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2019. gada demogrāfiskie
Antiņu kapsētā atzīmē
Ziemassvētku kauju 103. gadadienu rādītāji Babītes novadā

Demogrāfiskie rādītāji Babītes novadā liecina, ka iedzīvotāju skaits
pērn turpināja strauji pieaugt. Vērojams pozitīvs dabiskais pieaugums, bezdarba līmenis novadā ir viens no zemākajiem valstī.
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Sestdien, 2020. gada 11. janvārī,
Babītes novada Antiņu kapsētā
tika atzīmēta 103. gadadiena,
kopš Tīreļpurva apkārtnē
norisinājās Pirmā pasaules kara
Ziemassvētku kaujas.
Kaujas bija ļoti sīvas un asiņainas,
turklāt laikapstākļi bija ļoti skaudri –
vairākas dienas valdīja vairāk nekā
-30 grādu sals.
Kaujas norisinājās no 1916. gada
23. decembra līdz 29. decembrim jeb
no 1917. gada 5. janvāra līdz 11. janvārim pēc jaunā kalendāra. Krievu
armijas plānos šīs operācijas mērķis
bija pārraut vācu pozīcijas, lai tālāk
uzbruktu gar abiem Lielupes krastiem
Jelgavas virzienā. Šajā kaujas operācijā
pirmo reizi tika izmantota jauna taktika – negaidīts nakts uzbrukums bez artilērijas sagatavošanas uguns. Galvenās
uzbrukuma triecienvienības bija divas
latviešu strēlnieku brigādes, kas Ziemassvētku kauju laikā tika apvienotas
Latviešu strēlnieku divīzijā.
Atceres pasākumu Antiņu kapsētā
vadīja vēsturnieks Mārtiņš Mitenbergs, svētbrīdi noturēja Nacionālo
bruņoto spēku kapelāns Raimonds
Krasinskis, ar savu klātbūtni piemiņas
brīdī pagodināja Latvijas Nacionālo
karavīru biedrības goda priekšsēdētājs Edgars Skreija un Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieka pienākumu izpildītājs brigādes
ģenerālis Georgs Kerlins.
Ar skanīgām, patriotiskām dziesmām pasākumu kuplināja Babītes
novada vidusskolas ansamblis skolotājas Sandras Sestules spēlētā akordeona pavadījumā, klusuma brīdī
Zemessardzes 17. Pretgaisa aizsardzības bataljona zemessargi kritušos
strēlniekus godināja ar zalvēm, pēc
kurām sekoja ziedu nolikšana.
Vēsturnieks Mārtiņš Mitenbergs:
„Ziemassvētku kaujas bija vienas no
desmit lielākajām kaujām vēsturē
Pirmā pasaules kara laikā, Tīreļpurvā vienkopus bija sanākuši vairāk
nekā 120 000 karavīru. Tā bija labi
plānota operācija. Latviešu un krievu pārspēks pār vācu karavīriem bija
10 un pat 15 reižu lielāks. Kaujās Tīreļpurvā karoja pa pārstāvim gandrīz
no katras latviešu dzimtas. Un tieši

Ziemassvētku kauju atceres
pasākums Antiņu kapsētā
11. janvārī.

tāpēc ir ļoti būtiski ik gadu šeit, Antiņu kapsētā, pulcēties, pieminot latviešu strēlnieku uzvaru. Tāpat gribu
uzsvērt šīs vietas unikalitāti – valstī
nav neviena cita tāda kultūrvēsturiska objekta, kur saglabāts šāds militāras nozīmes kaujas lauks.”
Nacionālo bruņoto spēku kapelāns Raimonds Krasinskis: „Janvāris
ir daudz dažādiem patriotiskiem notikumiem bagāts, un es tajos cenšos
piedalīties. Nesen kāds cilvēks man
jautāja, vai man nav apnicis katru
gadu piedalīties vienos un tajos pašos pasākumos. Es ieturēju nelielu
pauzi, iedegos svētās dusmās un
atbildēju ar pretjautājumu: „Vai tev
nav apnicis katru dienu ēst, gulēt,
strādāt?”, uz ko viņš atbildēja: „Es
gribu dzīvot, sevi uzturēt.” – „Arī
valsts grib dzīvot un tauta grib pa-

stāvēt,” es atbildēju. Mums ir svarīgi visi datumi – visi piemiņas un
atceres datumi, svētku dienas – gan
4. maijs, gan 11. un 18. novembris,
Ziemassvētku kaujas, „Baltijas ceļš”,
barikāžu laiks. Šo notikumu datumi
mums neļauj atslābt un ieslīgt paš
apmierinātībā. Litene, deportācijas,
daudzie strēlnieku kapi liek mums
būt nomodā, jo „mēs nezinām ne
dienu, ne stundu”.”
Latvijas Nacionālo karavīru biedrības goda priekšsēdētājs Edgars Skreija: „1937. gadā kā viens no Babītes
pamatskolas mazpulcēniem piedalījos šī pieminekļa kritušajiem latvju
strēlniekiem atklāšanā. Ziemassvētku kaujas ir kaujas, ko izcīnīja mūsu
tēvi, bet turpmākās jau bija jāizcīna
mums – nākamajai paaudzei. Pateicoties tam, mums ir mūsu tauta un
zeme – Latvija. Daudz kas ir mainījies un aizgājis nebūtībā, bet latviešu
strēlnieku cīņas un devums ir palicis
uz mūžiem. Viņi ir mūžības skartie.”
Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieka pienākumu
izpildītājs brigādes ģenerālis Georgs
Kerlins: „Latviešu strēlnieki ir arī
Bruņoto spēku priekšgājēji un sākums. Augsti novērtējam viņu nestos upurus Tēvzemes labā, spēju paveikt šķietami neiespējamo, pārvarēt
dažādus šķēršļus un uzvarēt. Viņi
mūžam dzīvos mūsu atmiņās.”
Informāciju apkopoja
Māra Mičule,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Saskaņā ar iedzīvotāju reģistra datiem, 2019. gada nogalē Babītes novadā dzīvesvietu deklarējušo iedzī
votāju skaits sasniedzis 11 874, kas
ir par 479 iedzīvotājiem vairāk nekā
2019. gada sākumā.
2019. gadā piedzimuši 146 bērni –
70 meitenes un 76 zēni.
Visiecienītākie vārdi, ko vecāki izvēlējušies meitām, ir Emīlija (5) un
Vanesa (3), savukārt no zēnu vārdiem
populārākie bijuši Marks (3), Lūkass
(2), Jēkabs (2) un Valters (2).
Kopējais
mirušo
cilvēku
skaits pērn bija 90. Dabiskais
pieaugums ir pozitīvs – 56.
Gada laikā Babītes novadā reģistrētas
78 laulības, no kurām 58 slēgtas dzimtsarakstu nodaļā, pārējās – baznīcā.

Iedzīvotāju sadalījums pēc vecuma: visvairāk iedzīvotāju ir vecuma
grupā 31–40 gadi (2080), 41–50
gadi (1802) un 0–7 gadi (1659),
tiem seko iedzīvotāji vecuma grupā 18–30 gadi (1418) un 51–60
(1418).
Iedzīvotāju sadalījums pēc nacionalitātes: latvieši – 72%, krievi –
23%, ukraiņi – 3%, baltkrievi – 2%.
Savukārt Nodarbinātības valsts
aģentūras sniegtā informācija liecina,
ka 2019. gada beigās novadā reģistrēti
182 bezdarbnieki, bezdarba līmenim
nokrītot līdz 2,8%, kas ir viens no zemākajiem rādītājiem valstī.
Māra Mičule,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Turpmāk par siltumu Piņķos
maksāsim par 15% mazāk

Īsteno savu
uzņēmējdarbības projektu!
Vai vēlies uzsāku vai attīstīt savu
uzņēmējdarbību Babītes, Mārupes
vai Olaines novadā? Nepieciešams
finansiālais atbalsts? Īsteno savas
idejas jau šogad!
Biedrība „Pierīgas partnerība” no
17. janvāra līdz 17. februārim izsludina atklāta konkursa projektu
iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu
pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” ietvaros:
1.1. rīcība „Atbalsts tūrisma un

aktīvās atpūtas veicināšanai” –
100 000 eiro;
1.2. rīcība „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, māj
ražošanai un amatniecībai, t.sk.,
pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai” –
92 560,42 eiro;
1.3. rīcība „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” –
100 000 eiro.
Nav atbalstāma mobilās tehni-

kas iegāde, un jaunas tūrisma mītnes būvniecība ir atbalstāma, ja tā
papildina esošo tūrisma darbību.
Plašāku informāciju meklē biedrības „Pierīgas partnerība” tīmekļvietnes www.pierigaspartneriba.lv sadaļā
„Realizē savu ideju”.
Nāc uz bezmaksas konsultācijām – uzzini, iesniedz, īsteno!
Alīna Lukjanceva,
biedrības administratīvā vadītāja
E-pasta adrese info@pierigaspartneriba.lv
Tālruņa numurs 28644888

Biedrība "Pierīgas partnerība" izsludina atklāta konkursa projekta iesniegumu 8. kārtu Lauku attīstības
programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar virzītas vietējās attīstības
stratēģiju" apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas ieviešanai

no 2020.gada 17.janvāra līdz 17.februārim
Projektus var iesniegt attālināti Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā:
www.eps..lad.gov.lv/login

MĒRĶIS: attīstīta un konkurētspējīga ekonomiskā vide
PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS: 292 560, 42 EUR
1.1. rīcība „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai”

| 100 000, 00 EUR

1.2. rīcība „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei,
mājražošanai un amatniecībai

| 92 560, 42 EUR

1.3. rīcība „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”

| 100 000, 00 EUR

Nav atbalstāma mobilās tehnikas iegāde;
jaunas tūrisma mītnes būvniecība ir atbalstāma, ja tā papildina esošo tūrisma darbību!

20 000 EUR; 50 000 EUR - ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projektā attiecināmo
izmaksu summas, kopprojektiem 80%
Īstenošanas termiņš no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma
apstiprināšanu 1 gadi vai 2 gadi, ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana
Projekti tiek vērtēti atbilstoši SVVA stratēģijā noteiktajiem kritērijiem. Vairāk lasi: www.pierigaspartneriba.lv

Nāc uz konsultācijām - palīdzēsim visa projekta un iesniegšanas un īstenošanas laikā!
info@pierigaspartneriba.lv

facebook.com/pierigaspartneriba

28644888 (Alīna Lukjanceva)

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulators)
2010. gada 14. aprīļa lēmuma Nr. 1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” 43.9 punktu, ņemot vērā Regulatora atļaujā piešķirtās tiesības noteikt tarifus, SIA „Babītes siltums”
2019. gada 28. novembrī iesniedza Regulatorā noteikto siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu un aprēķinu šādiem jaunajiem tarifiem:
siltumenerģijas ražošanas tarifs –
34,85 EUR/MWh;
5 siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs – 6,67 EUR/MWh;
5 siltumenerģijas tirdzniecības tarifs – 2,86 EUR/MWh;
5 siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti) – 46,56 EUR/MWh.
Regulators, izvērtējot SIA „Babītes
siltums” iesniegtos noteiktos siltum
enerģijas apgādes pakalpojumu tarifus un to pamatojumu, secinājis, ka
SIA „Babītes siltums” noteiktie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu
tarifi atbilst siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas
metodikai un ir pamatoti.
Jaunie SIA „Babītes siltums” noteiktie
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi stāsies spēkā ar 2020. gada
janvāri, un Babītes novada Piņķos
5

par siltumu būs jāmaksā par 15% jeb
8,24 EUR/MWh mazāk nekā līdz
šim – 46,56 EUR/MWh (bez PVN).
Siltumenerģijas cenu samazinājums
saistīts ar dabasgāzes cenas lejupslīdi – kopš jūnija līdz septembrim
dabasgāzes cena samazinājusies par
vairāk nekā 25%, sasniedzot zemāko
cenas līmeni kopš dabasgāzes tirgus
atvēršanas 2017. gadā.
SIA „Babītes siltums”

Parakstu vākšana referenduma ierosināšanai
par Valsts prezidenta apturētajām likuma
izmaiņām pašvaldību pilnvaru termiņos
No 16. janvāra līdz 14. februārim Latvijā norisināsies parakstu vākšana
referenduma ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajām likuma
izmaiņām pašvaldību pilnvaru termiņos.
Babītes novadā parakstīties būs iespējams:
5 Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā (1. stāvā) Centra
ielā 4, Piņķos.
Parakstu vākšanas punkta darba
laiks:
5 pirmdienās un ceturtdienās no
plkst. 14.00 līdz 18.00;
5 otrdienās
un trešdienās no
plkst. 13.00 līdz 17.00;
5 piektdienās, sestdienās, svētdienās
no plkst. 9.00 līdz 13.00.
Aizvadītā gada 23. decembrī, pamatojoties uz Latvijas Republikas
Satversmes 72. pantu un 41 Saeimas deputāta prasību, Valsts prezidents Egils Levits apturēja Saeimā
2019. gada 19. decembrī pieņemto
likumu „Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un „Grozījums likumā
„Par pašvaldībām”” publicēšanu uz
diviem mēnešiem.
Satversmē noteikts, ka Valsts prezidentam likuma publicēšana ir jāaptur, ja to pieprasa ne mazāk kā viena
trešā daļa Saeimas locekļu, un šādā

kārtībā apturēts likums nododams
tautas nobalsošanai, ja to pieprasa ne
mazāk kā viena desmitā daļa vēlētāju. Kārtība, kādā jānotiek parakstu
vākšanai, noteikta likumā „Par tautas
nobalsošanu, likumu ierosināšanu
un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”.
Apturētie grozījumi paredz mainīt
domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, proti,
noteikt, ja līdz kārtējām vēlēšanām ir
vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās
domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja
līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no
deviņiem līdz 24 mēnešiem, jauno
domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo
pilnvaru termiņu un vēl uz četru gadu
pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas paredz – ja līdz kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā deviņi
mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām domes vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija.
Jolanta Ivanova,
Babītes novada vēlēšanu komisijas
priekšsēdētāja

2020. gada 21. janvāris, Nr. 117

www.babite.lv

|3

babītes novada pašvaldības domes pieņemtie lēmumi novembrī
Babītes novada pašvaldības domes sēdē
2019. gada 18. decembrī izskatīti 22 lēmumprojekti. Sēdē piedalījās 14 deputāti.
Domes lēmumi īsumā:
atļaut sadalīt nekustamā īpašuma Cidonijas
iela 7, kadastra nr. 8048 004 0174, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0174
Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, divās daļās atbilstoši detālplānojuma risinājumiem. Projektētajai zemes vienībai Nr. 1 ar
plānoto kadastra apzīmējumu 8048 004 1440
un uz tās esošajai dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0174 001 un
ar to saistītajām trīs palīgēkām saglabāt esošo
adresi Cidonijas iela 7, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads, un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
„Individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme” (0601). Projektētajai zemes vienībai Nr. 2 ar plānoto kadastra apzīmējumu
8048 004 1441 piešķirt adresi Cidonijas
iela 7A, Babīte, Babītes pagasts, Babītes
novads, un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme” (0601).
Atļaut plānotās zemes vienības reģistrēt kā
atsevišķus kadastra objektus;
atļaut no nekustamā īpašuma „Kaziņu Juri”,
kadastra nr. 8088 003 0016, atdalīt un reģistrēt kā atsevišķu nekustamo īpašumu un
kadastra objektu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8088 003 0278 saglabāt esošo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un
piešķirt nosaukumu „Lienītes”, Salas pagasts, Babītes novads;
atļaut no nekustamā īpašuma „Kaijas-1”,
kadastra nr. 8048 008 0035, atdalīt un
reģistrēt kā atsevišķu kadastra objektu
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8048 008 0017, visā platībā saglabājot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība” (0101) un piešķirot nosaukumu „Vilciņi”;
nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma
projektu zemes vienībām „Sintijas” ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1064, „Treijas” ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1063
un „Vizbules” ar kadastra apzīmējumu
8048 007 1062 Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā;
apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Pārupes” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0174
sadalīšanai Silmalās, Salas pagastā, Babītes
novadā. Projektētai zemes vienībai Nr. 1
ar kadastra apzīmējumu 80880050786
piešķirt adresi/nosaukumu „Pipari”, Silmalas, Salas pagasts, Babītes novads, un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi visā platībā „Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”
(0101). Projektētai zemes vienībai Nr. 2
ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0785
piešķirt adresi/nosaukumu „Upmalas”,
Silmalas, Salas pagasts, Babītes novads,
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi visā platībā „Zeme, uz kuras galvenā

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”
(0101). Projektētai zemes vienībai Nr. 3 ar
kadastra apzīmējumu 8088 005 0784 piešķirt adresi/nosaukumu „Krasti”, Silmalas,
Salas pagasts, Babītes novads, un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi visā
platībā „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (0101).
Projektētai zemes vienībai Nr. 4 ar kadastra
apzīmējumu 8088 005 0783 piešķirt adresi/nosaukumu „Vībotnes”, Silmalas, Salas
pagasts, Babītes novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi visā platībā
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (0101);
apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Egles” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8088 008 0041 sadalīšanai Pavasaros, Salas pagastā, Babītes
novadā. Projektētai zemes vienībai Nr. 1 ar
kadastra apzīmējumu 8088 008 0186 piešķirt adresi/nosaukumu „Silmalas”, Pavasari, Salas 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
8088 008 0187 piešķirt adresi/nosaukumu
„Saulītes”, Pavasari, Salas pagasts, Babītes
novads, un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi visā platībā „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve” (0600).
Projektētai zemes vienībai Nr. 3 ar kadastra
apzīmējumu 8088 008 0154 piešķirt adresi/
nosaukumu „Saulrieti”, Pavasari, Salas pagasts, Babītes novads, un noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi visā platībā „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve”
(0600). Projektētai zemes vienībai Nr. 4 ar
kadastra apzīmējumu 8088 008 0160 saglabāt esošo adresi/nosaukumu „Egles”,
Pavasari, Salas pagasts, Babītes novads,
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi visā platībā „Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūve” (0600);
atsavināt zemes vienību „Vēja putni” Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1646;
piešķirt personai pakalpojuma apmaksu
dienas aprūpes centrā „Cerību ligzda”;
piešķirt finansiālu atbalstu personai Portridžas mācībsistēmas nodrošinājumam;
pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu;
nodrošināt pakalpojumu „Zupas virtuve”
2020. gadā;
izsniegt trīs izziņas par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamos īpašumus;
apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 69
„Grozījumi Babītes novada pašvaldības
domes 2019. gada 27. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 3 „Par sabiedrisko kārtību
Babītes novadā””;
apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 70
„Par Babītes novada pašvaldības domes
2010. gada 27. janvāra saistošo noteikumu
Nr. 1 „Par rīcības plāna trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijas apstiprināšanu
Babītes novada daļā” atzīšanu par spēku
zaudējušiem””;
ar 2019. gada 19. decembri atbrīvot no

Administratīvās komisijas locekļa amata
pienākumu veikšanas Babītes novada pašvaldības sabiedriskās kārtības sargu Māri
Zariņu un Babītes novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālo darbinieci Daci Ločmeli. Sākot ar 2019. gada 19. decembri iekļaut
Administratīvās komisijas sastāvā Babītes
novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālo darbinieci Inesi Vismani, ar 2020. gada
2. janvāri – Valsts policijas Rīgas reģiona
pārvaldes Olaines iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas inspektori Janu Ādamsoni;
apstiprināt izsoles noteikumus „Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Rožu iela 22, Babītē, Babītes pagastā,
Babītes novadā, izsoles noteikumi”;
piešķirt Piņķu Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskajai draudzei, reģistrācijas Nr. 40008230912,
juridiskā adrese „Piņķu Sv.Jāņa baznīca”,
Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV2107, valsts nozīmes kultūras pieminekļa
„Piņķu Sv. Jāņa baznīca” teritorijas uzturēšanas pakalpojuma apmaksai 2020. gadā
dotāciju 2541 eiro apmērā;
lūgt Latvijas Republikas Valsts kasi mainīt
2017. gada 11. oktobra aizdevuma līguma
Nr. A2/1/17/757, trančes Nr. P-585/2017,
nosacījumus, nosakot, ka neizmantotā
Valsts kases aizdevuma daļa 532944,75 eiro
apmērā līgumam Nr. A2/1/17/757 tiek
pārcelta uz 2020. gadu, lai varētu pabeigt
uzsākto projektu „Babītes vidusskolas pārbūve”, aizdevuma pamatsummas atmaksu
uzsākt ar 2021. gada aprīli;
piešķirt vienreizējas prēmijas par ieguldījumu Babītes novada pašvaldības 2019. gada
budžeta sekmīgā izpildē un labiem darba
izpildes rādītājiem Babītes novada pašvaldības bibliotēkas, Babītes novada pašvaldības Babītes pirmsskolas izglītības iestādes,
Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības
centra, Babītes novada pašvaldības Sociālā dienesta, Babītes novada pašvaldības
Babītes Mūzikas skolas, Babītes novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
„Saimīte”, Babītes sporta kompleksa, Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas,
Babītes novada pašvaldības Administrācijas darbiniekiem, Babītes novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniecei un bāriņtiesas
sekretārei;
apstiprināt Babītes novada pašvaldības sais-

tošos noteikumus Nr. 68 „Par grozījumiem
Babītes novada pašvaldības 2019. gada budžetā”;
atļaut veikt moduļu tipa ēkas projektēšanas
un būvniecības iepirkumu Babītes novada
pašvaldības Babītes pirmsskolas izglītības
iestādes sešu pirmsskolas vecuma bērnu
grupu nodrošināšanai ar telpām pašvaldības
nekustamā īpašumā „Ābeles” zemes vienībā
ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0632 un
nekustamā īpašuma „Lībieši” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1003
Piņķos;
piešķirt Babītes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājam Andrejam Encem ikgadējo atvaļinājumu vienpadsmit kalendārās
dienas laikā no 2020. gada 2. janvāra līdz
12. janvārim. Domes priekšsēdētāja vietniekam Jānim Bērziņam par domes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu Andreja
Ences atvaļinājuma laikā noteikt atlīdzību
saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 6. jūnija lēmumu.
Babītes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 2019. gada 12. decembrī izskatīti
trīs lēmumprojekti. Sēdē piedalījās 9 deputāti. Domes sēdes lēmumi īsumā:
piešķirt SIA „Firma L4”, reģistrācijas
Nr. 40003236001, papildu finansējumu
2018. gada 17. septembra līguma „Būvuzraudzība Babītes vidusskolas pārbūvei” izpildei 32 000 eiro bez PVN 21% apmērā;
pagarināt 2017. gada 22. augusta būvdarbu
līguma Nr. 764 „Babītes vidusskolas pārbūve” izpildes termiņu līdz 2020. gada 20. aprīlim un apstiprināt darbu izpildes grafiku;
neatbalstīt Saeimā 1. lasījumā pieņemtā likumprojekta „Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” redakciju, jo Babītes un Mārupes novada administratīvo teritoriju apvienošanas gadījumā nav pamatota
to apvienošana, nav ņemti vērā visi likumprojektā noteiktie novadu izveides kritēriji;
nav vērtēti abu novadu izaugsmes rādītāji
un pašvaldības funkciju nodrošināšana; nav
vērtēta ietekme uz budžetu apvienošanas
gadījumā.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

Saimnieciskie darbi novadā
Nekustamais īpašums

Līdz 2020. gada 20. aprīlim pagarināts Babītes vidusskolas pārbūves būvdarbu līguma termiņš.
Noslēgts līgums par būvprojekta „Pirmā stāva ieejas
mezgla un otrā stāva divu dzīvokļu telpu pārbūve par
pašvaldības iestādes telpām Centra ielā 3, Piņķos, Babītes novadā” ekspertīzi.
Noslēgts līgums par sabiedriskā transporta pieturvietas
nojumes, koka sola, informatīvā stenda un atkritumu urnas piegādi un salikšanu.

Ceļi, meliorācija un apgaismojums

Ekspluatācijā pieņemta Spuņciema ielas Spuņciemā un
Vītolu ielas Piņķos pārbūve.
Uzsākta būvprojekta „Pļavu ielas un Sila ielas posma
pārbūve Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā”
izstrāde.

Izstrādāts būvprojekts „Kalnu ielas posma Brīvkalnos
pārbūve” un izpētes projekts „Gājēju un velosipēdistu
celiņa ierīkošanas iespējas gar autoceļu C-65 Dzilnuciems–Piņķi posmā no Sēbruciema līdz Dzilnuciemam
Babītes pagastā, Babītes novadā”.
Pabeigta Trenču poldera sūkņu stacijas pārbūve, tiek
gatavota dokumentācija objekta nodošanai ekspluatācijā.
Izstrādāts būvprojekts „Elektroietaišu pārbūve Pļavu
ielā 1A, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā”.
Izsludināti iepirkumi par pašvaldības ielu un autoceļu
grants, šķembu un uzlabotās grunts segumu uzturēšanas
darbiem vasaras sezonā un pašvaldības ielu un autoceļu
asfaltbetona bedrīšu remontu un plaisu aizpildīšanu.
Elfa Sloceniece,
Babītes novada pašvaldības izpilddirektore
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Aicinām reģistrēties decentralizēto
kanalizācijas sistēmu reģistrā!

Lai apzinātu decentralizētās kanalizācijas sistēmas un pēcāk arī uzraudzītu to apsaimniekošanu videi nekaitīgā
veidā, saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturto un piekto daļu, Ministru kabineta
2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu
un reģistrēšanu” 6. punktu, izstrādāti saistošie noteikumi Nr. 4 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību”. Noteikumi apstiprināti Babītes novada pašvaldības domes sēdē 2019. gada
29. maijā un stājušies spēkā 2019. gada 21. augustā. Noteikumi ir saistoši ikvienam Babītes novada iedzīvotājam, kura īpašums nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Īsumā par svarīgāko
Iedzīvotājiem, kuru īpašums nav
pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ir pienākums reģistrēties decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā ne vēlāk kā
līdz 2021. gada 31. decembrim,
iesniedzot rakstisku pieteikumu
SIA „Babītes siltums” (adrese:
Jūrmalas iela 13D, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads, LV-2107),
kas saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr. 4 „Par decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību” reģistru
veidos un uzturēs.
Asenizatoru reģistrs pieejams
Babītes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.babite.lv.
Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm
būs nosakāms saskaņā ar šādu formulu: I = BxK/A, kur I – decentralizētās kanalizācijas tvertnes
izvešanas reizes gadā, rezultātu
noapaļojot uz veseliem skaitļiem;

A – decentralizētās kanalizācijas
tvertnes tilpums kubikmetros;
B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā deklarēto
personu skaits; K – personas kopējais ūdens patēriņš gadā:
ja ūdens patēriņam uzskaitei
tiek izmantoti ūdens patēriņa
skaitītāji, kopējo patēriņu nosaka pēc šo skaitītāju rādījumiem;
ja ūdens patēriņa skaitītāji nav
uzstādīti, ūdens patēriņu nosaka 18 m3 gadā vienai personai.
Minimālais notekūdeņu, nosēdumu izvešanas biežums no
septiķa – viena reize gadā, ar nosacījumu, ka izvedamais apjoms
ir vismaz 70% no septiķa darba
tilpuma.
Minimālais notekūdeņu, nosēdumu vai dūņu izvešanas
biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām,
kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda
ir mazāka par 5 m3 diennaktī, ir

nosakāms saskaņā ar iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijām par šo iekārtu ekspluatāciju vai atbilstoša
komersanta rakstveida atzinumu
par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem gadījumos, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas
īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav
sākotnējās iekārtas tehniskās dokumentācijas.
Aicinām iepazīties ar pilnu saistošo noteikumu Nr. 4 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību”
saturu pašvaldības tīmekļvietnes
www.babite.lv sadaļā „Pašvaldība”/
„Normatīvie akti”/„Saistošie noteikumi”. Sīkāka informācija par reģistrēšanās kārtību, zvanot uz tālruņa
numuru 23556200 vai rakstot uz
e-pasta adresi babites.siltums@dot.lv.

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļa informē, ka atbilstoši Būvniecības likumam visas
jaunas būvniecības procesā nepieciešamās dokumentācijas aprite no šā gada 1. janvāra notiek tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Lai uzsāktu izmantot sistēmu, ir
jāautorizējas vietnē www.bis.gov.lv,
atverot logu „Būvniecības darba vieta” un pieslēdzoties savam kontam.
Autorizēties iespējams ar jebkuru
rīku (internetbanka, e-paraksts), ko
piedāvā portāls „Latvija.lv”.
Ja persona nezina, kādi iesniegumi
nepieciešami, sistēmā ir izstrādāts vednis. Atbildot uz tajā uzdotajiem jautājumiem, ar vedņa palīdzību iespējams
atrast atbilstošo iesnieguma veidlapu.
Detalizēta informācija pieejama interneta vietnē www.bis.gov.lv, sadaļā „Lietotāja rokasgrāmata”.
Dokumentu iesniegšanas kārtību,
saturu un tajā iekļautās informācijas aprites kārtību nosaka Ministru

Babītes novada pašvaldība (reģistrācijas Nr. 90000028870, adrese: Centra iela
4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107) atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli izsola Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Rožu iela 22, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra
nr. 8048 004 0353, kas sastāv no zemes vienības 1,62 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0353.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes novada pašvaldības interneta vietnē

www.babite.lv. Saņemt izsoles noteikumus un pieteikties izsolei var līdz 2020. gada
20. februārim plkst. 10.00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,
18. kabinetā pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā, iepriekš par to vienojoties (tālruņa
numurs 67914436).
Saņemt informāciju par nekustamo īpašumu, kā arī pieteikties tā apskatei var zvanot Babītes novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei uz tālruņa numuru
67511290.
Izsole notiks 2020. gada 24. februārī plkst. 10.00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, 2. stāva sēžu zālē.
Izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcena – 270 000 eiro un PVN 21% apmērā.
Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli 1000 eiro.
Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu paraksta septiņu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
Saskaņā ar Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam
un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.–2017. gadam funkcionālā zonējuma karti
nekustamais īpašums atrodas vairākstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzD).
Nekustamajam īpašumam reģistrēti šādi apgrūtinājumi :
uz nekustamo īpašumu nostiprināta nomas tiesība ar termiņu līdz 2102. gada
16. aprīlim; nekustamais īpašums iznomāts daudzstāvu dzīvojamo māju būvniecībai;
izdota būvatļauja daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas (63 dzīvokļi) jaunbūvei;
atzīme – aizsargjoslas teritorija gar Rožu ielu (būvlaide) – 0,08 ha;
atzīme – aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no 0,4 MPa līdz
1,6M Pa – 0,03 ha.

Babītes novada pašvaldības
Administrācija

Turpmāk būvniecības dokumentu aprite
notiks tikai elektroniski
Tas nozīmē, ka dokumentu iesniegšana papīra formātā tiek pilnībā
aizstāta, BIS izstrādātajā platformā
iespējams veikt visas nepieciešamās
darbības, lai nokārtotu saskaņojumus, saņemtu tehniskos noteikumus un atļauju būvdarbu veikšanai,
uzraudzītu būvniecības procesu.
Elektroniski tiks dokumentēti visi
būvniecības procesi Latvijā, sākot no būvniecības ieceres līdz
objekta nodošanai ekspluatācijā.
Būvniecības digitālā platforma nodrošina savienojumu visiem procesa
dalībniekiem, tajā skaitā pasūtītājam,
būvprojekta vadītājam, arhitektam,
būvinženierim, būvvaldēm, tehnisko
noteikumu izdevējiem.

Nekustamā īpašuma izsole

kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumi Nr. 438 „Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”.
Iesāktos būvniecības procesus
iespējams turpināt un pabeigt, dokumentus kārtojot arī papīra formātā – iesniedzot tos klātienē Babītes
novada pašvaldības Plānošanas un
būvniecības daļā (Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads,
1. stāvs, 5. kabinets) pirmdienās
un ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz
12.15 un no plkst. 13.00 līdz 18.00.
Vairāk informācijas – tīmekļvietnē
www.bis.gov.lv.
Babītes novada pašvaldības
Administrācija

paziņojums
Par detālplānojuma projekta nodošanu
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai zemes
vienībām „Sintijas”, „Treijas”, „Vizbules” Dzilnuciemā,
Babītes pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 18. decembra lēmumu „Par detālplānojuma
projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai zemes vienībām „Sintijas”, „Treijas”, „Vizbules” Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr. 22, 4.§)
detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020. gada 22. janvāra līdz 2020. gada 19. februārim.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 3. februārī 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 tīmekļvietnē www.babite.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijā 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 ir pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.15 līdz 12.15 un no
plkst. 13.00 līdz 18.00.
Andra Valaine,

Babītes novada pašvaldības
teritorijas plānotāja
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 53

„Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2010. gada
26. maija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par alkoholisko
dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Babītes novadā””
Apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības domes
2019. gada 27. novembra sēdes lēmumu Nr.33 (prot. Nr.20)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 3. punktu un
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta trešo daļu
1. Izdarīt grozījumus Babītes novada pašvaldības domes
2010. gada 26. maija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Babītes
novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi):
1.1. izteikt saistošo noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:
„5. [Par saistošo noteikumu neievērošanu ir paredzēta
administratīvā atbildība un par administratīvo pārkāpumu
tiek piemērots administratīvais sods, kas ir noteikts attiecīgās nozares regulējošajos normatīvajos aktos]”;
1.2. svītrot 6. punktu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Babītes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr.53 „Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes
2010. gada 26. maija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Babītes
novadā””
1. Īss projekta satura izklāsts:
1.1. saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs Babītes
novada administratīvajā teritorijā. Šie noteikumi ir saistoši
juridiskajām personām Babītes novada administratīvajā
teritorijā;
1.2. saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt to atbilstību
Administratīvās atbildības likuma tiesiskajam regulējumam.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums. 2018. gada
25. oktobrī Saeima pieņēma Administratīvās atbildības likumu, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī. Likums paredz
būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un administratīvo sodu piemērošanas procesā. Saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 2. pantu pašvaldību saistošie noteikumi,
kas paredz administratīvo atbildību, ir daļa no administratīvās atbildības sistēmas, tādēļ Babītes novada pašvaldībai ir
jānodrošina saistošo noteikumu regulējuma saskaņošana ar
Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
Saistošo noteikumu „Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2010. gada 26. maija saistošajos noteikumos
Nr. 19 „Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Babītes novadā”” publiskā pieejamība nodrošināta
Babītes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.babite.lv, kā
arī tiek izlikti redzamā vietā Babītes novada pašvaldības
Administrācijas ēkās Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, un „Pīlādzīšos” Spuņciemā, Salas pagastā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 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”
Apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības domes
2019. gada 27. novembra sēdes lēmumu Nr.34 (prot. Nr. 20)

www.babite.lv

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 12. panta pirmās daļas 4. punktu un
Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu
Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8. un 9. punktu
1. Izdarīt grozījumus Babītes novada pašvaldības domes
2011. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr.16
„Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību Babītes novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi):
1.1. izteikt saistošo noteikumu 28. punktu šādā redakcijā:
„28. [Par saistošo noteikumu neievērošanu fiziskām un
juridiskām personām ir paredzēta administratīvā atbildība,
un par administratīvo pārkāpumu tiek piemērots administratīvais sods, kas ir noteikts attiecīgās nozares regulējošajos normatīvajos aktos]”;
1.2. izteikt saistošo noteikumu 29. punktu šādā redakcijā:
„29. [Kontroli par saistošo noteikumu ievērošanu un administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu
pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Babītes novada pašvaldības sabiedriskās kārtības sargi. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Babītes
novada pašvaldības Administratīvā komisija]”;
1.3. svītrot 30. punktu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Babītes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr.54 „Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes
2011. gada 24. augusta saistošajos noteiku mos Nr.16
„Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību Babītes novadā””
1. Īss projekta satura izklāsts:
1.1. saistošie noteikumi nosaka ielu tirdzniecības un tirdzniecības organizēšanas kārtību publiskās vietās, kā arī nodevas apmēru par ielu tirdzniecību Babītes novadā;
1.2. saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt to atbilstību
Administratīvās atbildības likuma tiesiskajam regulējumam.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums. 2018. gada
25. oktobrī Saeima pieņēma Administratīvās atbildības
likumu, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī. Likums
paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā
un administratīvo sodu piemērošanas procesā. Saskaņā
ar Administratīvās atbildības likuma 2. pantu pašvaldību
saistošie noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir
daļa no administratīvās atbildības sistēmas, tādēļ Babītes
novada pašvaldības domei ir jānodrošina saistošo noteikumu regulējuma saskaņošana ar Administratīvās atbildības
likumā ietvertajām normām.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
Saistošo noteikumu „Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2011. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr.16 „Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par
ielu tirdzniecību Babītes novadā”” publisko pieejamību
nodrošina Babītes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.
babite.lv, kā arī tie izlikti redzamā vietā Babītes novada
pašvaldības Administrācijas ēkās Centra ielā 4, Piņķos,
Babītes pagastā, un „Pīlādzīšos” Spuņciemā, Salas pagastā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 55

„Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes
2012. gada 19. decembra saistošajos noteikumos

Nr.24 „Par koku ciršanu ārpus meža Babītes novada
administratīvajā teritorijā””
Apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības domes
2019. gada 27. novembra sēdes lēmumu Nr.35
(prot. Nr.20)

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8. panta otro daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.309
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22. punktu
1. Izdarīt grozījumus Babītes novada pašvaldības domes
2012. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr.24
„Par koku ciršanu ārpus meža Babītes novada administratīvajā teritorijā” (turpmāk – saistošie noteikumi):
1.1. izteikt saistošo noteikumu 25. punktu šādā redakcijā:
„25. [Par saistošo noteikumu neievērošanu ir paredzēta
administratīvā atbildība, kas ir noteikta attiecīgās nozares
regulējošajos normatīvajos aktos]”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Babītes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr.55 „Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes
2012. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr.24
„Par koku ciršanu ārpus meža Babītes novada administratīvajā teritorijā””
1. Īss projekta satura izklāsts:
1.1. saistošie noteikumi nosaka koku ciršanas ārpus meža
izvērtēšanas kārtību, gadījumus, kad rīkojama publiskā apspriešana un publiskās apspriešanas procedūras kārtību par
koku ciršanu Babītes novada administratīvajā teritorijā;
1.2. saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt to atbilstību
Administratīvās atbildības likuma tiesiskajam regulējumam.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums.
2018. gada 25. oktobrī Saeima pieņēma Administratīvās
atbildības likumu, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī. Likums paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu
sistēmā un administratīvo sodu piemērošanas procesā.
Saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 2. pantu
pašvaldību saistošie noteikumi, kas paredz administratīvo
atbildību, ir daļa no administratīvās atbildības sistēmas,
tādēļ Babītes novada pašvaldībai ir jānodrošina saistošo
noteikumu regulējuma saskaņošana ar Administratīvās
atbildības likumā ietvertajām normām.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu. Saistošo noteikumu īstenošanas
rezultātā finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav
attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
Saistošo noteikumu „Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2012. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 24 „Par koku ciršanu ārpus meža Babītes novada
administratīvajā teritorijā”” publisko pieejamību nodrošina Babītes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.babite.lv,
kā arī tie izlikti redzamā vietā Babītes novada pašvaldības
Administrācijas ēkās Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, un „Pīlādzīšos” Spuņciemā, Salas pagastā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas
konsultācijas ar privātpersonām.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 60

„Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes
2019. gada 29. maija saistošajos noteikumos Nr.47
„Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību””
Apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības domes
2019. gada 27. novembra sēdes lēmumu Nr.40 (prot. Nr.20)
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Izdoti saskaņā ar
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturtās daļas 5. punktu un piekto daļu,
Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr.384
„Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas
sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6. punktu
1. Izdarīt grozījumus Babītes novada pašvaldības domes
2019. gada 29. maija saistošajos noteikumos Nr.47 „Par
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtību” (turpmāk – saistošie noteikumi):
1.1. izteikt saistošo noteikumu 16. punktu šādā redakcijā:
„16. [Par saistošo noteikumu 1. pielikumā noteikto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas minimālā biežuma neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām
personām – līdz 100 naudas soda vienībām, juridiskajām
personām – līdz 300 naudas soda vienībām]”;
1.2. izteikt saistošo noteikumu 17. punktu šādā redakcijā:
„17. [Par asenizatoram noteikto prasību neievērošanu piemēro naudas sodu fiziskām personām – līdz 100 naudas
soda vienībām, juridiskajām personām – līdz 300 naudas
soda vienībām]”;
1.3. izteikt saistošo noteikumu 18. punktu šādā redakcijā:
„18. [Kontroli par šo saistošo noteikumu ievērošanu veic
SIA „Babītes siltums” amatpersonas un Babītes novada
pašvaldības sabiedriskās kārtības sargi]”;
1.4. izteikt saistošo noteikumu 19. punktu šādā redakcijā:
„19. [Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo
noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma
lietas izskatīšanai veic Babītes novada pašvaldības sabiedriskās kārtības sargi. Administratīvā pārkāpuma lietu
izskata Babītes novada pašvaldības Administratīvā komisija]”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Babītes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr.60 „Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes
2019. gada 29. maija saistošajos noteikumos Nr.47 „Par
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtību””
1. Īss projekta satura izklāsts:
1.1. saistošie noteikumi nosaka teritorijas, uz kurām neattiecas šajos noteikumos noteiktās prasības decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai decentralizētajām kanalizācijas
sistēmām, decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles
un uzraudzības kārtību, prasību minimumu asenizatoriem
un atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu;
1.2. saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt to atbilstību
Administratīvās atbildības likuma tiesiskajam regulējumam.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums. 2018. gada
25. oktobrī Saeima pieņēma Administratīvās atbildības
likumu, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī. Likums
paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā
un administratīvo sodu piemērošanas procesā. Saskaņā
ar Administratīvās atbildības likuma 2. pantu pašvaldību
saistošie noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir
daļa no administratīvas atbildības sistēmas, tādēļ Babītes
novada pašvaldībai ir jānodrošina saistošo noteikumu regulējuma saskaņošana ar Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Saistošo
noteikumu tiesiskais regulējums attiecībā uz mērķa grupu
nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību realizēšanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
Saistošo noteikumu „Grozījumi Babītes novada pašvaldības
domes 2019. gada 29. maija saistošajos noteikumos Nr.47
„Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtību”” publisko pieejamību nodrošina Babītes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.babite.lv, kā arī
tie izlikti redzamā vietā Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkās Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, un
„Pīlādzīšos” Spuņciemā, Salas pagastā.
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6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.62

„Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes
2017. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr.4
„Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Babītes novadā”
Apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības domes
2019. gada 27. novembra sēdes lēmumu Nr.42 (prot.
Nr. 20)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 1. punktu,
43. panta pirmās daļas 11. punktu un trešo daļu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturto daļu
1. Izdarīt grozījumus Babītes novada pašvaldības domes
2017. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Babītes novadā” (turpmāk – saistošie
noteikumi):
1.1. izteikt saistošo noteikumu 60. punktu šādā redakcijā:
„60. [Par saistošo noteikumu 18., 21., 25., 26. vai 30.
punktā minēto prasību neievērošanu fiziskām personām
piemēro naudas sodu – līdz 100 naudas soda vienībām,
juridiskajām personām piemēro naudas sodu – līdz 300
naudas soda vienībām]”;
1.2. izteikt saistošo noteikumu 61. punktu šādā redakcijā:
„61. [Kontroli par šo saistošo noteikumu ievērošanu un
administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas
izskatīšanai veic Babītes novada pašvaldības sabiedriskās
kārtības sargi. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Babītes novada pašvaldības Administratīvā komisija]”;
1.3. svītrot 62. punktu;
1.4. svītrot 63. punktu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Babītes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr.62 „Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes
2017. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Babītes novadā””
1. Īss projekta satura izklāsts:
1.1. saistošie noteikumi nosaka ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, kā arī kārtību,
kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves
tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai
vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, centralizētās
ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas
sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā
ietveramos noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un
izbeigšanas noteikumus, paredzēta administratīvā atbildība par saistošo noteikumu pārkāpšanu;
1.2. saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt to atbilstību
Administratīvās atbildības likuma tiesiskajam regulējumam.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums. 2018. gada
25. oktobrī Saeima pieņēma Administratīvās atbildības
likumu, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī. Likums
paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā
un administratīvo sodu piemērošanas procesā. Saskaņā
ar Administratīvās atbildības likuma 2. pantu pašvaldību
saistošie noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir
daļa no administratīvās atbildības sistēmas, tādēļ Babītes
novada pašvaldībai ir jānodrošina saistošo noteikumu regulējuma saskaņošana ar Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz paš-

valdības budžetu. Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
Saistošo noteikumu „Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Babītes novadā”” publisko pieejamību nodrošina Babītes novada pašvaldības
tīmekļvietnē www.babite.lv, kā arī tie izlikti redzamā vietā
Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkās Centra
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, un „Pīlādzīšos”, Spuņciemā, Salas pagastā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.63

Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes
2018. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr.4
“Teritoriju kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie
noteikumi Babītes novadā”
Apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības domes
2019. gada 27. novembra sēdes lēmumu Nr.43 (prot.
Nr.20)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 5. un 6.punktu
1. Izdarīt grozījumus Babītes novada pašvaldības domes
2018. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Teritoriju kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi
Babītes novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi):
1.1. Izteikt saistošo noteikumu 11. punktu šādā redakcijā:
„11. [Kontroli par šo saistošo noteikumu ievērošanu un
administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas
izskatīšanai veic Babītes novada pašvaldības sabiedriskās
kārtības sargi. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Babītes novada pašvaldības Administratīvā komisija]”;
1.2. svītrot 12. punktu;
1.3. izteikt saistošo noteikumu 13. punktu šādā redakcijā:
„13. [Par saistošo noteikumu prasību neievērošanu piemēro naudas sodu fiziskām personām – līdz 100 naudas soda
vienībām, juridiskajām personām – līdz 300 naudas soda
vienībām;]”;
1.4. svītrot 14. punktu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Babītes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr.63 „Grozījumi 2018. gada 28. marta saistošajos
noteikumos Nr.4 „Teritoriju kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi Babītes novadā””
1. Īss projekta satura izklāsts:
1.1. saistošie noteikumi nosaka būvju, nekustamo īpašumu
un tiem piegulošo teritoriju sakopšanas un uzturēšanas
prasības Babītes novadā, tajā skaitā noteikts zāliena maksimālais pieļaujamais garums dažādās teritorijās, gājēju
ietvju un piebrauktuvju uzturēšanas prasības, īpašumu nosaukumu un adrešu numuru zīmju izvietošanas prasības un
citas prasības, kas saistītas ar teritoriju kopšanu un būvju
uzturēšanu. Saistošie noteikumi paredz izpildes kontroli un
administratīvo atbildību fiziskām un juridiskām personām
par saistošo noteikumu neievērošanu;
1.2. saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt to atbilstību
Administratīvās atbildības likuma tiesiskajam regulējumam.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums. 2018. gada
25. oktobrī Saeima pieņēma Administratīvās atbildības
likumu, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī. Likums
paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā

un administratīvo sodu piemērošanas procesā. Saskaņā
ar Administratīvās atbildības likuma 2. pantu pašvaldību
saistošie noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir
daļa no administratīvās atbildības sistēmas, tādēļ Babītes
novada pašvaldībai ir jānodrošina saistošo noteikumu regulējuma saskaņošana ar Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Saistošo
noteikumu tiesiskais regulējums attiecībā uz mērķa grupu
nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību realizēšanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
Saistošo noteikumu „Grozījumi 2018. gada 28. marta
saistošajos noteikumos Nr. 4 „Teritoriju kopšanas un
būvju uzturēšanas saistošie noteikumi Babītes novadā””
publisko pieejamību nodrošina Babītes novada pašvaldības
tīmekļvietnē www.babite.lv, kā arī tie izlikti redzamā vietā
Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkās Centra
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, un „Pīlādzīšos”, Spuņciemā, Salas pagastā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.64

„Par Babītes novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību”
Apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības domes
2019. gada 27. novembra sēdes lēmumu Nr.44 (prot.
Nr. 20)

Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43. panta 13. punktu un
2018. gada 19. jūnija Ministru kabineta
noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi” 31. punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi „Par Babītes novada pašvaldības
neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka kārtību,
kādā Babītes novada pašvaldība aprēķina nomas maksu
par pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai tā daļu (turpmāk – neapbūvēts zemesgabals), kurā netiek veikta saimnieciskā darbība.
II. Neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšana
2. Neapbūvēts zemesgabals, kas nav iznomājams pastāvīgai izmantošanai un tiek iznomāts tikai piegulošā
nekustamā īpašuma īpašniekam vai lietotājam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic
saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas
piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksa tiek
noteikta 10% no neapbūvētā zemesgabala kadastrālās
vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (divdesmit
astoņi euro, 00 centi) gadā par katru neapbūvēto zemesgabalu.
3. Neapbūvēta zemesgabala, kas Babītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek izmantots
personisko palīgsaimniecību vajadzībām – iznomāts
sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai un uzturēšanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic
saimniecisko darbību, nomas maksa tiek noteikta 10%
no neapbūvētā zemesgabala kadastrālās vērtības gadā,
bet ne mazāk kā 7,00 EUR (septiņi euro, 00 centi) gadā
par katru neapbūvēto zemesgabalu.
4. Papildus 2. un 3. punktā noteiktajai nomas maksai
nomnieks maksā normatīvajos aktos noteiktos nodokļus – nekustamā īpašuma nodokli un pievienotās vērtības
nodokli.
III. Noslēguma jautājumi
5. Līdz ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē
2010. gada 27. janvāra Babītes novada pašvaldības domes

saistošie noteikumi Nr. 6 „Par neapbūvēta zemesgabala
nomas maksas aprēķināšanas kārtību Babītes novadā”
(protokols Nr. 1, 41.§).
6. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2020. gada 1. janvāri.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Babītes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr.64 „Par Babītes novada pašvaldības neapbūvēta
zemesgabala nomas maksas
aprēķināšanas kārtību”
1. Īss projekta satura izklāsts. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350
„Publiskas personas nomas un apbūves tiesības noteikumi” 31. punktu, kurā noteikts, ka pašvaldībai savos saistošajos noteikumos ir tiesības noteikt lielāku nomas maksu
par pašvaldības neapbūvētajiem zemesgabaliem, nekā
minēts šo noteikumu 30.2. apakšpunktā – nomas maksa
gadā 0,5% no kadastrālās vērtības un 30.3. apakšpunktā – nomas maksa gadā 1,5% no kadastrālās vērtības,
saistošo noteikumu projekta būtībā nosaka minimālo neapbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums:
2.1. saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 9. panta piekto daļu gadījumā, ja spēku
zaudē normatīvā akta izdošanas tiesiskais pamats (augstāka juridiska spēka tiesību norma, uz kuras pamata izdots
cits normatīvais akts), tad spēku zaudē arī uz šā pamata
izdotais normatīvais akts vai tā daļa. Minētā norma attiecināma ne tikai uz Ministru kabineta noteikumiem, bet arī
uz citu deleģētās likumdošanas kārtībā izdoto normatīvo
aktu juridisko spēku, tajā skaitā uz pašvaldību saistošajiem
noteikumiem. Tādējādi secināms, ka uz pašvaldību saistošo
noteikumu spēka zaudēšanas kārtību ir attiecināmi tādi
paši principi kā uz Ministru kabineta noteikumiem. Ievērojot minēto, gadījumā, ja saistošo noteikumu izdošanas
tiesiskajā pamatojumā norādītās tiesību normas pilnībā
vai daļā ir zaudējušas spēku, tad arī saistošie noteikumi ir
zaudējuši spēku pilnībā vai attiecīgajā daļā;
2.2. Babītes novada pašvaldība, izvērtējot 2010. gada
27. janvāra Babītes novada pašvaldības domes saistošo
noteikumu Nr. 6 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas
maksas aprēķināšanas kārtību Babītes novadā” apjomu,
atzīst, ka iepriekš minētie saistošie noteikumi ir atzīstami
par spēku zaudējušiem un ir izdodami jauni saistošie noteikumi saskaņā ar 2018. gada 19. jūnija Ministru kabineta
noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi„ 31. punktu, kas nosaka pašvaldības neapbūvēta zemesgabala, kurā netiek veikta
saimnieciskā darbība, nomas maksas aprēķināšanas kārtību, turklāt saistošie noteikumi tiek pieņemti, lai novērstu
pašvaldībai piederošo vai piekrītošo neapbūvēto zemesgabalu iznomāšanu par nesamērīgi zemu maksu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi paredz iekasēt
zemes nomas maksu, kuras apmērs tiks tuvināts nomas
maksas administrēšanai nepieciešamo līdzekļu apjomam,
tādēļ saistošo noteikumu izpildei tiek prognozēta pozitīva
ietekme uz pašvaldības budžeta ienākumu sadaļu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Saistošo
noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
Saistošo noteikumu „Par Babītes novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību”
publisko pieejamību nodrošina Babītes novada pašvaldības
tīmekļvietnē www.babite.lv, kā arī tiek izlikti redzamā vietā
Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkās Centra ielā
4, Piņķos, Babītes pagastā, un „Pīlādzīšos” Spuņciemā, Salas
pagastā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Papildu konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

2020. gada 21. janvāris, Nr. 117

www.babite.lv

Kopā ar Ziemassvētku vecīti gājām
rotaļās, spēlējām dažādas spēles,
rotājām egli ar audzēkņu un viņu
ģimeņu gatavotiem rotājumiem un
sirsnīgi pavadījām laiku kopā. Arī laikapstākļi mūs patiešām lutināja – salīdzinot ar iepriekšējo dienu vētrām
un lietu, svētku vakarā no tā nebija
ne miņas un gaisā virmoja patiešām
neparasta noslēpumaina burvība.
Īpašu noskaņu izglītības iestādes pagalmā radīja Sirsnīgo laternu ceļš –
lai tās iedegtu, bija j āizpilda sirsnīgi
uzdevumi, piemēram, jādod bučas,
jārīvē deguntiņi, jātēlo sniegpārsliņu
virpuļošana, cieši jāapskaujas otrs un
jāvelta aplausi sev un citiem.
Ziemassvētku vecītis pie mums
nebija ieradies viens. Strauji joņojot
pa mežiem, no kvadricikla pa ceļam
bija nokritis viņa draugs – ziemeļbriedis Rūdolfs – un uz straujāka
ceļa līkuma ievēlies grāvī, līdzi paķe-

Babītes Mūzikas skolas ziņas
19. decembrī notika skolas kora un kamerorķestra piecu gadu jubilejas
koncerts. Pēc koncerta jaunie mūziķi kopā ar klausītājiem gremdējās
Ziemassvētku noskaņās, izpildot dažādas Ziemassvētku dziesmas.
20. decembrī „Annas koku skolas”
rīkotā saulgriežu pasākuma ietvaros
skolas audzēkņi koncertēja Sv. Annas baznīcā.
Šajā mācību gadā Latvijas Nacionālais Kultūras centrs organizē
valsts konkursu profesionālās ievirzes programmu „Ģitāras spēle” un
„Akordeona spēle” audzēkņiem.
Pirmās kārtas atlasē bija jāpiedalās
visiem attiecīgo programmu audzēk-

rot dāvanu maisu. Bet labi, ka skolotājas bija sagatavojušas pirmsskolas
grupu bērniem jautru orientēšanās
spēli, kuru spēlējot tika gan sasaukts
briedis, gan atrasts dāvanu maiss.
Prieks, ka, īstenojot neparastas
idejas, izdodas realizēt patiešām

Liecības un hokejisti

Spītējot aukstajam vējam, 20. decembra rītausmā tikāmies ar Babītes novada pašvaldības Salas
sākumskolas 1.–6. klases skolēniem skolas pagalmā
uz pirmā semestra liecību pasniegšanu un teicamnieku
apbalvošanu. Katra klase patstāvīgi bija sagatavojusi
priekšnesumus, ko demonstrēja skolasbiedriem un
vecākiem. Pēc svinīgās daļas tikāmies skolas lapenē,
kur 2./4. klases topošie talanti – aktieri – bija uzveduši svētku ludziņu. Par pārsteigumu pašiem aktieriem,
Ziemassvētku vecīša (to tēloja Markuss Paeglis no
4. klases) maisa apakšā zem izrādes atribūtiem slēpās
patiešām īstas dāvanas katram skolēnam. Liels bija
izbrīns un skaļas ovācijas, kad jaunieši uzzināja, ka
tūliņ visi dosimies slidot uz „Inbox” ledushalli.

Ledus hallē mums gāja jautri un aktīvi – stabilākie un veiklākie slidotāji sirsnīgi atbalstīja un pamācīja iesācējus, rūpējoties, lai viņi nekrīt un nesasitas. Negaidīti mums pievienojās arī kāds ciemiņš, nu gluži kā ledus halles Ziemassvētku
vecītis, – kopā ar mums paslidot atnāca hokeja kluba „Dinamo Rīga” izlases spēlētājs no Kanādas Koltons Gilīss! Viņš
ne tikai sirsnīgi aprunājās ar mūsu hokeja faniem (angliski,
turklāt visiem tas izdevās lieliski), bet arī kopā nofotografējās ar mums, kā arī sarīkoja slidošanas sacensības ar mūsu
ātrākajiem puišiem un meitenēm! Tik jauks pārsteigums tas

sirsnīgus svētkus, piedzīvot neviltotas emocijas un sagādāt prieku gan
maziem, gan lieliem!
Aija Vanaga,
Babītes novada pašvaldības
Salas sākumskolas direktores vietniece
audzināšanas jomā

Foto: N. Priedīte

Babītes novada pašvaldības
Salas sākumskolas pirmsskolas
izglītības grupām Ziemassvētku
pasākums notika citādāk nekā
ierasts – pretēji tradīcijām svētkus svinēt aktu zālē, demonstrējot
priekšnesumus, šoreiz nolēmām
tikties pie eglītes laukā, svaigā
gaisā. Kopā ar vecākiem piedzīvojām patiešām efektīgu Ziemassvētku vecīša ierašanos – uz
kvadricikla, motoram skaļi rūcot
un dzinējiem kūpot sarkaniem
dūmiem! Pārsteigums bērnu un
pieaugušo acīs bija nudien liels.

Foto: J. Gedule

Ziemassvētki atbrauc ar kvadriciklu

bija! Emocijas un smiekli piepildīja ledus halli. Priecājamies
par tik jautru semestra noslēgumu!
Aija Vanaga, Babītes novada pašvaldības
Salas sākumskolas direktores vietniece audzināšanas jomā
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ņiem, pēc tās rezultātiem labākie tika
izvirzīti dalībai konkursa otrajā kārtā. Konkurss notika 15. un 17. janvārī.
Aicinām Babītes Mūzikas skolas
aktualitātēm sekot līdzi arī tīmekļvietnē www.babitesmuzikasskola.lv!
Česlavs Grods,
Babītes Mūzikas skolas
direktores vietnieks izglītības darbā

Laipni lūgti Salas
sākumskolas ģimenē!

Informējam, ka 2020. gada 15. janvārī Babītes novada pašvaldības
Salas sākumskola uzsāka pieteikumu reģistrāciju mācībām 1. klasē
2020./2021. mācību gadā. Pieteikumu reģistrācija notiks līdz 31. maijam.
Pieteikumu reģistrējot, nepieciešami
šādi dokumenti:
5 iesniegums
(tas izdrukājams
www.salassakumskola.lv
sadaļā
„Vecākiem” vai izdrukātā veidā
saņemams skolas administrācijā);
5 jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība un savs personu apliecinošs
dokuments.
Aizpildītu iesniegumu var iesniegt personīgi Salas sākumskolas
lietvedībā, kā arī sūtīt parakstītu un ieskenētu uz e-pasta adresi
salasskola@babite.lv, oriģinālo iesniegumu iesniedzot vēlāk klātienē.
Izglītības iestāde pēc 31. maija rakstiski vai elektroniski paziņos vecākiem
(aizbildņiem) par bērna uzņemšanu
izglītības iestādē vai par atteikumu uzņemt bērnu izglītības iestādē.
Salas sākumskola piedāvā topošajiem audzēkņiem un viņu vecākiem
apmeklēt Atvērto durvju dienas. Pēc
jūsu izvēles, iepriekš piesakoties,
gaidīsim jūs Atvērto durvju dienā
27. februārī, 25. martā vai 29. aprīlī,
bet ar lielāko prieku visus interesentus gaidām uz tikšanos ar mums arī
jebkurā citā laikā! Iepriekš saskaņojot datumu un laiku, labprāt jums pa-

rādīsim iestādi, iepazīstināsim ar mācību procesu un atbildēsim uz jums
interesējošiem jautājumiem.
Sekojiet
līdzi
informācijai
www.salassakumskola.lv vai Salas sākumskolas lapā „Facebook”!
Plašāka informācija, zvanot uz
tālruņa numuru 20395011 vai
67934165 vai rakstot uz e-pasta
adresi salasskola@babite.lv.
Aija Vanaga,
Babītes novada pašvaldības Salas
sākumskolas direktores vietniece
audzināšanas jomā
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(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)
24. janvārī plkst.19.00 animācijas filma „Karalienes Korgijs”.
Sirsnīgs stāsts par britu karaļnama sunīti, kurš paņēmis brīvsoli un
uz laiku izbēdzis, lai iekultos dažādos jautros piedzīvojumos. Biļetes
cena: 2 eiro. Biļetes varēs iegādāties filmas demonstrēšanas vietā.
31. janvārī plkst. 19.00 Viestura Kairiša spēlfilma „Pilsēta pie
upes”. Ansis ir daiļkrāsotājs, un viņš ir pieprasīts pie visām varām, kas
nomainās īsā laika posmā pagājušā gadsimta 30. gadu beigās. Patosa
pilnos ulmaņlaikus nomaina skarbais komunistu, tad nacistu režīms...
Viņa iecerētā ir ebreju meitene Zisla, taču jaunās sievietes tēvs liek abu
mīlai šķēršļus. Sagadās tā, ka šajā laikā Anša dzīvē uzrodas arī glītā latviete Naiga. Starp trim varām, kas sabradā Anša pilsētu, divām sievietēm, kuras plosa viņa sirdi, iespējama tikai viena izvēle... Biļetes cena:
4 eiro. Biļetes varēs iegādāties filmas demonstrēšanas vietā.
7. februārī plkst. 19.00 muzikāla izrāde bērniem un vecākiem
„Kaķīte un Sunītis”. Interaktīva izrāde bērniem, kurā tās varoņi – Sunītis un Kaķīte – aktīvi iesaista mazos skatītājus. Kopā ar bērniem
Sunītis un Kaķīte cenšas noskaidrot, kas ir kārtība un kam tā ir vajadzīga. Kāpēc ir jāmācās? Kas ir īsta draudzība? Izrādē Sunītis un Kaķīte spēlē dažādas spēles, sacenšas savā starpā un kopā ar bērniem
spēlē teātri. Biļetes cena: 3 eiro. Biļetes varēs iegādāties izrādes
demonstrēšanas vietā.
14. februārī plkst. 20.00–23.00 jauktais koris „Atskaņa”
ielūdz uz Valentīndienas koncertkafejnīcu ar lustīgu vakarēšanu
un kopā dziedāšanu sirsnīgā gaisotnē. Ieeja ar bezmaksas biļetēm
un nelielu groziņu. Bezmaksas biļetes varēs saņemt no 3.februāra
pasākuma norises vietā.
20.februārī plkst.19.00 Liepājas Leļļu teātra izrāde „Rūķīši un
mežavecis”. Kāda neparasta meža malā, kādā parastā lauku sētā dzīvo
kaķēns Minka. Ne jau viens. Ar saviem draugiem - prātīgo suni Duksi
un neprātīgo pīļtēviņu Ansi. Minkam teikts: „Mežā ieeja stingri aizliegta!” Tur notiekot noslēpumainas lietas, ko labāk nezināt! Dzirdamas
dīvainas balsis un esot redzēti mazi mazītiņi vīriņi ar garām bārdām…
Bet, jo lielāks noslēpums, jo lielāka vēlēšanās to atklāt. Atklāsim kopā?
Biļetes varēs iegādāties izrādes norises vietā no 3. februāra, cena
3 eiro. (10. janvārī plānotā izrāde „Rūķīši un mežavecis" nenotika
aktrises sliktā veselības stāvokļa dēļ. Neizmantotās biļetes derīgas
ieejai izrādē 20. februārī).

Babītes novada pašvaldības
kultūrizglītības centra filiālē „Vietvalži”

(„Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts)
26. janvārī plkst. 12.00 animācijas filma „Projām”. Pēc lidmašīnas
avārijas galvenais varonis attopas uz noslēpumainas salas, kur plešas
meži, tuksneši un lagūnas. Taču uz šīs salas mīt arī milzīgs, tumšs gars,
kurš sāk puisi vajāt. Lai izglābtos un atgrieztos mājās, puisis dodas izaicinošā ceļojumā pāri salai kopā ar savu jauniegūto draugu – mazu putnēnu. Pēc filmas būs iespēja bez maksas noskatīties 1991. gada barikāžu
muzeja veidoto animācijas filmu visai ģimenei „Barikādes”. Animācijas
filmā rekonstruēti 1991. gada 20. janvāra barikāžu notikumi Latvijā.
Darbosies saldumu kafejnīca. Biļetes cena: bērniem – 2 eiro, pieaugušajiem – 3 eiro. Biļetes varēs iegādāties filmas demonstrēšanas vietā.
1. februārī plkst.14.00 animācijas filma „Karalienes korgijs”.
Rekss, britu karalienes iemīļotākais korgijs, pazūd no Bekingemas pils
un nonāk Londonas ielās raibā suņu klanu sabiedrībā, kur valda nemitīgas domstarpības un kautiņi. Cenšoties atgriezties mājās pie saimnieces, Rekss mēro garu un piedzīvojumiem bagātu ceļu, kura laikā atrod
mīlestību un iepazīst pats sevi. Biļetes cena: 2 eiro (norēķinus var veikt
tikai skaidrā naudā). Biļetes varēs iegādāties filmas demonstrēšanas
vietā.
14. februārī plkst. 20.00 balle „Divi vienā”. Februārī veikalu
skatlogi ir piepildīti ar viegli šķebinošām dekorācijām, kas neviļus
liek apdomāt savu attiecību vēsturi un esošo situāciju. Dažas no tām
vada mīlestība, citas – veiksmīga sagadīšanās, sena pazīšanās vai arī
tikai pieradums. 2020. gada Valentīndienas ballē apvienosim improvizācijas teātra „DIVAS” izrādi divos cēlienos un kārtīgu izdejošanos
kopā ar jauno muzikālo apvienību „Pēdējais brīdis”. Izrādē aktrises
iedvesmosies no skatītāju pieredzes – izspēlēs stāstus, kuros apskatīs
to, cik mīlestība un attiecības var būt dažādas. Izrādē piedalās Anete
Bendika un Elīna Geida; muzikālais pavadījums – Kaspars Niklasons.
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Improvizācijas teātris „DIVAS”.
Galdiņu rezervācija „Vietvalžos” pie administratora vai zvanot uz tālruņa numuru 20387272. Biļetes cena: līdz 12. februārim – 10 eiro,
pēc tam un pasākuma dienā – 15 eiro (norēķinus var veikt tikai skaidrā naudā). Biļetes var iegādāties KIC „Vietvalži”. Līdzi var ņemt savu
cienastu. Ieeja no plkst. 19.30. Vecuma ierobežojums 18+. Sīkāka informācija, zvanot uz tālr. nr. 20387272 vai rakstot uz e-pasta adresi
sabine.upeniece@babite.lv.
1. martā plkst. 16.00 Istabas teātris ar izrādi bērniem un vecākiem „Vafeļu sirdis”. Izrāde tapusi pēc Marijas Parras stāsta „Vafeļu
sirdis” motīviem. Galveno – Lēnas Līdas – lomu atveidos Laura Siliņa,
darbojoties kopā ar savu palīgu, rekvizītu un draugu – matraci. Izrādes
auditorija: 5+. Biļetes cena: bērniem – 3 eiro, pieaugušajiem – 4 eiro.
Biļetes iespējams iegādāties KIC „Vietvalži” pie administratora no
1. februāra (norēķinus var veikt tikai skaidrā naudā). Ierobežotā vietu
skaita dēļ skatītāji aicināti biļetes iegādāties savlaicīgi. Darbosies saldumu kafejnīca.

Babītes novada pašvaldības
bibliotēkai jauns darba laiks
Informējam, ka Babītes novada pašvaldības bibliotēkai Piņķos, Jūrmalas ielā
14A, mainīts darba laiks. Turpmāk bibliotēka apmeklētājiem būs atvērta šādos laikos:
pirmdienās, otrdienās un trešdienās plkst. 10.00–19.00,
ceturtdienās plkst. 10.00–18.00,
piektdienās* plkst. 10.00–16.00,
sestdienās plkst. 10.00–15.00,
svētdienās – slēgta.
* Katra mēneša pēdējā piektdiena – Spodrības diena, bibliotēka slēgta.

Babītes novada
pašvaldības bibliotēkā
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi)

Tematiskās izstādes:
Eināra Nordmaņa fotoizstāde „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.
Pasākumi
11. februārī plkst. 16.00 tikšanās ar uztura speciālisti Alisi
Kindzuli, grāmatas „Ar uzturu uz tu” autori.
20. februārī plkst. 13.00 Bērnu žūrijas noslēguma pasākums – tikšanās ar Luīzi Pastori.

Babītes novada pašvaldības Sociālā
dienesta Daudzfunkcionālā sociālo
pakalpojumu centra filiālē „Babīte”
(Liepu aleja 17, Babītes pagasts)

30. janvārī plkst. 15.00 barikāžu aizstāvju atceres pasākums „Pāvula
neatkarība”. Pasākumu vadīs Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības
centra filiāles Salas pagastā „Vietvalži” izstāžu zāles vadītāja Dace Ulpe.
Plašāka informācija par pasākumiem pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv un „Facebook” profilā
www.facebook.com/Babitesnovads

Piesakies uz „Pūčulēnu
skolas” nodarbībām!
Babītes novada pašvaldības bibliotēka aicina pieteikties nodarbībām
ģimenes, kurās aug bērni vecumā no trim līdz četriem gadiem. Nodarbības notiks lasīšanas veicināšanas programmas „Grāmatu starts”
ietvaros.
Plānotas četras tikšanās reizes – sestdienās plkst.10.30.
Sīkāka informācija sekos,
kad grupa būs nokomplektēta.
Pieteikšanās nodarbībām līdz janvāra
beigām, zvanot uz tālruņa numuru
67914877 vai 28644949
vai personīgi bibliotēkā Piņķos.

2019. gada decembrī
Babītes novadā
piedzimuši 7 bērni –
5 meitenes, 2 zēni.
Iedzīvotāju skaits
2020. gada 1. janvārī –

11 874.
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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
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