcijas Babītes novadā” (scenārija autores Māra
Mičule un Ilze Aizsila, režisors Jānis
Orbidāns, operatori Jēkabs Vilkārsis,
Rihards Adatiņš un Emīls Desjatņikovs), kas tapusi par godu Babītes
novada pastāvēšanas desmitgadei,

uzstājās Babītes novada jauktais koris „Maska” (diriģents Jānis Ozols),
Kultūrizglītības centra vokālie ansambļi „Karameles” un „Ledenītes”
(vadītāja Kristīne Paņko). Pasākumu vadīja Nacionālā teātra aktrise
Madara Botmane.
Babītes novada pašvaldības apbalvojumi šogad pasniegti pirmo reizi – apbalvojumu sistēma izveidota
2019. gada sākumā un apstiprināta
2019. gada 29. maija domes sēdē.
Foto galeriju un video no pasākuma aicinām aplūkot novada tīmekļvietnes www.babite.lv sadaļā „Foto
un video”!

FOTO: Gundars Kūlups.
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Māra Mičule,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Babītes novada pašvaldības
I pakāpes apbalvojums kategorijā
„UZŅĒMĒJDARBĪBA” par ilggadēju ieguldījumu uzņēmējdarbības
attīstībā Babītes novadā un ieguldījumu uzņēmuma pārstāvētās nozares
attīstībā nacionālā un starptautiskā
līmenī piešķirts SIA „Lāči”. Balvu
saņem uzņēmuma vadītājs Normunds Skauģis.

Babītes novada pašvaldības
I pakāpes apbalvojums kategorijā
„IZGLĪTĪBA” par ilggadēju
ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un
izglītības attīstībā Babītes novadā
piešķirts Anitai Kalniņai.

Babītes novada pašvaldības I pakāpes apbalvojums kategorijā „IZGLĪTĪBA” par izciliem sasniegumiem
izglītībā, veicinot Babītes novada atpazīstamību Latvijā un starptautiskā
mērogā, piešķirts biedrībai „Annas
koku skolas biedrība”. Balvu saņem
biedrības vadītājs Edgars Neilands.

Babītes novada pašvaldības
I pakāpes apbalvojums kategorijā
„VIDES ATTĪSTĪBA” par ilggadēju
ieguldījumu Babītes novada
teritorijas ilgtspējīgā attīstībā
piešķirts Valdim Kalniņam.

Babītes novada pašvaldības
I pakāpes apbalvojums kategorijā
„VIDES ATTĪSTĪBA” par
ieguldījumu labdarībā, sociālās vides
uzlabošanā, īstenojot programmu
„Saliena 2020”, piešķirts SIA
„Saliena Development”.

Babītes novada pašvaldības
I pakāpes apbalvojums kategorijā
„SPORTS” par ieguldījumu Babītes
novada sporta dzīves attīstībā un
popularizēšanā un izciliem sasniegumiem svara bumbu celšanas
sportā starptautiskā līmenī piešķirts
Viesturam Gargurnim.

Babītes novada pašvaldības I pakāpes apbalvojums kategorijā „KULTŪRA” par mūža ieguldījumu vietējā
kultūras mantojuma saglabāšanā
piešķirts Ainai Kvēpai.

Babītes novada pašvaldības I pakāpes apbalvojums kategorijā „KULTŪRA” par izcilību savas jomas darbībā, popularizējot Babītes novadu Latvijā un starptautiskā mērogā, piešķirts Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra
jauktajam korim „Maska”.

Babītes novada pašvaldības
II pakāpes apbalvojums par
ilggadēju ieguldījumu Babītes
novada teritorijas ilgtspējīgā
attīstībā piešķirts
SIA „Ozoli EKO”.

Babītes novada pašvaldības II pakāpes
apbalvojums par ieguldījumu vietējā
kultūras mantojuma saglabāšanā
un attīstībā, ar izcilību nesot
Babītes novada vārdu Latvijā un
pasaulē, piešķirts kora „Atskaņa”
diriģentei Gintai Pētersonei.

Babītes novada pašvaldības
II pakāpes apbalvojums par
ilggadēju aktīva dzīvesveida
veicināšanu Babītes novadā,
par labiem sasniegumiem sportā
piešķirts Staņislavam
Kojalovičam.

G
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babītes novada pašvaldības domes pieņemtie lēmumi novembrī
Babītes novada pašvaldības domes sēdē 27. novembrī izskatīti 67 lēmumprojekti. Sēdē piedalījās 13 deputāti.
Domes sēdes lēmumi īsumā:
atstāt negrozītu Plānošanas un būvniecības daļas
lēmumu par patvaļīgo būvniecību;
atcelt Babītes novada pašvaldības domes lēmumu
„Par adrešu piešķiršanu ēkām Jaunajā ielā 12, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā”. Atbilstoši
izmaiņu projektam akceptētajam būvprojektam un
šī lēmuma pielikumam ēkām piešķirt adreses Jaunā
iela 12, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV2107; Jaunā iela 12, k.2 līdz k.19, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107;
atļaut no nekustamā īpašuma „Vējgrieži-1”, kad.
nr. 80480080094, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480080544 atdalīt zemes vienības un
reģistrēt kā atsevišķus nekustamos īpašumus Anitas
iela un Nellijas iela, nosakot nekustamo īpašumu
lietošanas mērķi „Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā” (1101). Atļaut no nekustamā īpašuma „Vēj
grieži-1”, kad. nr. 80480080094, zemes vienības ar
kad. apz. 80480080544 atdalīt zemes vienības un
reģistrēt kā atsevišķus nekustamos īpašumus Anitas
iela 1-4, 6, 8, 10, 12, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes
novads, Nellijas iela 1-6, 8,10,12,14, Vīkuļi, Babītes
pagasts, Babītes novads, nosakot nekustamo īpašumu lietošanas mērķi „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (0600). Atlikušo zemes
vienību saglabāt nekustamā īpašuma „Vējgrieži-1”,
kad. nr. 80480080094, sastāvā, saglabājot adresi
„Vējavas”, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes novads,
un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme” (0600);
piešķirt adresi divģimeņu dzīvojamajai mājai: Mango iela 1, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads.
Piešķirt adresi telpu grupai (1.dzīvoklis) Mango
iela 1-1, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads.
Piešķirt adresi telpu grupai (2.dzīvoklis) Mango
iela 1-2, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads;
atļaut no nekustamā īpašuma „Jaunalstes”, kad.
nr. 80480040264, zemes vienības ar kad. apz.
80480041416 atdalīt zemes vienību un reģistrēt
kā atsevišķu nekustamo īpašumu Naktsvijoļu iela, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi „Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” (1101). Atļaut no nekustamā īpašuma „Jaun
alstes”, kad. nr. 80480040264, zemes vienības ar
kad. apz. 80480041416 atdalīt zemes vienības
un reģistrēt kā atsevišķus nekustamos īpašumus
Naktsvijoļu iela 1-14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads, nosakot
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”
(0600). Atlikušajai zemes vienības daļai saglabāt
nekustamā īpašuma nosaukumu „Jaunalstes” un
visā platībā saglabāt esošo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (0101);
atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Krūkļi”, kad.
nr. 80480080225, zemes vienības ar kad. apz.
80480080510, 80480080511, 80480080512, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā, atbilstoši
detālplānojuma risinājumiem, nodalot 13 zemes
vienības un reģistrēt tās kā atsevišķus kadastra objektus. Atdalītajām zemes vienībām atbilstoši detālplānojuma „Krūkļi”, kad. nr. 80480080225, zemes
ierīcības plānam atdalīt zemes vienības un reģistrēt
kā atsevišķus nekustamos īpašumus Ceriņu iela
21, 23, 25, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes novads;
Krūkļu iela 28, 30, 35, 37, Vīkuļi, Babītes pagasts,
Babītes novads; Bārbeļu iela 1-3, 5, 7, 9, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes novads, nosakot nekustamo
īpašumu lietošanas mērķi „Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme” (0600). Paliekošo
zemes vienību ar kad. apz. 80480080510 saglabāt
nekustamā īpašuma „Krūkļi” sastāvā un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”
(0201);

piešķirt adresi divģimeņu dzīvojamajai mājai Mango iela 10, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads.
Piešķirt adresi telpu grupai (2.dzīvoklis) Mango
iela 10-1, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads.
Piešķirt adresi telpu grupai (1.dzīvoklis) Mango
iela 10-2, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads;
atļaut no nekustamā īpašuma „Ķirši-274”, kad.
nr. 80880050341, atdalīt un reģistrēt kā atsevišķu
nekustamo īpašumu un kadastra objektu zemes
vienību ar kad. apz. 80880050569, saglabāt esošo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un piešķirt
nosaukumu „Lociņi”;
atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, ko
ietver nekustamā īpašuma „Lāsmas” zemes vienība
ar kad. apz. 80480070811 Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā;
atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, ko
ietver nekustamā īpašuma „Rotaļu iela 2” zemes
vienība ar kad. apz. 80480010845 Mežārēs, Babītes
pagastā, Babītes novadā;
atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā
īpašuma „Jaunušas” zemes vienībai ar kad. apz.
80480040218 Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā;
nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma projektu zemes
vienībām Liepu alejā 5A ar kad. apz. 80480040236,
Liepu alejā 9 ar kad. apz. 80480040054, Ķiršu ielā 6
ar kad. apz. 80480040234 un „Melnalkšņi” ar kad.
apz. 80480040235, Babītē, Babītes pagastā, Babītes
novadā;
apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā
īpašumā Jūrmalas iela 12 ietilpstošai zemes vienībai
ar kad. apz. 80480030215 Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar
plānoto kad. apz. 80480031664 un uz tās esošajai
dzīvojamajai mājai ar kad. apz. 80480030215001
piešķirt adresi Aveņu iela 2A, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads, un visā platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi „Individuālo dzīvojamo
māju apbūve” (0601). Plānotajai zemes vienībai
Nr.2 ar plānoto kad. apz. 80480031665 piešķirt
adresi Aveņu iela 2B, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes
novads, un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Individuālo dzīvojamo māju
apbūve” (0601). Likvidēt adresi Jūrmalas iela 12,
Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads;
apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Vecremmes Lāči”, kad. nr. 80880100054,
zemes vienības ar kad. apz. 80880100054, Kaģos,
Salas pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai. Plānotai zemes vienībai Nr.1 ar pirmsreģistrēto kad. apz.
80880100193 piešķirt adresi „Vecremmes Lāči”,
Kaģi, Salas pagasts, Babītes novads, un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība” (0101). Plānotai zemes vienībai
Nr.2 ar pirmsreģistrēto kad. apz. 80880100192 piešķirt adresi „Jaunremmes Lāči”, Kaģi, Salas pagasts,
Babītes novads, un visā platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (0101).
Plānotai zemes vienībai Nr.3 ar pirmsreģistrēto kad.
apz. 80880100194 piešķirt adresi „Mežlāči”, Kaģi,
Salas pagasts, Babītes novads, un visā platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”
(0101). Plānotai zemes vienībai Nr. 4 ar pirmsreģistrēto kad. apz. 80880100195 piešķirt adresi „Jaunlāči”, Kaģi, Salas pagasts, Babītes novads un visā
platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība” (0101). Plānotai zemes vienībai
Nr.5 ar pirmsreģistrēto kad. apz. 80880100196
piešķirt adresi „Lāčuki”, Kaģi, Salas pagasts, Babītes
novads, un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (0101);
apstiprināt zemes ierīcības projektu robežas pārkārtošanai starp nekustamā īpašuma Ziedupļavas
iela 3 zemes vienību ar kad. apz. 80480100254
un nekustamā īpašuma Ziedupļavas iela 2 zemes
vienību ar kad. apz. 80480100253 Priežciemā,

Babītes pagastā, Babītes novadā. Plānotai zemes
vienībai ar kad. apz. 80480100253 un uz tās esošajām funkcionāli saistītajām būvēm saglabāt
adresi Ziedupļavas iela 2, Priežciems, Babītes pagasts, Babītes novads, un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Individuālo
dzīvojamo māju apbūve” (0601). Plānotai zemes
vienībai Nr.2 ar kad. apz. 80480100254 saglabāt
adresi Ziedupļavas iela 3, Priežciems, Babītes pagasts, Babītes novads, un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Individuālo
dzīvojamo māju apbūve” (0601);
apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Kleistu iela 65” Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, kad. nr. 80480010959, sadalīšanai. Projektētai zemes vienībai Nr.1 ar kad. apz.
80480011099 saglabāt adresi Kleistu iela 65, Mež
āres, Babītes pagasts, Babītes novads, un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Individuālā
dzīvojamo māju apbūve” (0601). Projektētai zemes
vienībai Nr.2 ar kad. apz. 80480011100 piešķirt adresi Kleistu iela 65A, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes
novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi „Individuālā dzīvojamo māju apbūve” (0601);
apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Kurši” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80880050022 sadalīšanai Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā. Projektētai
zemes vienībai Nr.1 ar kad. apz. 80880050780
un uz tās esošajām ēkām saglabāt adresi „Kurši”,
Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi visā
platībā „Individuālā dzīvojamo māju apbūve”
(0601). Projektētai zemes vienībai Nr.2 ar kad.
apz. 80880050781 un uz tās esošajām ēkām piešķirt adresi „Žagatas”, Spuņciems, Salas pagasts,
Babītes novads, un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi „Individuālā dzīvojamo māju
apbūve” (0601);
apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Liesmas” Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā, zemes vienības ar kad. apz. 804800308116
sadalīšanai. Projektētai zemes vienībai Nr.1 ar kad.
apz. 80480031666 saglabāt nosaukumu „Liesmas”, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Neapgūta komercdarbības objektu apbūves zeme”
(0800). Projektētai zemes vienībai Nr.2 ar kad.
apz. 80480031668 piešķirt nosaukumu „Albatrosa
ielas daļa”, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads,
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
„Neapgūta komercdarbības objektu apbūves zeme”
(0800);
apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Zīles”, kad. nr. 80480010009, zemes vienības ar kad. apz. 80480010958 un adresi Kleistu
iela 67, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads,
sadalīšanai. Plānotai zemes vienībai Nr.1 ar pirmsreģistrēto kad. apz. 80480011101 saglabāt adresi
Kleistu iela 67, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes
novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība” (0101). Plānotai
zemes vienībai Nr.2 ar pirmsreģistrēto kad. apz.
80480011102 piešķirt nosaukumu „Ozoli” un
visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (0101);
mainīt vietām nekustamā īpašuma „Mētriņas”, kad.
nr. 80880080175, apstiprinātā zemes ierīcības projektā noteiktās adreses/nosaukumus zemes vienībai Nr.2, ar kad. apz. 80880080184 un Nr.3, ar kad.
apz. 80880080185;
pagarināt līgumu par Piņķu ūdenskrātuves izmantošanu un zemesgabala nomu starp Babītes novada
pašvaldību un ūdenssporta biedrību „Aqua sports”
līdz 2031.gada 31.decembrim;
izsniegt 7 izziņas par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamos īpašumus;
piešķirt pabalstu 1000 eiro apmērā personai krīzes
situācijas radīto seko pilnīgai vai daļējai novēršanai;
piešķirt pabalstu 350 eiro apmērā personai sociālās
rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;

www.babite.lv

|3

pagarināt sociālās dzīvokļa īres līgumu personai,
dzīvojošai „Mildas”-1, Babīte, Babītes pagastā, Babītes novadā;
atstāt spēkā administratīvā pārkāpuma lēmumu,
sūdzību noraidīt;
atcelt administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu, pārkāpumu atzīt par maznozīmīgu un izbeigt
lietvedību. Personu atbrīvot no administratīvās atbildības, aprobežojoties ar mutvārdu aizrādījumu;
apstiprināt atsavināmās zemes vienības Brīvkalnos Babītes pagastā, Babītes novadā, kad.
nr. 80480100238, nosacīto cenu 2140 eiro apmērā;
atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz Mārupes novada domei piederošām SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”,
reģ. nr. 40103037514, 1750 kapitāla daļām;
atsavināt nekustamo īpašumu Rožu ielā 22, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kad. nr.
80480040353, kas sastāv no zemes vienības 1,62 ha
platībā, kad. apz. 80480040353, par nosacīto cenu
270 000 eiro apmērā;
apstiprināt izsoles noteikumus „Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Salas pagastā,
Babītes novadā, kad. nr. 80880090002, neapbūvētas
zemes vienības ar kad. apz. nr. 80880030165, 7837
m2 platībā izsoles ar pretendentu atlasi noteikumi”;
noteikt, ka Babītes novada pašvaldībai piederošais
nekustamais īpašums „Mežsaimniecība 3”, kad. nr.
80480041063, nav dalāms. Atteikt nomas līguma
slēgšanu ar iesniedzējiem par īpašumā esošo būvi,
kad. nr. 80480040530003, un tā uzturēšanai nepieciešamo zemes platību. Noteikt, ka pēc 2019.gada
21.marta Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu
nama sprieduma lietā Nr.A420234718 spēkā stāšanās izpildāms Babītes novada pašvaldības domes
25.04.2018. lēmumā „Par Ministru kabineta rīkojuma izpildi” noteiktais – īpašums bez atlīdzības
nododams valstij;
apstiprināt saistošos noteikumus Nr.53 „Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2010.gada
26.maija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs
Babītes novadā”;
apstiprināt saistošos noteikumus Nr.54 „Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2011.gada
24.augusta saistošajos noteikumos Nr.16 „Par ielu
tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību Babītes novadā”;
apstiprināt saistošos noteikumus Nr.55 „Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2012.gada
19.decembra saistošajos noteikumos Nr.24 „Par
koku ciršanu ārpus meža Babītes novada administratīvajā teritorijā”;
apstiprināt saistošos noteikumus Nr.56 „Grozījumi 2011.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.10 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”;
apstiprināt saistošos noteikumus Nr.57 „Grozījumi 2011.gada 24.augusta saistošajos noteikumos
Nr.18 „Par ceļu aizsardzību un kārtību, kādā veicami darbi uz pašvaldības ceļiem Babītes novadā”;
apstiprināt saistošos noteikumus Nr.58 „Grozījumi
2010.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.25
„Piņķu ūdenskrātuves aizsardzības un uzturēšanas
noteikumi”;
apstiprināt saistošos noteikumus Nr.59 „Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2012.gada
24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.21 „Par Babītes novada simboliku”;
apstiprināt saistošos noteikumus Nr.60 „Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2019.gada
29.maija saistošajos noteikumos Nr.47 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtību”;
apstiprināt saistošos noteikumus Nr.61 „Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2019.gada
27.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par kapsētas
darbību un uzturēšanu Babītes novadā”;
apstiprināt saistošos noteikumus Nr.62 „Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2017.gada
22.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība Babītes novadā”;
Turpinājums 6. lpp.
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Piņķos pieejami brīvdabas spēka trenažieri
un tenisa galdi

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam „Rotaļu iela 2” Mežārēs,
Babītes pagastā, Babītes novadā

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 27. novembra lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Rotaļu iela 2” zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 80480010845 Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā”
(prot. Nr. 20, 10.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi detalizēt zemes vienību
izmantošanu un apbūves parametrus, paredzot detālplānojuma teritorijā privātmāju būvniecību, izvērtējot un nosakot transporta infrastruktūrai nepieciešamās teritoriju.
Detālplānojuma teritorija attēlā atzīmēta ar Nr. 14.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja Veldze Liepa.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 2020. gada 8. janvārim var iesniegt 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.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam „Lāsmas” Dzilnuciemā,
Babītes pagastā, Babītes novadā

trenažieris spiešanai uz augšu ar
maināmu slodzi MB7.54, paredzēts plecu un roku muskuļu trenēšanai;
trenažieris roku saliekšanai stāvus
ar maināmu slodzi BM7.39, paredzēts bicepsu attīstīšanai.

Brīvdabas spēka trenažieri ražoti
Somijā, āra galda tenisa galdi – Francijā. Visām iekārtām ir EN16630
sertifikāts, kas garantē to drošumu
un pareizu darbību.
Babītes sporta komplekss

Saimnieciskie darbi novadā
Nekustamais īpašums

Turpinās Babītes vidusskolas piebūves būvdarbi, noslēgta vienošanās par papildu būvdarbiem un līguma summas pieaugumu par
90 462 eiro bez PVN.
Uzsākta būvprojekta „Piņķu ūdenskrātuves labiekārtošana Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā” izstrāde.
Uzstādīti Ziemassvētku dekori.

Ceļi, meliorācija un apgaismojums

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes
vienībai „Jaunušas” Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 27. novembra lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai „Jaunušas”, kadastra apzīmējums 8048 004 0218,
Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr. 20, 11.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi detalizēt zemes vienību izmantošanu un apbūves parametrus, paredzot detālplānojuma teritorijā privātmāju būvniecību, vienlaikus nosakot jauno zemes vienību robežas
un aprobežojumus, kā arī privātmāju uzturēšanai nepieciešamo transporta infrastruktūru un
inženierkomunikācijas.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja Andra Valaine.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 2020. gada 17. janvārim var iesniegt 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.
Sekot līdzi detālplānojuma izstrādes gaitai var vienotajā ģeotelpiskās informācijas un pakalpojumu sniegšanas portālā www.geolatvija.lv.
Andra Valaine,
Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas
teritorijas plānotāja

Nekustamais īpašums „Loki”,
kurā atrodas arī Piņķu ūdenskrātuve, pakāpeniski attīstās
kā aktīvās atpūtas zona. Tā ir
iemīļota vieta gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem. Tur ierīkots
futbola laukums, divi pludmales
volejbola laukumi un divi strītbola
laukumi, uzstādīti āra vingrošanas
trenažieri.
Šoruden nekustamajā īpašumā
„Loki” uzstādīti seši spēka trenažieri
un divi tenisa galdi.
Babītes sporta kompleksa vadītājs
Gundars Reika stāsta: „Nekustamajā
īpašumā „Loki” uzstādītie trenažieri
ir inovatīvs izgudrojums – tie ir tradicionālo brīvdabas trenažieru un profesionālo, iekštelpām paredzēto spēka
trenažieru apvienojums. Trenažieriem
ir pievienotas svaru ripas, kuras ļauj
katram pēc saviem ieskatiem izvēlēties
sev piemērotāko treniņa slodzi. Uz katra no tiem izvietots digitāls kods, un,
aktivizējot to ar viedierīci, iespējams
noskatīties lietošanas videopamācību.
Aicinu Babītes novada iedzīvotājus un
viesus brīvo laiku pavadīt jēgpilni un
izmantot iespēju sportot svaigā gaisā,
uzlabojot gan fizisko formu, gan nostiprinot veselību!”
„Lokos” pieejami šādi āra trenažieri:
trenažieris vilkmei no zemes ar
maināmu slodzi MB7.41, paredzēts visu galveno ķermeņa muskuļu grupu trenēšanai;
trenažieris vilkšanai no augšas
MB7.46, paredzēts roku tricepsu trenēšanai, papildus iespējams trenēt
vēdera preses un sānu muskuļus;
trenažieris spiešanai no krūtīm
sēdus ar maināmu slodzi MB7.52,
paredzēts krūšu, plecu un roku
muskuļu trenēšanai;
trenažieris roku savēršanai stāvus
ar maināmu slodzi MB7.31, paredzēts krūšu muskuļu trenēšanai;

paziņojumi

Veikta grants ceļu greiderēšana.
Pabeigta Spuņciema ielas Spuņciemā un Vītolu ielas Piņķos pārbūve, tiek gatavota dokumentācija nodošanai ekspluatācijā.
Noslēgts līgums par būvprojekta „Gājēju-veloceliņa un apgaismojuma izbūve Gravu ielas posmā no valsts vietējā autoceļa V10 Babītes stacija–Vārnukrogs līdz Žubīšu ielai Spilvē, Babītes pagastā,
Babītes novadā” izstrādi.
Turpinās būvprojektu izstrāde:
Babītes ielas posma pārbūvei un gājēju ietves izbūvei Babītē;

Kalnu ielas posma Brīvkalnos pārbūvei;
Dzilnu ceļa posma Dzilnuciemā pārbūvei.
Turpinās Treņču poldera sūkņu stacijas pārbūve.
Atjaunots lietus ūdens kanalizācijas sistēmas posms starp Saules
ielu un Jūrmalas ielu Piņķos.

Pašvaldības iestādes

Noslēgts līgums par kurināmās degvielas piegādi Salas sākumskolas un Spuņciema sporta halles apkures vajadzībām.
Noslēgts līgums par klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu un uzturēšanu
patversmē.
Babītes pirmskolas izglītības iestādes moduļu ēkai uzstādītas videonovērošanas kameras un ierīkots mobilais internets, kā arī noslēgts līgums par teritorijas uzturēšanas pakalpojuma sniegšanu.
Elfa Sloceniece,
Babītes novada pašvaldības izpilddirektore

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 27. novembra lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Lāsmas” zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 80480070811 Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot.
Nr. 20, 9.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi detalizēt zemes vienību izmantošanu
un apbūves parametrus, paredzot detālplānojuma teritorijā privātmāju būvniecību, izvērtējot
un nosakot transporta infrastruktūrai nepieciešamās teritoriju.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja Veldze Liepa.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 2020. gada 8. janvārim var iesniegt 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.
Veldze Liepa,
Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja

Paziņojums par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai zemes vienībām Liepu
alejā 5A, Liepu alejā 9, Ķiršu ielā 6 un „Melnalkšņi” Babītē,
Babītes pagastā, Babītes novadā

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 27. novembra lēmumu „Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai zemes vienībām
Liepu alejā 5A, Liepu alejā 9, Ķiršu ielā 6 un „Melnalkšņi” Babītē, Babītes pagastā, Babītes
novadā” (prot. Nr. 20, 12.§) detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2019. gada 18. decembra līdz 2020. gada
15. janvārim.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 6. janvārī 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.
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Tiek rīkota uzklausīšanas sanāksme par
SIA „Babītes siltums” ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifu projektu
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija (Regulators) 2020. gada 10. janvārī
plkst. 12.00 Babītes novada
Kultūrizglītības centra Lielajā
zālē Jūrmalas ielā 14A, Piņķos,
rīkos uzklausīšanas sanāksmi par
SIA „Babītes siltums” iesniegto
ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifu projektu.
Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis SIA „Babītes
siltums” pilnvaroto pārstāvi, kurš
varēs komentēt iesniegtā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu

projekta būtību un ekonomisko
pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota
iespēja uzdot jautājumus un izteikt
savus priekšlikumus un ieteikumus
par SIA „Babītes siltums” iesniegto
ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifu projektu.
Interesenti dalību sanāksmē var
pieteikt līdz 2020. gada 9. janvārim,
zvanot uz tālruņa numuru 67097271
vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi dace.burtniece@sprk.gov.lv kontaktpersonai Dacei Burtniecei.
Iepazīties ar SIA „Babītes siltums”
iesniegtā ūdenssaimniecības pakal-

pojumu tarifu projekta kopsavilkumu var Regulatora tīmekļvietnē
www.sprk.gov.lv, sadaļā „Aktuāli”–
„Sabiedrības līdzdalība”–„Uzklausīšanas sanāksmes”.
Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā; ja sanāksmes dalībniekam ir nepieciešams lietot kādu
svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.
Uzklausīšanas sanāksmes gaita
tiek fiksēta protokolā.
Sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas komisija

No 2020. gada mainīsies tarifs par
nešķiroto atkritumu apglabāšanu poligonā
Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa
likumu no 2020. gada 1. janvāra
pieaugs dabas resursu nodoklis
(DRN) par sadzīves atkritumu
apglabāšanu poligonā. Attiecīgi
mainīsies arī SIA „Getliņi EKO”
tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu poligonā. Par vienas
tonnas atkritumu apglabāšanu
poligonā nākamgad būs jāmaksā
60,81 eiro, šajā maksā iekļauts
arī DRN pieaugums no līdzšinējiem 43 eiro līdz 50 eiro par
tonnu. Ņemot vērā to, ka atkritumu apglabāšanas izmaksas veido
lielāko daļu atkritumu apsaimniekošanas tarifā, gaidāmās izmaiņas
skars arī izmaksas par nešķiroto
atkritumu apsaimniekošanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem.
Vides apsaimniekošanas uzņēmuma
SIA „Eco Baltia vide” tarifs Babītes
novada iedzīvotājiem no nākamā
gada proporcionāli SIA „Getliņi
EKO” jaunajiem tarifiem palielināsies
par 0,40 EUR/m3. No šā gada 1. de-

cembra maksa par viena kubikmetra
nešķiroto sadzīves atkritumu apkalpošanu ir 13,69 eiro (bez PVN), savukārt no 2020. gada 1. janvāra tā būs
14,09 eiro (bez PVN). Piemēram,
izmaksas par privātmājās visbiežāk
izmantotā 0,24 m3 konteinera izvešanas reizi būs 3,38 eiro (bez PVN)
līdzšinējo 3,29 eiro (bez PVN) vietā.
Atkritumu apsaimniekošanas likums paredz, ka sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas
pakalpojumu
maksu veido sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs
par sadzīves atkritumu apglabāšanu
poligonā, DRN, maksa par sadzīves
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu, uzglabāšanu un citas
pakalpojuma sniedzēja izmaksas.
Lai sniegtu iespēju iedzīvotājiem
un uzņēmumiem samazināt izmaksas par nešķiroto sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, SIA „Eco Baltia
vide” piedāvā dažādas iespējas atkritumu šķirošanai, kā arī ik gadu
investē publiskās infrastruktūras
paplašināšanā, padarot to sabiedrī-

bai vēl pieejamāku un ērtāku. Atgādinām, ka, šķirojot mājsaimniecībā
vai uzņēmumā radītos atkritumus,
iedzīvotājiem ir iespēja samazināt
izmaksas par nešķiroto atkritumu
izvešanu un apglabāšanu poligonā.
Šķiroto atkritumu apsaimniekošanu
SIA „Eco Baltia vide” savos apkalpotajos novados nodrošina bez maksas.
Likumā noteikts, ka DRN mērķis
ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot
vides piesārņošanu, samazināt vidi
piesārņojošas produkcijas ražošanu
un realizāciju, veicināt jaunu, vidi
saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu,
atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu
attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt
vides aizsardzības pasākumus.
Informācija par SIA „Eco Baltia
vide” un tās piedāvātajiem pakalpojumiem pieejama tīmekļvietnē
www.ecobaltiavide.lv.
Daiga Buča,
SIA „Eco Baltia vide”
preses sekretāre
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Nekustamā īpašuma izsole
1.	Babītes novada pašvaldība (reģistrācijas Nr. 90000028870, adrese:
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107) atklātā mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi, ar augšupejošu soli izsola Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Salas
pagastā Babītes novadā (kadastra Nr. 80880090002), kas sastāv no
neapbūvētas zemes vienības (kadastra apzīmējums 80880030165)
7837 m2 platībā.
2.	Par izsoles dalībnieku var kļūt izsoles noteikumu 2.5. punktā minētās fiziskās personas, kuras saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā nekustamo īpašumu, ir izpildījušas šajos noteikumos noteiktos izsoles priekšnoteikumus un kurām Izsoles komisija nosūtījusi uzaicinājumu līdz
2019. gada 27. decembrim plkst. 10.00 iesniegt pieteikumu par
vēlmi izsolāmo nekustamo īpašumu pirkt, piedaloties atklātā izsolē
ar pretendentu atlasi, vai atteikumu piedalīties atklātā izsolē ar pretendentu atlasi, Babītes novada pašvaldības Administrācijā Centra
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, 2. stāva
18. kabinetā (kancelejā).
3.	Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes novada pašvaldības
mājaslapā www.babite.lv. Saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties
izsolei var līdz 2020. gada 13. janvārim plkst.10.00 Babītes novada
pašvaldības Administrācijas kancelejā (2. stāvs, 18. kabinets) Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, pirmdienās un
ceturtdienās vai arī citā laikā, iepriekš par to vienojoties (tālruņa
numurs 67914436).
4.	Saņemt informāciju par nekustamo īpašumu, kā arī pieteikties tā apskatei var, zvanot Babītes novada pašvaldības nekustamo īpašumu
speciālistei uz tālruņa numuru 67511290. Jebkurai personai ir tiesības iepazīties ar informāciju par nekustamā īpašuma stāvokli, kā arī
iepazīties ar nekustamo īpašumu dabā.
5.	
Izsoles norises laiks un vieta – 2020. gada 15. janvārī plkst.
10.00 Centra ielā 4, otrā stāva Sēžu zālē, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā.
6. Izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcena – 2040 eiro.
7. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli 100 eiro.
8.	Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu paraksta septiņu darba dienu
laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
9.	Saskaņā ar Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojumu 2008.–2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojumu
2005.–2017. gadam teritorijai, kurā atrodas nekustamais īpašums,
noteiktais lietošanas mērķis ir „Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas,
ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūve” (kods
1202), zemes vienība atrodas dabisko pļavu (DP) un ūdeņu (DU)
teritorijā.
10.	Nekustamajam īpašumam reģistrēti šādi apgrūtinājumi:
atzīme – no 25 līdz 100 kilometriem garas dabiskas ūdensteces
vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku
apvidos (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880030165);
atzīme – applūstošā (10% applūduma varbūtība) teritorija (zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880030165);
atzīme – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80880030165).

Aicinām atsaukties asenizācijas pakalpojumu sniedzējus!
Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības 2019. gada 29. maija saistošajiem
noteikumiem Nr. 47 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību”
Babītes novada pašvaldība veidos un
turpmāk uzturēs asenizatoru, kuri
sniedz pakalpojumus Babītes novada
teritorijā, reģistru.

Aicinām atsaukties asenizācijas pakalpojumu sniedzējus, rakstisku pieteikumu iesniedzot Babītes novada pašvaldības Administrācijas kancelejā vai sūtot Babītes novada
pašvaldībai pa pastu (adrese: Centra iela 4,
Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV2107), vai sūtot elektroniski uz e-pasta adresi dome@babite.lv, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Asenizatoru reģistrs tiks publicēts Babītes novada pašvaldības tīmekļa vietnē
www.babite.lv, sadaļā „Iedzīvotāji”–„Asenizatoru reģistrs”.
Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki turpmāk līgumus par asenizatoru pakalpojumiem varēs slēgt tikai ar tiem asenizatoriem, kuri būs reģistrēti Babītes novada
pašvaldības asenizatoru reģistrā.

Ar saistošajiem noteikumiem Nr. 47 „Par
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību” aicinām iepazīties Babītes novada pašvaldības tīmekļvietnē
www.babite.lv, sadaļā „Pašvaldība”–„Normatīvie akti”–„Saistošie noteikumi”.
Babītes novada pašvaldības
Administrācija
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Paziņojums par SIA „Babītes siltums”
noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu

Paziņojums par SIA „Babītes siltums”
ūdenssaimniecības tarifa projektu

SIA „Babītes siltums” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003145751, adrese: Jūrmalas
iela 13D, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107) Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai 2019. gada 29. novembrī iesniedza siltumenerģijas pakalpojumu
sniedzēja noteikto (piedāvāto) gala tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” .

SIA „Babītes siltums” 2019. gada 25. novembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijai ir iesniedzis ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas padomes 2016. gada
14. janvāra lēmumu Nr. 1/2.

Sabiedriskā pakalpojuma
veids
Siltumenerģijas ražošanas tarifs

Noteiktais
Spēkā esošais
(piedāvātais)
tarifs,
tarifs,
EUR/MWh
EUR/MWh
(bez PVN)
(bez PVN)

Tarifa
samazinājums (%)

42,70

34,85

-18,4%

Siltumenerģijas pārvades un
sadales tarifs

7,06

6,67

-5,5%

Siltumenerģijas tirdzniecības
tarifs

2,86

2,86

0,0%

Siltumenerģijas gala tarifs
ar akcīzes nodokļa komponenti

54,80

46,56

-15,0%

Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanas datums – 2020. gada 1. janvāris. Spēkā
esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar dabasgāzes kurināmā izmaksu samazinājumu.
Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā
(piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus
priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu lietotājs var SIA „Babītes siltums” Jūrmalas ielā 13D,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 12.30 un no
plkst. 13.20 līdz 17.00, iepriekš sazinoties ar SIA „Babītes siltums” valdes locekli Ilmāru Stašulānu (tālruņa numurs 67914496 vai e-pasta adrese babites.siltums@dot.lv).
Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „Babītes siltums” Jūrmalas
ielā 13D, Piņķos, Babītes pagastā, vai sūtot uz e-pasta adresi babites.siltums@dot.
lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45 (faksa
nr. 67097277, elektroniskā pasta adrese sprk@sprk.gov.lv) septiņu dienu laikā no šī
paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Pieteikties Babītes sporta
kompleksa atlaižu kartei tagad
var arī elektroniski
Domājot par iedzīvotāju ērtībām un
pakalpojuma pieejamību, Babītes
sporta kompleksa atlaižu kartēm
izstrādāta elektroniska pieteikšanās
sistēma. Aicinām izmantot šo iespēju,
ekonomējot laiku un citus resursus!
Elektroniska pieteikšanās turpmāk būs iespējama tīmekļvietnes
www.babite.lv sadaļā „Sports”, apakšsadaļā „Babītes sporta komplekss”,
aizpildot pieteikuma formu saitē
babite.sanemzinu.lv.
Atlaižu kartei var pieteikties persona, kuras deklarētā dzīvesvieta
pēdējos trīs mēnešus ir Babītes
novada administratīvā teritorija.
Karte tiek izgatavota līdz trīs nedēļu
laikā pēc pieteikuma saņemšanas un
sniegtās informācijas pārbaudes.
Kartes izgatavošana un izsniegšana ir bez maksas.
Persona vai likumiskais pārstāvis
karti varēs saņemt lietošanā pie Babītes sporta kompleksa administratora darbdienās no plkst. 16.00 līdz

22.00 un brīvdienās no plkst. 9.00
līdz 20.00, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Ja kartes pieteikumu nav iespējams aizpildīt elektroniski, to,
tāpat kā līdz šim, varēs izdarīt arī
klātienē Babītes sporta kompleksā
pie administratora, pieteikumam
pievienojot fotogrāfiju (3×4 cm).
Administratora darba laiks atlaižu
kartes jautājumos ir darbdienās no
plkst. 16.00 līdz 22.00; brīvdienās
no plkst. 9.00 līdz 20.00.
Kartes lietotājiem tiek dotas tiesības
saņemt pašvaldības noteiktos maksas
atvieglojumus saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 2014. gada
22. janvāra noteikumiem Nr. 1 „Nomas maksas cenrādis Babītes novada
pašvaldības Babītes sporta kompleksā” un tiesības bez maksas slidot „Inbox” ledus hallē Babītes novada iedzīvotāju masu slidošanas laikā.
Māra Mičule,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar
2020. gada 1. martu.
Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar
šādiem apstākļiem:
esošo ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifu sadrumstalotība – katrai no apdzīvotām vietām Babītes novadā līdz šim ir bijis
noteikts atsevišķs tarifs, šobrīd ir izstrādāti trīs vienoti tarifi ūdensapgādes pakalpojumam, kanalizācijas pakalpojumam un
notekūdeņu pārsūknēšanas pakalpojumam
Spilves ciemā;
pēdējās ūdenssaimniecības pakalpojuma
tarifa izmaiņas ir veiktas 2009. gadā
(izņemot Beberu, Salienas, Ābeļu un Lielpriedes ciemam), spēkā esošais tarifs nenodrošina uzņēmuma sekmīgu darbību;
no 2011. līdz 2015. gadam tika īstenots
vērienīgs Eiropas Savienības Kohēzijas
fonda līdzfinansēts ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšanas un sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas projekts
Babītes ciemā, Priežciemā un Piņķu ciemā,
lai nodrošinātu centralizētās sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumu
pieejamību mājsaimniecībām un veicinātu
vides kvalitātes uzlabošanu. Projekta ietvaros tika izbūvēti jauni ūdensapgādes
tīkli 17 km garumā, jauni kanalizācijas tīkli
13,5 km garumā, dzeramā ūdens sagatavo-

Turpinājums no 3. lpp.
apstiprināt saistošos noteikumus Nr.63
„Grozījumi 2018.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Teritoriju kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi Babītes novadā”;
apstiprināt saistošos noteikumus Nr.64
„Par Babītes novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību”;
apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.65 „Par sabiedrisko kārtību Babītes
novadā”;
apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.66 „Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2013.gada 23.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.3 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtība atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Babītes
novadā”;
apstiprināt Babītes novada pašvaldības
noteikumus „Babītes sporta kompleksa
elektronisko atlaižu karšu noformēšanas, izsniegšanas un lietošanas kārtība”;
papildināt Babītes novada pašvaldības
22.01.2014. noteikumus Nr.1 „Nomas
maksas cenrādis Babītes novada pašvaldības Babītes sporta kompleksā”;
apstiprināt „Babītes novada pašvaldības
Babītes pirmsskolas izglītības iestādes
attīstības plāns 2019.–2022.gads”;
apstiprināt Babītes novada pašvaldības
noteikumus „Par piemaksu, prēmiju un
naudas balvu piešķiršanas kārtību Babītes sporta kompleksā”;
apstiprināt Babītes novada pašvaldības
noteikumus „Par piemaksu, prēmiju
un naudas balvu piešķiršanas kārtību

Spēkā esošais
Sabiedriskā pakalpojuma tarifs *
veids
(EUR/m3
bez PVN)

Piedāvātais
tarifs
(EUR/m3
bez PVN)

Tarifa palielinājums/
samazinājums * (%)

Ūdensapgāde Babītes novada
Babītes pagasta Piņķu ciemā

0,57

Ūdensapgāde Babītes ciemā

0,455

Ūdensapgāde Babītes novada
Salas pagasta Spuņciemā

0,73

-6%

Ūdensapgāde Beberu ciemā

0,94

-36%

Kanalizācija Babītes novada
Babītes pagasta Piņķu un
Babītes ciemā

0,74

+14%

Kanalizācija Beberu ciemā

0,99

Kanalizācija Salienas ciemā

0,83

+3%

Kanalizācija Babītes novada
Salas pagasta Spuņciemā

0,75

+13%

Notekūdeņu pārsūknēšana
Spilves ciemā

0,77

šanas stacijas Piņķu un Babītes ciemā, kā
arī 12 kanalizācijas sūkņu staciju izbūve;
projekta ietvaros radītajai infrastruktūrai
ir jāsedz ekspluatācijas izmaksas, būtiski
ir pieaudzis arī sniegto pakalpojumu apjoms – gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas savākšanas un attīrīšanas ietvaros.
Aicinām iepazīties ar tarifa projektā ietverto
vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus
priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu SIA „Babītes
siltums” Jūrmalas ielā 13D, Piņķos, Babītes
pagastā, Babītes novadā, plkst. 8.00–12.30 un
plkst. 13.30–17.00, iepriekš saskaņojot vizīti

Babītes novada pašvaldības Babītes vidusskolā”;
apstiprināt Babītes novada pašvaldības
noteikumus „Par piemaksu, prēmiju
un naudas balvu piešķiršanas kārtību
Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolā”;
apstiprināt Babītes novada pašvaldības
noteikumus „Par piemaksu, prēmiju un
naudas balvu piešķiršanas kārtību Babītes novada pašvaldības Babītes Mūzikas
skolā”;
apstiprināt Babītes novada pašvaldības
noteikumus „Par piemaksu, prēmiju un
naudas balvu piešķiršanas kārtību Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības
centrā”;
apstiprināt Babītes novada pašvaldības
noteikumus „Par piemaksu, prēmiju un
naudas balvu piešķiršanas kārtību Babītes novada pašvaldības bibliotēkā”;
apstiprināt Babītes novada pašvaldības
noteikumus „Par piemaksu, prēmiju
un naudas balvu piešķiršanas kārtību
Babītes novada pašvaldības Sociālajā
dienestā”;
apstiprināt Babītes novada pašvaldības
noteikumus „Par piemaksu, prēmiju un
naudas balvu piešķiršanas kārtību un
sociālajām garantijām Babītes novada
Bāriņtiesā”;
apstiprināt Babītes novada pašvaldības
noteikumus „Par piemaksu, prēmiju un
naudas balvu piešķiršanas kārtību Babītes novada pašvaldības Administrācijā”;
veikt izmaiņas pašvaldības 28.05.2014.
noteikumos Nr.12 „Par atlīdzību un
sociālām garantijām Babītes novada
pašvaldības vēlētām amatpersonām un

+17%
+34%

0,69

-15%

0,86

0,94

+18%

ar SIA „Babītes siltums” valdes locekli Ilmāru
Stašulānu (tālruņa numurs 67914496, e-pasta
adrese babites.siltums@dot.lv).
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā var iesniegt SIA „Babītes
siltums” Jūrmalas ielā 13D, Piņķos, Babītes
pagastā, Babītes novadā, LV-2107, klātienē
vai sūtot pa pastu, vai elektroniski, rakstot uz
e-pasta adresi babites.siltums@dot.lv, kā arī
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā
Rīgā, Ūnijas ielā 45 (faksa numurs 67097277,
e-pasta adrese sprk@sprk.gov.lv), 20 dienu
laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā
izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

iestāžu vadītājiem”;
apstiprināt grozījumus Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā „Pārvaldes finansēšanas kārtība”;
veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības 23.01.2019. noteikumos Nr.1 „Par
amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2019.gadā”;
apstiprināt Babītes novada pašvaldības
saistošos noteikumus Nr.67 „Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības
2019. gada budžetā”;
apstiprināt pamatlīdzekļu norakstīšanas
sarakstu;
piešķirt naudas balvu Babītes Mūzikas
skolas čella spēles skolotājai Anitai Rozei un sekretārei-lietvedei Dairai Lācei
300 eiro apmērā un mēnešalgas apmērā Babītes Mūzikas skolas direktorei
Initai Pūķei sakarā ar 25 profesionālās
darbības gadiem izglītības iestādē un
sekmīgu Mūzikas skolas akreditāciju;
apstiprināt Babītes novada pašvaldības
noteikumus „Par finansiālo atbalstu Babītes novada pašvaldības amatierkolektīviem”;
apstiprināt Babītes novada pašvaldības
noteikumus „Par piemaksu, prēmiju un
naudas balvu piešķiršanas kārtību Babītes novada pašvaldības Babītes pirmsskolas izglītības iestādē”;
apstiprināt Babītes novada pašvaldības
noteikumus „Par piemaksu, prēmiju un
naudas balvu piešķiršanas kārtību Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Saimīte”.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

u
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Skanīgus un gaišus
Ziemassvētkus vēlot,
Babītes Mūzikas skola

Foto: Elīna Čirkuna.

Instrumentālais ansamblis – Alika Pugeja, Nikola Elīna Sauja, Elgars Dobelis,
Zane Fatjanova un Marks Bergmanis.

Uzstājas Babītes Mūzikas skolas
absolvente, tagad Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijas 4. kursa
studente Elīza Sestule, pie klavierēm
Ilze Dzērve.

Tikšanās ar Asnati Smelteri
Savā grāmatā „Piecdesmit gadi
Rīgas modē” autore dalās atmiņās par Rīgas Modeļu nama izaugsmi, modes skatēm, ārzemju braucieniem, dizaineriem,
konstruktoriem, savām kolēģēm modelēm, žurnālu „Rīgas
Modes”, kā arī par savu „Salonu
A”. Lasītāji, kas paspējuši jauno
grāmatu izlasīt, par uzrakstīto
izsakās atzinīgi. Asnate Smeltere ir ne tikai laba rakstītāja,
bet arī laba runātāja, pasākumā
izsmeļoši atbildēja uz daudziem
klausītāju jautājumiem. Kā vizuālais fons kalpoja foto kadri
no kādreizējām modes skatēm,
arī videofragmenti no dažādu
gadu „Salona A” modes skatēm.
Ināra Pētersone,
Babītes novada pašvaldības
bibliotēkas
bibliotekāre

Asnate Smeltere.

27. novembrī notika Salas sākumskolas latviešu valodas olimpiāde
1.–6. klasei, kur, ceļojot pa dažādām
mācību priekšmetu stacijām, audzēkņi pildīja uzdevumus latviešu valodas
kompetences pilnveidošanai.
Babītes novada Salas sākumskolā
ik gadu notiek mācību priekšmetu
olimpiādes, un arī šajā gadā bez tām
neiztika. Pirmā – latviešu valodas
olimpiāde – tika organizēta ar mērķi
attīstīt izglītojamo kompetenci latviešu valodā, prasmi izteikt sevi un sazināties latviešu valodā, apzināties valodas lomu savas personības izveidē un
etniskās identitātes saglabāšanā.
Skolēni, vadoties pēc katrai klasei
izdalītajām kartēm, pārvietojās pa dažādām valodas stacijām, aktīvi izpildot
uzdevumus katrā no tām: pirmajā stacijā risināja sarežģītas krustvārdu mīklas
pie skolotājas Baibas Zadrakas; otrajā
stacijā piedalījās viktorīnā par Babītes

novadu un Salas pagastu pie skolotājas
Maijas Juzjukas; trešajā stacijā veica
dažādus uzdevumus angļu un krievu
valodā pie skolotājas Ilzes Lambertes;
ceturtajā stacijā spēlēja mūzikas instrumentus un dziedāja tautasdziesmas pie
skolotājas Līgas Miķelsones; piektajā
stacijā notika radoša un smiekliem bagāta pasaku „Trīs sivēntiņi” un „Kaķīša
dzirnaviņas” iestudēšana pie skolotājas
Laimas Helvigas; sestajā jeb orientēšanās stacijā pie skolotājas Gintas Šenfeldes laiks tika pavadīts sportiskā un
azartiskā noskaņā.
Olimpiādes rezultātus apkopoja
un izvērtēja pedagogu komisija, kā
arī kopā ar skolēniem tika pārrunāti uzdevumi un piedzīvojumi katrā
stacijā. Jaunieši atzina, ka olimpiāde
nav bijusi viegla, tomēr azartiska un
interesanta. Pēc olimpiādes katras
klases labāko rezultātu ieguvēji tika
apbalvoti ar atzinības rakstiem.

Ziemassvētku rotājumu darbnīcas
Foto: Ināra Pētersone.

28. novembrī Babītes novada
pašvaldības bibliotēkā Piņķos
notika Asnates Smelteres
grāmatas „Piecdesmit gadi
Rīgas modē” prezentācijas
pasākums ar pašas autores
piedalīšanos. Bija sanākuši
daudzi bijušās modeles
Asnates Smelteres talanta
cienītāji, viņu vidū – arī
sešas Asnates Smelteres
klasesbiedres. Kavējāmies
nostalģiskās atmiņās, daudz
uzzinājām par modes pasaules aizkulisēm.
Asnate Smeltere jau no sešpadsmit gadu vecuma darbojusies modes jomā kā modele.
Rīgas Modeļu nama rīkotās
modes skates pavērušas iespēju
Asnatei nonākt dažādās valstīs – Kanādā, Itālijā, Japānā,
Austrijā u.c. –, kas tajā laikā
skaitījās aiz „dzelzs priekškara”.

Latviešu valodas olimpiādē notika arī jautra pasakas „Trīs sivēntiņi” iestudēšana. No kreisās: 4. klases audzēkņi M. Paeglis, J. K. Grīnfogels un E. Putnāns.

Jau tradicionāli, katru gadu ap pirmās
adventes laiku Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas audzēkņi un
skolotāji meklē rūķu cepures, uz mūzikas atskaņotāja uzliek pirmās Ziemassvētku dziesmas un sarīko rado-

Foto: Aija Vanaga.

Babītes Mūzikas skolas čella klases
audzēknis Maksims Skibickis (skolotāja Anita Roze) godam pārstāvēja

1. decembrī koklētāji piedalījās
V kokļu mūzikas festivāla „Gaismas
ceļā” atklāšanas koncertā Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē.
19. decembrī Babīte Mūzikas
skola aicina visus uz skolas kora un
kamerorķestra piecu gadu jubilejas
koncertu. Pēc koncerta plānota muzicēšana kopā ar klausītājiem Ziemassvētku noskaņās.
Aicinām Babītes Mūzikas skolas
aktualitātēm sekot līdzi arī tīmekļvietnē www.babitesmuzikasskola.lv!

Foto: Aija Vanaga.

Novembris Babītes Mūzikas skolā bijis
rosīgs un panākumiem bagāts
novadu un Latviju VII starptautiskajā instrumentālās mūzikas konkursā
„JSFest 2019”, kas no 15. līdz 18. novembrim norisinājās Turku (Somijā), iegūstot I pakāpes diplomu.
29. novembrī nosvinēta Babītes
Mūzikas skolas 25 gadu pastāvēšanas jubileja. Svētku koncertā kopā ar
skolas audzēkņiem muzicēja bijušie
audzēkņi, kas šobrīd turpina savu
muzikālās pilnveides ceļu nākamajos
izglītības līmeņos. Koncerta pirmo
daļu radoši atraktīvā stilā vadīja aktrise Santa Didžus. Koncerta otrajā daļā
orķestra priekšnesumi mijās ar apsveicēju laimes vēlējumiem. Pēc koncerta norisinājās absolventu tikšanās.
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Latviešu valodas olimpiāde
Salas sākumskolā

Babītes Mūzikas skolas ziņas

13. novembrī mūzikas skolas
audzēkņi sniedza koncertu Lielajā
ģimenes mājā „Senior Babīte”,
priecējot tur dzīvojošos seniorus
un viesus, 15. novembrī kopā ar
pirmsskolas izglītības iestādes
„Saimīte” bērniem uzstājās valsts
svētku koncertā „Skani, Latvija!” un maizes ceptuvē „Lāči”,
23. novembrī audzēkņi piedalījās
XVI bērnu un jauniešu vokālistu
konkursā „Putnu bērni” Rīgas
Tehniskajā universitātē.

www.babite.lv

Radošā rūķu darbošanās.

šas darbnīcas, lai jautrā noskaņojumā
un pirmssvētku gaisotnē pašu rokām
darinātu svētku rotājumus skolai.
Tapa gaisīgas un telpiskas bumbas,
pūkainas sniegpārslas un mīlīgi dzijas
putni, kas rotās skolas palodzes.
Salas sākumskola ir dabai draudzīga
skola, tāpēc materiālus izmantojam
godprātīgi un apdomīgi. Rotājumu
izveidošanai izmantojām makulatūrai
nodoto papīru, maksimāli izvairījāmies no plastmasas – putnu acīm noderēja melnie piparu graudi, bet knābji
tapa no saulespuķu sēklām; no rokdarbos pāri palikušajiem dzijas galiem
un auduma atgriezumiem tapa skolas
adventes vainags, bet ārā metamos atkritumus izšķirojām un izmetām tiem
paredzētajās atkritumu tvertnēs.
Aija Vanaga,
Babītes novada pašvaldības
Salas sākumskolas direktores vietniece
audzināšanas jomā

H
Gada izskaņa „Vietvalžu” izstāžu zālē
www.babite.lv

2019. gads Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra filiāles
Salas pagastā „Vietvalži” izstāžu zālē
bijis ražens – notikušas sešas izstādes, un jau gada pirmajos deviņos
mēnešos krietni pārspēts iepriekšējā gada apmeklētāju skaits, proti,
pērn izstāžu zāli apmeklēja 1266
cilvēki, bet šogad šis skaitlis jau tuvojas diviem tūkstošiem. Protams,
lielākā daļa apmeklētāju iegriezās
izstāžu zālē pasākumu laikā, tomēr
jāatzīmē, ka šajā gadā ir ievērojami audzis individuālo apmeklētāju
skaits, vairāk ir notikušas arī grupu ekskursijas. Ir prieks, ka vairāki
novada iedzīvotāji izvēlējušies Eduarda Pāvula memoriālās izstādes
apmeklējumu kā daļu no savas jubilejas svinībām vai dzimtas kopā
sanākšanas reizes, tāpēc nākamajā
gadā tas ir kā īpašs izstāžu zāles aicinājums un piedāvājums – nāciet
savā svinību reizē kopā ar ciemiņiem pie mums! Iepriekš vienojoties, būs iespēja apskatīt un dzirdēt
to, kas ikdienā izstādē nav pieejams.
Šā gada lielākais notikums, protams, bija Eduarda Pāvula 90. jubilejas atzīmēšana, kas „Vietvalžos”
notika 6. jūlijā. Jubilejas fotoizstāde
„Nezināmais Pāvuls” joprojām ir
apskatāma – līdz pat 2020. gada maijam. Taču, lai nebūtu tā, ka notikumi
risinās tikai jubileju reizēs, Eduarda
Pāvula dzīvi un radošo darbību turpināsim izzināt arī nākamgad. Sākot
jau ar Barikāžu atceres pasākumu
19. janvārī, visu gadu „Vietvalžos”
būs iespēja apmeklēt īpaši sagatavotas lekcijas un tikšanās par dažādiem
E. Pāvula biogrāfijas aspektiem, janvāra pasākuma tēma – „Pāvula neatkarība”. Tajā varēs uzzināt gan par aktiera skatuvisko un kino neatkarību,
lomām, kurās tā īpaši izpaudās, gan
par viņa darbību Latvijas valstiskuma atgūšanas laikā. Šajā pasākumā
„Vietvalžos” kopā ar Kristīni Dinu

Foto: no Ilonas Jahimovičas privātā arhīva.
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pasākumi babītes novadā
Babītes novada
pašvaldības
Kultūrizglītības centrā

(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
20. decembrī plkst. 18.00 Ziemassvētku pasākums bērniem. Rotaļas ar Ziemassvētku vecīti, Ziemassvētku tirdziņš,
radošās darbnīcas. Ieeja bez maksas.
23. decembrī plkst. 19.00 kinofilma
„Jaungada taksometrs 2”. Biļetes cena:
3 eiro.
17. janvārī plkst. 19.00 Ziemassvētku
programma „Dziesmas ziemai”. Muzicēs
aktrise Karīna Tatarinova un ģitārists Roberts Dinters. Biļetes cena: 5 eiro. Biļešu
iegāde – no 6. janvāra.

Babītes novada
pašvaldības
Kultūrizglītības centra
filiālē „Vietvalži”

Ieskats izstādē „Spogulīt, spogulīt...”.

Bitēnu un Atvaru Sirmo sanāksim
kopā atmiņu stāstu koncertā „Dūmi
un lūgšanas debesīs kāpj”, lai pie
ugunskura un karstas tējas dalītos
pārdomās par Barikāžu laiku un
mūsu neatkarību.
Nākamajos Eduardam Pāvulam
veltītajos pasākumos būs iespēja
uzzināt par viņa spēlētajām mīlētāju lomām, par Pētersona un Priedes
laiku Dailes teātrī, par Pāvula zvaigžņu stundām kino, Latvijas Kultūras
kanonu un Lielā Kristapa balvu. Būs
arī kas pavisam īpašs – kinoseansi,
kuros skatīsim mīlētākās latviešu filmas ar Eduarda Pāvula dalību.
„Vietvalžu” izstāžu zāles „Burvju
spogulis” šajā gadā stāstīja jau zināmos vienpadsmit stāstus par Salas pagastu un tā iedzīvotājiem, bet
nākamajā gadā tie tiks papildināti
ar jauniem sižetiem. Tā kā spoguļu
tēma „Vietvalžos” ir aktuāla, gada
izskaņā, papildinot Ziemassvētku
un Vecgada pasākumus, Radošo
prasmju telpā tiks atklāta radio un
televīzijas žurnālistes Ilonas Jahimovičas privātās kolekcijas izstāde
„Spogulīt, spogulīt…” – mazliet

maģijas gada nogales brīnumu laikā. Kopā 2020. gadā plānotas piecas maināmās izstādes, kurās varēs
aplūkot gan gleznas, gan keramiku
un apgleznotu zīdu, gan atkal iedziļināties kādā Salas pagasta vēstures
posmā.
Šogad „Vietvalžiem” ne tikai bija
veltīta dažādu kultūras mediju uzmanība, bet bija arī iespēja iesaistīties
raidījumu un publikāciju veidošanā –
LTV raidījumā „Ielas garumā”, Latvijas Radio raidījumos „Kultūras rondo” un „Vietu lietas Latvijā”, apjomīgā
„Rīgas Apriņķa Avīzes” publikācijā
par Salas pagasta dzimtām un mājām.
Ir papildinājies „Vietvalžu” krājums,
un izstāžu zālē ir laipni gaidīti visi,
kas vēlas dalīties ar saviem un savas
dzimtas stāstiem, lai šeit saglabātu
gan dažādus sadzīves priekšmetus,
gan dokumentus, fotogrāfijas un citas
laikmeta liecības, kas mums visiem
kopā dod iespēju rakstīt lappusi lielajā vēstures grāmatā.
Dace Ulpe,
Kultūrizglītības centra filiāles
Salas pagastā „Vietvalži”
izstāžu zāles vadītāja

Cilvēka dzīvei ir zvaigznes gājums –
Tā iemirdzas un nodziest,
Paliek klusums, neizteikti vārdi...
(I. Auziņš)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un esam kopā ar Daces Veides ģimeni, piederīgajiem,
draugiem un kolēģiem, viņu pāragri mūžībā pavadot.
Dace Veide ilgus gadus vadīja Babītes novada Kultūrizglītības centra bērnu un jauniešu deju
kolektīvu „Kaspīne”, un mūsu atmiņā viņa vienmēr paliks ar nenovērtējamu ieguldījumu
latviešu dejas tradīciju izkopšanā.

(„Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts)
20. decembrī plkst. 20.00 Ziemassvētku noskaņu koncerts „Kā sniega mākoņi”. Spēlēs grupa „Trio TRE”. Pasākuma
laikā varēs piedalīties laimes liešanas
darbnīcā. Rezervēt vietas pie galdiņiem un
iegādāties biļetes var KIC „Vietvalži” pie
administratora. Biļetes cena: 3 eiro, pensionāriem – 2 eiro.
21. decembrī plkst. 12.00 Ziemassvētku eglīte un uzvedums „Dzeņa ziemas
dziesma”, tikšanās un rotaļas kopā ar Ziemassvētku vecīti un foto stūrītis ar Ziemassvētku kamanām. Bezmaksas ieejas kartes
jāizņem līdz 13. decembrim.
19. janvārī plkst. 15.00 1991. gada
barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīts
pasākums – muzeālā prezentācija „Pāvula
neatkarība”, Kristīnes Dinas Bitēnas un
Atvara Sirmā atmiņu stāsti un koncerts
„Dūmi un lūgšanas debesīs kāpj”. Ieeja bez
maksas.
26. janvārī plkst.12.00 kinoseanss –
animācijas filma „Projām”. Filma nominēta
ASV Kinoakadēmijas balvai „Oskars”. Kinoseansa dienā darbosies saldumu kafejnīca.
Biļetes varēs iegādāties KIC filiālē „Viet
valži” pie administratora no 17. janvāra.
Biļetes cena: bērniem – 2 eiro, pieaugušajiem – 3 eiro.

Babītes novada
pašvaldības bibliotēkā

(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
Tematiskās izstādes:
Eināra Nordmaņa foto izstāde „Ar vējiem
krēpēs”;

Antonijas Audzeres tautiskās jostas;
Ziemas saulgrieži.
Ievērojamu kultūras darbinieku
jubilejas izstādes:
Rakstniecei Evai Mārtužai – 65;
Aktrisei Inārai Sluckai – 60;
Dzejniekam Leonam Briedim – 70;
Grāmatizdevējam Jurim Visockim – 65;
Kinooperatoram, režisoram, dzejniekam
Andrim Slapiņam – 70;
Rakstniekam, žurnālistam Pāvilam Rozītim – 130;
Rakstniekam Augustam Saulītim – 150.
Jaunieguvumu izstāde:
Bērnu grāmatas, nozaru literatūra, daiļliteratūra.

Piņķu Sv. Jāņa evaņģēliski
luteriskajā baznīcā
(Skolas iela 17, Piņķi)

19. decembrī plkst. 19.00 Ziemassvētku koncerts „Es ticu...”. Piedalās
I. Šļubovska-Kancēviča, R. Ozols,
D. Krenberga, V. Pūce. Biļetes iepriekšpārdošanā aicinām iegādāties „Biļešu paradīzes” kasēs un internetā.
22. decembrī plkst. 11.00 labdarības
koncerts SOS bērnu ciematu atbalstam.
24. decembrī plkst. 16.00 bērnu/ģimeņu dievkalpojums; plkst. 18.00 muzikāls dievkalpojums. Dziedās 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 Otro Ziemassvētku dievkalpojums.
29. decembrī plkst. 11.00 apustuļa
Sv. Jāņa diena – gada noslēguma dievkalpojums
10. janvārī plkst. 13.00 Ziemassvētku
kauju atceres pasākums Babītes novada
Antiņu kapsētā (Babītes pagasts, Rīgas–
Liepājas šoseja, norāde „Rubeņi”, tālāk līdz
norādei ceļa labajā pusē).
Plašāka informācija par
pasākumiem pieejama pašvaldības
interneta vietnē www.babite.lv un
„Facebook” profilā
www.facebook.com/Babitesnovads.

2019.gada novembrī
Babītes novadā
piedzimuši 11 bērni –
3 meitenes, 8 zēni.
Iedzīvotāju skaits
2019.gada 1.decembrī –

11 872.

nākamais „babītes ziņas” izdevums 2020.gada 21. janvārī
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”

