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Esi atbildīgs – sargi sevi un citus! 
Saistībā ar Covid-19 izplatību 
ārkārtējā situācija Latvijā pagari-
nāta līdz 12. maijam. Tas nozīmē, 
ka visi ierobežojumi un piesardzī-
bas pasākumi saglabājas, tostarp 
ir aizliegti publiski pasākumi, arī 
ciemošanās. 

Svarīgākais! 
Jāievēro divu metru distance! 
Neievērojot divu metru distan-
ci, vienlaikus pulcēties publiskās 
iekštelpās un publiskās ārtelpās 
var:

 ne vairāk kā divas personas;
 personas, kas dzīvo vienā māj-

saimniecībā;
 vecāks un viņa nepilngadīgie bēr-

ni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaim-
niecībā;

 personas, kuras veic darba vai die-
nesta pienākumus.
Personām, kuras ieradušās no 

ārvalstīm:
 14 dienas jānodrošina pašizolāci-

ja dzīvesvietā. Šajā laikā jāuzturas 
dzīvesvietā un nedrīkst doties uz 
darbu, sabiedriskām, publiskām 
un citām vietām, kur uzturas liels 
skaits cilvēku;

 14 dienas jānovēro savs veselības 
stāvoklis un divas reizes dienā (no 
rīta un vakarā) jāmēra ķermeņa 
temperatūra;

 nekavējoties jāzvana uz tālruņa 
numuru 113 vai 8303, ja parādās 
kādas akūtas elpošanas ceļu infek-
cijas pazīmes (klepus, paaugsti-
nāta ķermeņa temperatūra (dru-
dzis), elpas trūkums);

 nepakļaut citas personas inficē-

šanās riskam, samazinot tiešus 
kontaktus ar citiem cilvēkiem (ne-
uzņemt viesus, nedoties privātās 
vizītēs u. c.), kā arī neizmantot 
sabiedrisko transportu;

 pirmās nepieciešamības preču vai 
pārtikas iegādei jāizmanto kāda 
no šādām iespējām:
 piegāde mājās, izvairoties no 

kontakta ar piegādātāju;
 pārtikas vai preču piegāde, ko 

nodrošina tuvinieki, atstājot ie-
pirkumus pie durvīm;

 ja nav citu risinājumu, uzliekot 
sejas aizsargmasku un ievērojot 
divu metru distanci no citiem 
veikala apmeklētājiem un dar-
biniekiem, veikalu apmeklēt 
laikā, kad tur ir vismazāk cilvē-
ku, kā arī stingri ievērot higiēnu 
(mazgājot rokas, klepojot).

Personām, kuras Slimību profi-
lakses un kontroles centrs ir no-
teicis kā ar Covid-19 inficētā kon-
taktpersonas: 

 14 dienas jānodrošina pašizolācija 
dzīvesvietā (mājas karantīna) un 
pieejamība, lai varētu sazināties 
un sadarboties ar ģimenes ārstu 
un citām ārstniecības personām. 
Šajā laikā jāuzturas dzīvesvietā, 
nedrīkst doties uz darbu, sabied-
riskām un publiskām vietām un 
telpām, kā arī vietām, kur uzturas 
liels skaits cilvēku;

 14 dienas jānovēro savs veselības 
stāvoklis un divas reizes dienā (no 
rīta un vakarā) jāmēra ķermeņa 
temperatūra;

 nekavējoties jāzvana uz tālruņa 
numuru 113 vai 8303, ja parādās 
kādas akūtas elpošanas ceļu infek-

cijas pazīmes (klepus, paaugsti-
nāta ķermeņa temperatūra (dru-
dzis), elpas trūkums);

 nepakļaut citas personas inficē-
šanās riskam, samazinot tiešus 
kontaktus ar citiem cilvēkiem (ne-
uzņemt viesus, nedoties privātās 
vizītēs, neizmantot sabiedrisko 
transportu u. c.);

 pirmās nepieciešamības preču vai 
pārtikas iegādei jāizmanto kāda 
no šādām iespējām:
 piegāde mājās, izvairoties no 

kontakta ar piegādātāju;
 pārtikas vai preču piegāde, ko 

nodrošina tuvinieki, atstājot ie-
pirkumus pie durvīm;

 lūgt pašvaldības Sociālā dienes-
ta palīdzību, izvairoties no tieša 
kontakta ar sociālo darbinieku. 
Pieprasot un saņemot pakalpo-

jumu, informēt pakalpojuma 
sniedzēju par kontaktpersonas 
statusu, kā arī pirms jebkura tieša 
fiziska kontakta ar citu personu 
informēt par inficēšanās risku!

Personām, kurām apstiprināta 
Covid-19 diagnoze un kuru vese-
lības stāvoklis pieļauj ārstēšanos 
mājās:

 jāatrodas stingrā izolācijā. Šajā lai-
kā nedrīkst pamest dzīvesvietu un 
jābūt pieejamam saziņai un sadar-
bībai ar ģimenes ārstu un citām 
ārstniecības personām. Jāievēro 
ģimenes ārsta vai citu ārstniecī-
bas personu norādījumi. Izolāciju 
drīkst pārtraukt tikai ar ārstējošā 
ārsta atļauju;

 nepakļaut citas personas inficē-
šanās riskam, neveidojot tiešus 
kontaktus ar citiem cilvēkiem (ne-
uzņemt viesus, nedoties privātās 
vizītēs u. c.);

 pirmās nepieciešamības preču vai 
pārtikas iegādei jāizmanto kāda 
no šādām iespējām:
 piegāde mājās, izvairoties no 

kontakta ar piegādātāju;
 pārtikas vai preču piegāde, ko 

nodrošina tuvinieki, atstājot ie-
pirkumus pie durvīm;

 lūgt pašvaldības Sociālā dienes-
ta palīdzību, izvairoties no tieša 
kontakta ar sociālo darbinieku. 
Pieprasot un saņemot pakalpo-
jumu, informēt pakalpojuma 
sniedzēju par inficēšanos ar 
Covid-19, kā arī pirms jebku-
ra tieša fiziska kontakta ar citu 
personu informēt par inficēša-
nās risku!

Krīzes skartās ģimenes (personas) varēs saņemt pabalstu 
2020. gada 14. aprīļa ārkārtas 
sēdē Babītes novada pašvaldī-
bas dome lēmusi par pabalsta 
piešķiršanu krīzes situācijas 
skartajām ģimenēm.

Pabalsta apmērs noteikts 80  eiro 
apmērā vienai personai, ja izslu-
dinātās ārkārtējās situācijas dēļ tā 
nespēj nodrošināt savas pamatva-
jadzības un atbilst  kādam no šiem 
kritērijiem:

1) ģimenei (personai) saistībā ar 
ārkārtējo situāciju nav ienākumu (pie-
mēram, persona ir bezalgas atvaļināju-

mā, personai ir piešķirts bezdarbnieka 
statuss, bet nepienākas bezdarbnieka 
pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņē-
muma līguma, vai uz cita veida līguma 
pamata nodarbinātas personas  – pa-
kalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ie-
nākumu avotu, u.c.);

2) ģimenei (personai) ir radušies 
papildu izdevumi, ko tā pati nespēj 
segt, atrodoties pašizolācijā saistībā 
ar atgriešanos no Covid-19 skarta-
jām valstīm (šobrīd jebkuras citas 
valsts), piemēram, ienākumi un uz-
krājumi iztērēti papildu mājoklim, 
viesnīcai, transportam u.c.;

3) ģimene (persona) atrodas vai 
ir atradusies karantīnā un tai nav iz-
tikas līdzekļu.

Pabalstu var saņemt Babītes no-

vadā deklarētās personas, kuras no-
nākušas īslaicīgās grūtībās Covid-19 
radītu apstākļu dēļ, iesniedzot 
iesniegumu Babītes novada Sociāla-

jā dienestā, pievienojot dokumentus 
vai informāciju par apstākļiem, kas 
radījuši personas nonākšanu krīzes 
situācijā. Iesniegumu var iesniegt 
elektroniski, sūtot informāciju ar 
drošu elektronisko parakstu uz e-pa-
sta adresi socialaisdienests@babite.lv, 
vai atstāt pastkastē pie Sociālā die-
nesta durvīm.

Jautājumu gadījumā aicinām sazi-
nāties ar Babītes novada pašvaldības 
Sociālo dienestu, zvanot uz tālruņa 
numuru 67914285 vai 67914369!

Babītes novada pašvaldības 
administrācija 
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Atbalsta saņemšanas 
iespējas ārkārtējās 
situācijas laikā
Trūcīgas un maznodrošinātas 
personas/ģimenes statuss
Ja ārkārtējās situācijas laikā  personai 
beidzas trūcīgas vai maznodrošinā-
tas personas izziņa, tā automātiski 
tiek pagarināta. Izsniegtās  izziņas ir 
derīgas līdz šā gada 31. maijam. Mi-
nētajā laika posmā ģimenei (perso-
nai) saglabājas visi pašvaldības un 
valsts piešķirtie pabalsti un atvieglo-
jumi, uz kuriem šai ģimenei (perso-
nai) ir tiesības kā trūcīgai vai mazno-
drošinātai.

Pārtikas pakas
Pārtikas pakas trūcīgie Babītes no-
vada iedzīvotāji var saņemt tāpat kā 
līdz šim, stingri ievērojot visas dro-
šības prasības un iepriekš zvanot uz 
tālruņa numuru 66662859.

Asistenta pakalpojums
Ārkārtējās situācijas laikā asistenta 
pakalpojuma saņēmējiem ir ierobe-
žotas iespējas doties ārpus savām 
mājām, personām ar invaliditāti 
joprojām tiek sniegts asistenta at-
balsts, un asistentiem tiek saglabāts 
iepriekš saņemtās atlīdzības apmērs. 
Aicinām arī personu ar invaliditāti 
asistentu atskaišu nodošanu orga-
nizēt, iespēju robežās izvairoties no 
saskarsmes klātienē, sazinoties ar 
saviem speciālistiem e-pastā vai te-
lefoniski, zvanot uz tālruņa numuru 
67914550 vai 67914369.

Klientu pieņemšana un pabalstu 
izmaksa
Pašvaldība nodrošina pabalstu pie-
šķiršanas nepārtrauktību, pārskaitot 
pabalstus klientam vai pakalpojuma 
sniedzējiem.

Saistībā ar valstī izsludināto ārkār-
tējo situāciju līdz šā gada 12. maijam 
Babītes novada Sociālais dienests ie-
robežo klientu apkalpošanu klātienē. 
Aicinām iesniegt iesniegumus, izvē-

loties vienu no jums ērtākajiem vei-
diem  – elektroniski, sūtot informā-
ciju ar drošu elektronisko parakstu 
uz e-pasta adresi socialaisdienests@
babite.lv, vai atstājot pastkastītē pie 
Sociālā dienesta durvīm. 

Tālruņa nr. saziņai: 67914369, 
67914285 vai 28658568 (Centra  
iela  3, Piņķi, Babītes pagasts); 
67147161  (“Pīlādzīši”, Spuņciems, 
Salas pagasts); 67914924  (Liepu 
aleja 17, Babītes pagasts).

Esiet atsaucīgi un pievērsiet 
uzmanību kaimiņos dzīvojošiem 
senioriem!
Babītes novada Sociālais dienests 
aicina gados jaunākos iedzīvotājus 
pievērst uzmanību kaimiņos dzīvo-
jošajiem senioriem un, ja nepiecie-
šama palīdzība, palīdzēt vai ziņot 
Sociālajam dienestam (tālruņa nu-
murs 67914369 vai   e-pasta adrese 
socialaisdienests@babite.lv).

Lūdzam atsaukties tos cilvēkus, 
kuriem nav tuvinieku vai kuru tuvi-
nieki uz laiku atrodas karantīnā un 
kuriem nepieciešama palīdzība ēdie-
na un medikamentu nodrošināšanā!

Ārkārtējās situācijas laikā aici-
nām arī izmantot iespēju saņemt 
psihologa atbalstu (tālruņa numurs 
67914375).

Babītes novada pašvaldības 
Sociālais dienests

Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas 
termiņš pagarināts līdz 15. novembrim
Pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju sakarā ar Covid -19 izplatību un tās prognozējamo ie-
spaidu uz valsts ekonomiku, kā arī atsaucoties uz Saeimā pieņemto likumprojektu „Par valsts apdraudējuma 
un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4. punktā paredzēto tie-
sību pašvaldībām 2020. gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no 
likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros, Ba-
bītes novada pašvaldības dome lēmusi par visu 2020. gada nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas 
termiņu  – 31. marts, 15. maijs, 17. augusts – pagarināšanu līdz 2020. gada 15. novembrim. 

Aprēķinātais nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājums veicams pa da-
ļām vai uzreiz līdz 15.  novembrim, 
katram individuāli izvērtējot savas 
finanšu iespējas.

Gada sākumā iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem izsūtīts paziņojums 
par nekustamā īpašuma nodokļa 
apmaksu, kurā norādīts arī termiņš 
31. marts, līdz kuram gada maksa vai 
1.  ceturkšņa maksājums no aprēķi-
nātā nodokļa veicams.

Informējam, ka par 2020. gadā vei-
camajiem nekustamā īpašuma no-
dokļa maksājumiem līdz 2020. gada 
15. novembrim kavējuma nauda ne-
tiks piemērota.

Atgādinām, ka saistībā ar val-
stī izsludināto ārkārtējo situāciju 
pašvaldības kase ir slēgta. Nomak-
sāt NĪN iespējams internetbankā, 
portālos www.epakalpojumi.lv un  
www.latvija.lv, kā arī visās veikalu 
„Maxima” kasēs, uzrādot maksājuma 
paziņojumu.

Veicot maksājumu internetbankā, 
būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitī-
jums adresēts pašvaldībai, kas izsūtī-
jusi paziņojumu par NĪN nomaksu. 
Pārskaitījums veicams uz kādu no 
tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti 
sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt 
portālos www.epakalpojumi.lv un 

www.latvija.lv, kur pieejami pašval-
dību banku konti NĪN samaksai, kā 
arī nodokļa maksātājam automātiski 
uzrādās visa nepieciešamā informā-
cija maksājuma veikšanai. Portālā 
www.epakalpojumi.lv iespējams veikt 
nomaksu arī par citas fiziskas vai ju-
ridiskas personas īpašumiem.

Jautājumu gadījumā aicinām sazi-
nāties ar Babītes novada pašvaldības 
nodokļu administratoriem Arvi An-
čevski (tālruņa numurs 67914189) 
vai Olitu Zariņu (tālruņa numurs 
67914386).

Māra Mičule, 
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pirmsskolas izglītības iestādes „Saimīte” atbalsta 
personāls konsultē arī attālināti
Šis Covid-19 pandēmijas laiks mums visiem ir sarežģīts. Neziņa par tuvāko nākotni rada stresu un nedrošī-
bu. Mums katram jāiemācās dzīvot citādāk, organizēt savu ikdienu – apvienojot darbu no mājām un bērnu 
izglītošanu mājās. Tas var radīt grūtības un jautājumu, kā to visu izdarīt.

Bērni mājās ir grūti motivējami, vecā-
kiem, iespējams, nav nepieciešamās 
prasmes, lai ar bērnu risinātu pedago-
ģiskas dabas jautājumus. Šādās situāci-
jās nevajadzētu kautrēties lūgt pado-
mu un palīdzību. Tāpēc mūsu iestādes 
atbalsta personāls sniedz konsultācijas 
arī attālināti, lai vecākiem jebkurā brīdī 
būtu iespēja konsultēties par aktuāla-
jiem jautājumiem, pārmaiņām bērna 
uzvedībā, ģimenes attiecībām, peda-

goģiskajiem procesiem. 
Kontakti: sociālā pedago-

ģe Anda Zaumane (tālruņa nu-
murs  28771562, e-pasta adrese 
anda.zaumane@gmail.com), izglītī-
bas psiholoģe Dzinta Cirse-Tettere 
(tālruņa numurs 26544933, e-pasta 
adrese dzc@inbox.lv).

Inga Erdmane-Hermane,
Babītes novada pirmsskolas izglītī-

bas iestādes „Saimīte” vadītāja

paziņojums

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Klin-
tis” un „Gruduļi” atcelšanu
Ar Babītes novada pašvaldības domes 
02.04.2020. lēmumu „Par saistošo notei-
kumu Nr. 6 „Babītes novada pašvaldības 
27.01.2010. saistošo noteikumu Nr. 4 „Par 
Babītes novada Babītes pagasta nekusta-
mā īpašuma „Klintis” zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumiem 8048 009 0058, 
8048 009 0080 un nekustamā īpašuma 
„Gruduļi” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8048 009 0037 sadali un 
apbūvi” atzīšana par spēku zaudējušiem” 

apstiprināšanu” (protokols Nr. 5, 19.§) 
ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 6, 
ar kuriem tiek atzīts, ka spēku zaudē de-
tālplānojums nekustamajiem īpašumiem 
„Klintis”  un  „Gruduļi”.

Andra Valaine, 
Babītes novada pašvaldības 

Plānošanas un būvniecības daļas 
teritorijas plānotāja
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babītes novada pašvaldības domes pieņemtie lēmumi martā un aprīlī

Babītes novada pašvaldības domes sēdē 2020.  gada 
2. aprīlī izskatīti 34 lēmumprojekti.

Sēdē piedalījās 14 deputāti. 

Domes lēmumi īsumā: 
 apstiprināt Babītes novada pašvaldības 2020. gada projektu 

konkursa „Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā” noli-
kumu;

 apstiprināt pašvaldības piedalīšanos Eiropas Savienības Ei-
ropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai programmā 
2014.–2020.  gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ar projektu 
„Āra spēka trenažieri Babītē”. Noteikt, ka kopējais projekta 
budžets ir 30 650 eiro, kopējo attiecināmo izmaksu budžets 
ir 15 000 eiro. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu pro-
jektam 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām 1500 eiro, 
kā arī apmaksāt projekta neattiecināmās izmaksas, kuras ra-
dīsies projekta ieviešanas rezultātā;

 piešķirt nekustamā īpašuma „Dūkuri”, kadastra nr. 
80480130106, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
80480130101 adresi „Dūkuri”, Babītes pagasts, Babītes 
novads, un mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība” (0101) uz „Individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme” (0601) un „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir lauksaimniecība” (0101);

 piešķirt būvēm ar kadastra apzīmējumu 80880050260006 
un 80880050260005 adresi Spuņciema iela 8A, Spuņciems, 
Salas pagasts, Babītes novads;

 nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 
izstrādāto detālplānojuma projektu nekustamā īpašuma 
„Rotaļu iela 2” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
80480010845 Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā. 
Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas no 
paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Babītes Ziņas” vai  
„Rīgas Apriņķa Avīze”;

 atļaut no nekustamā īpašuma „Ezerlejiņas”, kadastra 
nr. 80480070125, atdalīt un reģistrēt kā atsevišķu nekusta-
mo īpašumu un kadastra objektu zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 80480070125, saglabāt esošo nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķi un piešķirt nosaukumu un adresi  
„Vizmas”, Skārduciems, Babītes pagasts, Babītes novads;

 apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekusta-
mā īpašuma „Dūšeļ-Kurzemnieki” zemes vienībai „Dūše-
ļu Kurzemnieki” ar kadastra apzīmējumu 80480130022 
Klīvēs, Babītes pagastā, Babītes novadā. Projektētajai ze-
mes vienībai Nr. 1 ar kadastra apzīmējumu 80480130146 
un ēkām ar kadastra apzīmējumiem 80480130022003, 
80480130022004, 80480130022005 piešķirt adresi „Te-
teri”, Klīves, Babītes pagasts, Babītes novads, un visā pla-
tībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimnie-
cība” (0101). Plānotajai zemes vienībai Nr.  2 ar plānoto 
kadastra apzīmējumu 80480130147 un ēkām ar kadastra 
apzīmējumiem 80480130022001, 80480130022002 pie-
šķirt adresi „Kurzemnieki”, Klīves, Babītes pagasts, Babītes 
novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus 
„Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (0601) un „Neap-
gūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (0600). 
Plānotajai zemes vienībai Nr.  3 ar plānoto kadastra apzī-
mējumu 80480130148, piešķirt adresi „Klīvlaimas”, Klī-
ves, Babītes pagasts, Babītes novads, un noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķus „Individuālo dzīvojamo māju 
apbūve” (0601) un „Neapgūta individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme” (0600). Plānotajai zemes vienībai 
Nr. 4 ar plānoto kadastra apzīmējumu 80480130149 pie-
šķirt adresi „Reneslāči”, Klīves, Babītes pagasts, Babītes 
novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus 
„Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (0601) un „Neap-

gūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (0600). 
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 
„Pavāri” zemes vienībai „Pavāri” ar kadastra apzīmējumu 
80480040247 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā. 
Projektētajai zemes vienībai Nr.  1 ar kadastra apzīmēju-
mu 80480041496 piešķirt nosaukumu „Pīlādzīši”, Piņķi, 
Babītes pagasts, Babītes novads, un visā platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (0101). Plā-
notajai zemes vienībai Nr.  2 ar plānoto kadastra apzīmē-
jumu 80480041497 un ēkām ar kadastra apzīmējumiem 
80480040247001, 80480040247002, 80480040247003, 
80480040247004, 80480040247005, 80480040247006, 
80480040247007 un 80480040247008 saglabāt nosau-
kumu un adresi „Pavāri”, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes 
novads, un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķi „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība” (0101). Plānotajai zemes vienībai Nr. 3 
ar plānoto kadastra apzīmējumu 80480131498 piešķirt 
nosaukumu „Piparmētras”, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes 
novads, un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķi „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība” (0101). Atļaut plānotās zemes vienības 
reģistrēt kā atsevišķus kadastra objektus;

 apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašu-
ma „Omuļi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
80880030298 Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā. 
Projektētajai zemes vienībai Nr. 1 ar kadastra apzīmējumu 
80880030094 saglabāt nosaukumu „Omuļi”, Gātciems, Sa-
las pagasts, Babītes novads, un visā platībā noteikt nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (0101). Plāno-
tajai zemes vienībai Nr. 2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 
80880030095 piešķirt nosaukumu „Jaunie Omuļi”, Gāt-
ciems, Salas pagasts, Babītes novads, un visā platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras galve-
nā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (0101). Nekus-
tamā īpašuma ar kadastra nr. 80880030068 sastāvā reģistrēt 
zemes vienību Nr. 1 ar kadastra apzīmējumu 80880030094. 
Zemes vienību Nr. 2 ar kadastra apzīmējumu 80880030095 
reģistrēt kā atsevišķu kadastra objektu;

 apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašu-
ma „Atpūtas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80880050420 sadalīšanai Spuņciemā, Salas pagastā, Babī-
tes novadā. Projektētai zemes vienībai Nr. 1 ar kadastra ap-
zīmējumu 80880050787 piešķirt adresi/nosaukumu Sila 
iela 38, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, un no-
teikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi visā platībā „In-
dividuālo dzīvojamo māju apbūve” (0601). Projektētai ze-
mes vienībai Nr. 2 ar kadastra apzīmējumu 80880050787 
piešķirt adresi/nosaukumu Sila iela 40, Spuņciems, Salas 
pagasts, Babītes novads, un noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi visā platībā „Individuālo dzīvojamo māju 
apbūve” (0601);

 apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašu-
ma „Timotiņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80480071009 sadalīšanai Skārduciemā, Babītes pagastā, 
Babītes novadā. Projektētai zemes vienībai Nr. 1 ar kadastra 
apzīmējumu 80480071129 saglabāt adresi/nosaukumu „Ti-
motiņi”, Skārduciems, Babītes pagasts, Babītes novads, un 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi visā platībā 
„Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (0601). Projektētai 
zemes vienībai Nr. 2 ar kadastra apzīmējumu 80480071130 
piešķirt adresi/nosaukumu „Eži”, Skārduciems, Babītes pa-
gasts, Babītes novads, un noteikt nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi visā platībā „Individuālo dzīvojamo māju apbū-
ve”;

 atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, ko ietver 
nekustamā īpašuma „Mežlīči-1” zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 80480040017 Spilvē, Babītes pagastā, Babītes 

novadā. Apstiprināt darba uzdevumu Nr. 02-2020 detālplā-
nojuma izstrādei. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības 
Plānošanas un būvniecības daļas vadītāju Veldzi Liepu par 
detālplānojuma izstrādes vadītāju;

 atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpa-
šuma „Kakari” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
80480010030 Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā. 
Apstiprināt darba uzdevumu Nr.  01-2020 detālplānojuma 
izstrādei. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības Plānoša-
nas un būvniecības daļas teritorijas plānotāju Andru Valaini 
par detālplānojuma izstrādes vadītāju;

 atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašu-
ma „Aizupes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
80480080092 Babītes pagastā, Babītes novadā. Apstiprināt 
darba uzdevumu Nr. 03-2020 detālplānojuma izstrādei. Ap-
stiprināt Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvnie-
cības daļas teritorijas plānotāju Andru Valaini par detālplā-
nojuma izstrādes vadītāju; 

 atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, ko ietver 
nekustamajā īpašumā „Sudrabi”, kadastra nr. 80480070116, 
ietilpstošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
80480070116, Babītes pagastā, Babītes novadā, nosakot, ka 
detālplānojuma teritorija var tikt precizēta pēc sadarbības 
institūciju nosacījumu saņemšanas detālplānojuma izstrā-
dei. Apstiprināt darba uzdevumu Nr. 05-2020 detālplānoju-
ma izstrādei. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības Plāno-
šanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāju Ingu Griezni 
par detālplānojuma izstrādes vadītāju;

 atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, ko ietver 
nekustamajā īpašumā „Zīles”, kadastra nr.  80480010009, 
ietilpstošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
80480011101, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, 
nosakot, ka detālplānojuma teritorija var tikt precizēta pēc 
sadarbības institūciju nosacījumu saņemšanas detālplānoju-
ma izstrādei. Apstiprināt darba uzdevumu Nr. 04-2020 de-
tālplānojuma izstrādei. Apstiprināt Babītes novada pašval-
dības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāju 
Ingu Griezni par detālplānojuma izstrādes vadītāju;

 apstiprināt detālplānojumu zemes vienībām „Sintijas” ar ka-
dastra apzīmējumu 80480071064, „Treijas” ar kadastra ap-
zīmējumu 80480071063 un „Vizbules” ar kadastra apzīmē-
jumu 80480071062 Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes 
novadā;

 apstiprināt detālplānojumu teritorijai, ko ietver nekustamā 
īpašuma „Drapes”, kadastra nr. 80480080054, zemes vienība 
ar kadastra apzīmējumu 80480080054, Sēbruciemā, Babītes 
pagastā, Babītes novadā;

 apstiprināt saistošos noteikumus Nr.  6 „Babītes novada 
pašvaldības 27.01.2010. saistošo noteikumu Nr. 4 „Par Ba-
bītes novada Babītes pagasta nekustamā īpašuma „Klintis” 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 80480090058, 
80480090080 un nekustamā īpašuma „Gruduļi” zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 80480090037 sadali un 
apbūvi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”. Saglabāt detālplā-
nojumā noteiktās sarkanās līnijas. Precizēt spēkā esošo de-
tālplānojumu sarakstu;

 apstiprināt aktualizēto Babītes novada Attīstības prog-
rammas 2015.–2020. gadam „Rīcības un investīciju plānu 
2020.–2022. gadam”;

 apstiprināt Babītes novada pašvaldības noteikumus „Par ģi-
menes dārzu izmantošanas kārtību”; 

 noslēgt zemes nomas līgumus bez apbūves tiesībām perso-
nīgās palīgsaimniecības vajadzībām – ģimenes dārza ierīko-
šanai un uzturēšanai saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. No-
mas maksa tiek noteikta 10% no neapbūvētā zemesgabala 
kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7 eiro, papildus 
nomas maksai maksājami visi ar normatīvajiem aktiem no-
teiktie nodokļi;

 apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piederošā nekusta-
mā īpašuma Brīvkalnos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 
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kadastra nr. 80480100474, neapbūvētas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu Nr. 80480100238, izsoles rezultātus;

 atstāt negrozītu administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmu-
mu Nr. 120032770 un sūdzību noraidīt;

 atstāt spēkā negrozītu administratīvā pārkāpuma protoko-
lu-lēmumu Nr. 120031920 un sūdzību noraidīt;

 piešķirt pabalstu ģimenei 240 eiro apmērā krīzes situācijas 
radīto seku pilnīgai vai daļējai novēršanai;

 atbrīvot laikā no 12.03.2020. līdz valstī noteiktās ārkār-
tējās situācijas izbeigšanās dienai SIA „IRG” (reģistrāci-
jas Nr. 40102019738) no šādos līgumos noteiktās nomas 
maksas: 02.11.2017. Nedzīvojamo telpu nomas līgums 
(Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde 
„Saimīte”); 02.11.2017. Inventāra nomas līgums (Babītes 
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Saimī-
te”); 26.09.2019. Telpu un aprīkojuma nomas līgums (Ba-
bītes novada pašvaldības Salas sākumskola); 26.09.2019. 
Telpu un aprīkojuma nomas līgums (Babītes vidusskola). 
Atbrīvot laikā no 12.03.2020. līdz valstī noteiktās ārkārtē-
jās situācijas izbeigšanās dienai SIA „Braunijs” (reģistrācijas 
Nr.  40203017923) no 01.07.2016. nedzīvojamo telpu no-
mas līgumā noteiktās nomas maksas;

 pārcelt Babītes novada pašvaldības administratīvajā teri-
torijā nekustamā īpašuma nodokļa I, II un III ceturkšņa 
maksājumu termiņus līdz 2020. gada 15. novembrim. Līdz 
2020. gada 15. novembrim Babītes novada pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā neveikt nekustamā īpašuma nodokļa 
kavējuma naudas aprēķinu par 2020. gadu;

 noteikt Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības 
daļas darbinieku sastāvu, kuriem ir piešķirtas tiesības kon-
trolēt transportlīdzekļu stāvēšanas un apstāšanās noteiku-
mu ievērošanu Babītes novada administratīvajā teritorijā: 
Māris Zariņš, Aigars Redzobs, Igors Žiličs, Dana Lomakina, 
Raimonds Prikulis, Gints Dozbergs, Laila Morkāne, Edgars 
Nolbergs, Arvis Hrečaniks, Mārtiņš Kadakovskis, Aldis 
Klems; 

 izsniegt četras izziņas par piekrišanu iegūt īpašumā nekusta-
mos īpašumus; 

 apstiprināt Babītes novada pašvaldības konkursa nolikumu 
„Par bezmaksas mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā”;

 iedalīt 564,97 eiro apsaimniekošanas biedrībai „Lapsas” 
(reģ. Nr. 40008141050) bērnu rotaļu laukumam izmantotās 
teritorijas zemes nomas maksas izdevumu segšanai;

 apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteiku-
mus Nr.  7 „Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 
2020. gada budžetā”; 

 lai veiktu savstarpējos norēķinus ar citām pašvaldībām, ap-
stiprināt grozījumus Babītes novada pašvaldības izglītības 

iestāžu 2020.  gada izdevumu tāmē uz vienu audzēkni at-
bilstoši iepriekšējās gada naudas plūsmas izdevumiem.

Babītes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 
26. martā izskatīts viens lēmumprojekts. 

Sēdē piedalījās 10 deputāti. 
Domes lēmums īsumā: 

 apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos no-
teikumus Nr. 5 „Grozījumi Babītes novada pašvaldības 
23.08.2017. saistošajos noteikumos Nr.  9 „Babītes novada 
pašvaldības nolikums””.

Babītes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 14. ap-
rīlī izskatīti trīs lēmumprojekti. 

Sēdē piedalījās astoņi deputāti. 
Domes lēmumi īsumā: 

 apstiprināt saistošos noteikumus Nr.  8 „Grozījumi Babītes 
novada pašvaldības 2017. gada 25. oktobra saistošajos no-
teikumos Nr. 16 „Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem 
ar materiālā stāvokļa izvērtēšanu””. Noteikt, ka saskaņā ar 
likuma „Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas 
laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” 36. panta pirmo un otro 
daļu saistošie noteikumi Nr. 8 „Grozījumi Babītes novada 
pašvaldības 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos 
Nr. 16 „Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem ar mate-
riālā stāvokļa izvērtēšanu”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
to parakstīšanas; 

 noteikt, ka no pašvaldības Sociālā dienesta budžeta apmak-
sā pārtikas pakas Babītes novada administratīvajā teritorijā 
dzīvesvietu deklarējušajiem pirmsskolas vecuma bērniem 
no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm 58,30 eiro ap-
mērā vienam bērnam par laika periodu no 13.03.2020. līdz 
14.04.2020. Noteikt, ka no pašvaldības Sociālā dienesta bu-
džeta apmaksā pārtikas pakas Babītes novada administratī-
vajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem vispārējās izglītī-
bas iestāžu 5.–12. klašu izglītojamiem no maznodrošinātām 
un trūcīgām ģimenēm 21,30 eiro apmērā vienam bērnam 
par laika periodu no 13.03.2020. līdz 14.04.2020. Noteikt, 
ka no pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu budžeta 
apmaksā pārtikas pakas pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestāžu audzēkņiem no daudzbērnu ģimenēm 26,50 eiro 
apmērā vienam bērnam par laika periodu no 13.03.2020. 
līdz 14.04.2020. Noteikt, ka no pašvaldības vispārējās izglī-
tības iestāžu budžeta apmaksā pārtikas pakas pašvaldības 
vispārējas izglītības iestāžu 5.–12. klašu izglītojamiem no 
daudzbērnu ģimenēm 15 eiro apmērā vienam bērnam par 
laika periodu no 13.03.2020. līdz 14.04.2020. Noteikt, ka 
no pašvaldības Sociālā dienesta budžeta apmaksā pārtikas 

pakas Babītes novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu 
deklarējušajiem pirmsskolas vecuma bērniem no daudzbēr-
nu ģimenēm 26,50 eiro apmērā vienam bērnam par laika 
periodu no 13.03.2020. līdz 14.04.2020. Noteikt, ka no paš-
valdības Sociālā dienesta budžeta apmaksā pārtikas pakas 
Babītes novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu dek-
larējušajiem vispārējas izglītības iestāžu 5.–12. klašu izglī-
tojamiem no daudzbērnu ģimenēm 15 eiro apmērā vienam 
bērnam par laika periodu no 13.03.2020. līdz 14.04.2020. 
Noteikt, ka pārtikas paku sagatavošanu nodrošina ēdināša-
nas pakalpojumu sniedzējs pašvaldības izglītības iestādēm 
SIA „IRG”. Noteikt, ka pārtikas paku izsniegšanu nodrošina 
pašvaldības izglītības iestāžu administrācija un pašvaldības 
Sociālā dienesta darbinieki. Noteikt, ka maznodrošināto, 
trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērnu likumiskie pārstāvji 
līdz 2020. gada 20. aprīlim piesakās brīvpusdienu pārtikas 
pakas saņemšanai, aizpildot pieteikumu tīmekļa vietnē 
www.babite.lv. Noteikt, ka pārtikas paku izsniegšanas vai 
piegādes laiks un vieta tiks izziņota pēc pieteikumu apkopo-
šanas 2020. gada 20. aprīlī; 

 atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma 
Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3.31. pun-
kta nosacījumiem noteikt, ka valsts budžeta dotācija par 
aprīļa mēnesi izlietojama brīvpusdienu apmaksai Babītes 
novadā dzīvesvietu deklarējušajiem 1., 2., 3., 4. klašu izglīto-
jamiem no maznodrošinātas, trūcīgas vai daudzbērnu ģime-
nes, gadījumā, ja 1., 2., 3. un 4. klašu izglītojamo brīvpusdie-
nu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi netiek 
pilnībā izmantoti, tie izlietojami brīvpusdienu apmaksai 
novada  teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem 5., 6., 7., 8. 
un 9. klašu izglītojamiem, kas nāk no trūcīgas, maznodro-
šinātas vai daudzbērnu ģimenes. Noteikt, ka brīvpusdienas 
tiek nodrošinātas pārtikas pakas veidā 21,30 eiro vērtībā par 
2020. gada marta mēneša septiņām dienām un aprīļa mēne-
ša astoņām dienām. Noteikt, ka pārtikas paku sagatavošanu 
nodrošina ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs pašvaldības 
izglītības iestādēm SIA „IRG”. Noteikt, ka pārtikas paku iz-
sniegšanu nodrošina pašvaldības izglītības iestāžu adminis-
trācija un pašvaldības Sociālā dienesta darbinieki. Noteikt, 
ka maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērnu 
likumiskie pārstāvji līdz 2020. gada 20. aprīlim piesakās 
brīvpusdienu pārtikas pakas saņemšanai, aizpildot pieteiku-
mu tīmekļa vietnē www.babite.lv. Noteikt, ka pārtikas paku 
izsniegšanas vai piegādes vieta un laiks tiks izziņota pēc pie-
teikumu apkopošanas 2020. gada 20. aprīlī.

Andrejs Ence, 
pašvaldības domes priekšsēdētājs

paziņojums

Apstiprināts detālplānojums nekustamajiem īpašumiem „Sintijas”, „Treijas”, „Vizbules” Dzilnuciemā, 
Babītes pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 
02.04.2020. lēmumu, protokols Nr. 5,17.§, 
ir apstiprināts detālplānojums zemes vie-
nībām „Sintijas” ar kadastra apzīmējumu 
8048 007 1064, „Treijas” ar kadastra ap-
zīmējumu 8048 007 1063 un „Vizbules” ar 

kadastra apzīmējumu 8048 007 1062 Dzil-
nuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazī-
ties Babītes novada pašvaldības Administrā-
cijas Plānošanas un būvniecības daļā Centra 
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 

novadā, Babītes novada pašvaldības inter-
neta vietnē www.babite.lv, kā arī ģeoportālā  
www.geolatvija.lv.

Andra Valaine, 
Babītes novada pašvaldības  

teritorijas plānotāja

paziņojums

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, 
ko ietver nekustamā īpašuma „Sudrabi” zemes vienība Babītes 
pagastā, Babītes novadā 
Ar Babītes novada pašvaldības domes 
02.04.2020. lēmumu, protokols Nr. 5, 
15.§, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde 
teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma 
„Sudrabi”, kadastra nr. 8048 007 0116, 
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
8048 007 0116, Babītes pagastā, Babītes 
novadā. 
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt 
priekšnoteikumus dzīvojamās apbūves īs-
tenošanai nekustamā īpašuma „Sudrabi” 
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
8048 007 0116, nodrošinot tai nepiecieša-
mo infrastruktūru, detalizējot zemes vienību 
izmantošanu un apbūves parametrus at-
bilstoši Babītes pagasta teritorijas plānoju-
ma 2008.–2020. gadam un Salas pagasta 
teritorijas plānojuma 2005.–2017. gadam 
Teritorijas izmantošanas un apbūves notei-
kumu prasībām.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ap-
stiprināta Babītes novada pašvaldības terito-
rijas plānotāja Inga Griezne.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus 
var iesniegt līdz 28.05.2020. Babītes nova-
da 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, juridis-
kām personām – nosaukums, reģistrācijas 
numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas 
laiks Babītes novada pašvaldībā – pirmdie-
nās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 
plkst. 13.00–18.00.

Inga Griezne,
teritorijas plānotāja

paziņojums

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Drapes” zemes vienībai Sēbru-
ciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 
02.04.2020. lēmumu „Par detālplāno-
juma apstiprināšanu teritorijai, ko ietver 
nekustamā īpašuma „Drapes”, kadastra 
nr. 8048 008 0054, zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 8048 008 0054, 
Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes no-

vadā”, protokols Nr. 5,18.§, ir apstiprināts 
detālplānojums nekustamā īpašuma „Dra-
pes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8048 008 0054 Sēbruciemā, Babītes pa-
gastā, Babītes novadā.
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazī-
ties Babītes novada pašvaldības Administrā-

cijas Plānošanas un būvniecības daļā Centra 
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, Babītes novada pašvaldības inter-
neta vietnē www.babite.lv, kā arī ģeoportālā  
www.geolatvija.lv.

Inga Griezne,
teritorijas plānotāja

Saskaņā ar likumu „Par valsts institūciju darbību valsts ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” pašvaldības saistošie noteikumi tiek publicēti LR oficiālajā izdevumā „Latvijas vēstnesis” un pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv.
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paziņojums

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienī-
bai „Kakari” Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā 
Ar Babītes novada pašvaldības domes 
02.04.2020. lēmumu „Par detālplāno-
juma izstrādes uzsākšanu zemes vie-
nībai „Kakari”, kadastra apzīmējums 
8048 001 0030, Mežārēs, Babītes 
pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr. 5, 
13.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde 
ar mērķi detalizēt zemes vienību izman-
tošanu un apbūves parametrus, paredzot 
detālplānojuma teritorijā privātmāju būv-
niecību, vienlaikus nosakot jauno zemes 
vienību robežas un aprobežojumus, kā 
arī privātmāju uzturēšanai nepieciešamo 
transporta infrastruktūru un inženierko-
munikācijas. 
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ap-
stiprināta Babītes novada pašvaldības Admi-

nistrācijas Plānošanas un būvniecības daļas 
teritorijas plānotāja Andra Valaine.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus 
līdz 19.06.2020. var iesniegt Babītes nova-
da 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 gai-
tai var vienotajā ģeotelpiskās informāci-
jas un pakalpojumu sniegšanas portālā  
www.geolatvija.lv. 

Andra Valaine,
Babītes novada pašvaldības 

Plānošanas un būvniecības daļas 
teritorijas plānotāja

paziņojums

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam 
īpašumam „Mežlīči-1” Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 
02.04.2020. lēmumu „Par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver ne-
kustamā īpašuma „Mežlīči-1” zemes vienība 
ar kadastra apzīmējumu 80480040017 
Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā” 
(prot. Nr. 5, 12.§) ir uzsākta detālplānojuma 
izstrāde ar mērķi detalizēt zemes vienību 
izmantošanu un apbūves parametrus, pa-
redzot detālplānojuma teritorijā privātmāju 
būvniecību, izvērtējot un nosakot transporta 
infrastruktūrai nepieciešamo teritoriju.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ap-

stiprināta Babītes novada pašvaldības Admi-
nistrācijas Plānošanas un būvniecības daļas 
vadītāja Veldze Liepa.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus 
līdz 08.06.2020. var iesniegt Babītes no-
vada pašvaldības Administrācijas ēkā Cen-
tra 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

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Zīles” 
zemes vienība Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā 
Ar Babītes novada pašvaldības domes 
02.04.2020. lēmumu, protokols Nr. 5, 16.§, 
ir uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai, 
ko ietver nekustamā īpašuma „Zīles”, ka-
dastra nr. 8048 001 0009, zemes vienība 
ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1101 
Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā. 
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt 
priekšnoteikumus dzīvojamās apbūves 
īstenošanai nekustamā īpašuma „Zīles” 
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
8048 001 1101, nodrošinot tai nepiecieša-
mo infrastruktūru, detalizējot zemes vienību 

izmantošanu un apbūves parametrus at-
bilstoši Babītes pagasta teritorijas plānoju-
ma 2008.–2020. gadam un Salas pagasta 
teritorijas plānojuma 2005.–2017. gadam 
Teritorijas izmantošanas un apbūves notei-
kumu prasībām.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ap-
stiprināta Babītes novada pašvaldības terito-
rijas plānotāja Inga Griezne.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus 
var iesniegt līdz 28.05.2020. Babītes nova-
da 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 perso-
nām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, 
dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – 
nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Ap-
meklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada 
pašvaldībā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 
8.15–12.15 un plkst. 13.00–18.00.

Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības 

Plānošanas un būvniecības daļas  
teritorijas plānotāja

paziņojums

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Rotaļu iela 2” Mežārēs, Babītes pagastā, 
Babītes novadā, publisko apspriešanu
Ar Babītes novada pašvaldības domes 
02.04.2020. lēmumu „Par nekustamā īpašu-
ma „Rotaļu iela 2” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8048 001 0845 Mežārēs, Babī-
tes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma 
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinu-
mu saņemšanai” (prot. Nr. 5, 5.§) ir nodots de-
tālplānojuma projekts publiskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 
18.05.2020. līdz 15.06.2020.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 
08.06.2020. plkst.17.00 Babītes novada 

pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 
4, Piņķos, Babītes pagastā.
Publiskās apspriešanas laikā detālplāno-
juma projekts būs pieejams ģeoportālā  
www.geolatvija.lv, Babītes novada pašvaldības 
mājaslapā www.babite.lv un Babītes novada 
pašvaldības Administrācijas Plānošanas un 
būvniecības daļā Centra ielā 4 (5. kabinets), 
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā. 
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var 
iesniegt Babītes novada pašvaldības Adminis-
trācijai Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, 
Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot 

uz e-pasta adresi dome@babite.lv. Ja priekšli-
kumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbil-
di, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, 
personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām 
personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, 
adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babī-
tes novada pašvaldības Administrācijā pirm-
dienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 
plkst. 13.00–18.00 

Veldze Liepa,
Babītes novada pašvaldības 

Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja

paziņojums

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai „Aizupes” Babītes pagastā, Babī-
tes novadā 
Ar Babītes novada pašvaldības domes 
02.04.2020. lēmumu „Par detālplāno-
juma izstrādes uzsākšanu zemes vie-
nībai „Aizupes”, kadastra apzīmējums 
8048 008 0092, Babītes pagastā, Babī-
tes novadā” (prot. Nr. 5, 14.§) ir uzsākta 
detālplānojuma izstrāde ar mērķi detalizēt 
zemes vienību izmantošanu un apbūves 
parametrus, paredzot detālplānojuma te-
ritorijā privātmāju būvniecību, vienlaikus 
nosakot jauno zemes vienību robežas un ap-

robežojumus, kā arī privātmāju uzturēšanai 
nepieciešamo transporta infrastruktūru un 
inženierkomunikācijas. 
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ap-
stiprināta Babītes novada pašvaldības Admi-
nistrācijas Plānošanas un būvniecības daļas 
teritorijas plānotāja Andra Valaine.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus 
līdz 19.06.2020. 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 gai-
tai var vienotajā ģeotelpiskās informāci-
jas un pakalpojumu sniegšanas portālā  
www.geolatvija.lv. 

Andra Valaine,
Babītes novada pašvaldības 

Plānošanas un būvniecības daļas 
teritorijas plānotāja

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam “Mežlīči -1”, Spilvē, 
Babītes pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 02.04.2020. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsāk-
šanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Mežlīči-1” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
80480040017 Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot.Nr.5, 12.§)  ir uzsākta detālplānojuma 
izstrāde ar mērķi detalizēt zemes vienību izmantošanu un apbūves parametrus, paredzot detālplāno-
juma teritorijā privātmāju būvniecību, izvērtējot un nosakot transporta infrastruktūrai nepieciešamās 
teritoriju.
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Aicinām iedzīvotājus reģistrēt 
nekustamajos īpašumos esošās 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas!
SIA „Babīte siltums” veido decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu reģistru, kā to paredz 
Babītes novada pašvaldības 2019. gada 
29. maija saistošie noteikumi Nr. 47 „Par 
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtību”, kas 
izstrādāti, pamatojoties uz Ūdenssaimnie-
cības pakalpojuma likumu un Ministru ka-
bineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem 
Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un 
reģistrēšanu”. 

Šāds reģistrs ļaus pārraudzīt, kā īpašumos tiek 
ievērotas notekūdeņu apsaimniekošanas pra-
sības, tādējādi rūpējoties par vides tīrību un 
iedzīvotāju veselību.

Reģistrācija decentralizēto kanalizācijas sis-
tēmu reģistrā līdz 2021. gada 31. decembrim 
jāveic visiem īpašniekiem, kuru īpašums nav 
pieslēgts centrālajam kanalizācijas tīklam, bet 
tajā tiek izmantota kāda no decentralizētās ka-
nalizācijas sistēmām: 

 notekūdeņu krājtvertes, kur notekūdeņi un 
nosēdumi tiek uzkrāti un regulāri izvesti ār-
pus apsaimniekotā īpašuma;

 septiķi – tvertnes ar divām vai trim savstar-
pēji savienotām kamerām un ar speciāli ierī-
kotu tiem sekojošu infiltrācijas sistēmu;

 rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīša-
nas iekārtas ar jaudu līdz 5 m3 diennaktī.
Nekustamā īpašuma īpašniekam jāizvērtē, 

vai decentralizētās kanalizācijas sistēmas dar-
bība atbilst vides aizsardzības prasībām. Eks-
pluatācijai nederīgas iekārtas būs jāsakārto ne 
vēlāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim. 

Kā reģistrēt decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu reģistrā? 
Lai reģistrētu īpašumā esošu decentralizētās 
kanalizācijas sistēmu, aizpildīts reģistrācijas 
iesniegums kopā ar rūpnieciski izgatavotas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tehniskās 
dokumentācijas kopiju vai atbilstoša komer-
santa* apliecinājumu par decentralizētās ka-
nalizācijas sistēmas tehnisko stāvokli, objekta 
Zemesgrāmatas apliecību, tās norakstu vai 
citu īpašumtiesību apliecinošu dokumentu 
jāiesniedz SIA „Babītes siltums” klātienē Jūr-
malas ielā 13E, Piņķos, Babītes pagastā, Babī-
tes novadā (ārkārtējās situācijas laikā aicinām 
dokumentus ievietot pastkastītē, kas izvieto-
ta pie SIA „Babītes siltums” administrācijas 
ēkas), jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi  
info@babitessiltums.lv vai pa pastu. 

Reģistrācijas iesniegums lejuplādējams SIA 
„Babītes siltums” tīmekļvietnē, sadaļā „Decen-
tralizētā kanalizācija” vai pēc ārkārtējās situā-
cijas beigām saņemams SIA „Babītes siltums” 
administrācijas telpās. 

Informējam, ka pēc iesnieguma saņemšanas 
SIA „Babītes siltums” darbiniekiem būs tiesības 
apsekot nekustamo īpašumu, lai novērtētu tajā 
esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu, tās 
tehnisko stāvokli un atbilstību sniegtajām ziņām.

Neiekļaušanās vienotajā decentralizēto ka-
nalizācijas sistēmu uzskaitē tiks kvalificēta kā 
administratīvais pārkāpums, par kuru Babītes 
novada pašvaldības institūcijām ir tiesības sa-
stādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un 
lemt par soda piemērošanu.

*Atbilstošs komersants – komersants, kas ir 
specializējies decentralizēto kanalizācijas sistē-
mu projektēšanā, būvniecībā, tirdzniecībā vai 
apkopē. 

Kas sniegs asenizācijas pakalpojumus?
Notekūdeņus un nosēdumus no decentrali-
zētajām kanalizācijas sistēmām pašvaldības 
administratīvajā teritorijā varēs savākt un iz-
vest tikai tie asenizatori, kuri šī pakalpojuma 
sniegšanai būs reģistrējušies Babītes novada 
pašvaldības asenizatoru reģistrā pašvaldības 
mājaslapā www.babite.lv  – „Iedzīvotājiem”  – 
„Asenizatoru reģistrs”, atbilst tās saistošajos 
noteikumos noteiktajām prasībām, ir noslē-
guši līgumu ar speciāli izveidotas notekūdeņu 
pieņemšanas vietas īpašnieku, valdītāju vai 
turētāju. 

Lūdzam pievērst uzmanību! 
No 2020. gada 27. marta mainīta SIA „Babītes 
siltums” juridiskā adrese, tagad tā ir Jūrmalas 
iela 13E, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes no-
vads, kur uzņēmums atrodas arī faktiski (starp 
veco katlumāju un automazgātavu). 

Adrese mainīta sakarā ar jaunās katlumājas 
un administrācijas telpu izbūvi. Iepriekš juri-
diskā adrese bija Jūrmalas iela 13D, Piņķi, Ba-
bītes pagasts, Babītes novads. 

SIA „Babītes siltums” ir Babītes novada 
pašvaldības kapitālsabiedrība, tās vispārējais 
sabiedriskais mērķis – nodrošināt sabiedriskos 
ūdenssaimniecības pakalpojumus Babītes cie-
mā, Piņķu ciemā, Priežciemā un Spuņciemā, 
daļēji Spilves ciemā, kā arī siltumapgādi Piņķu 
ciemā.

Iepazīties ar jaunumiem, sekot līdzi SIA „Ba-
bītes siltums” aktualitātēm varat SIA „Babītes 
siltums” mājaslapā www.babitessiltums.lv!

Kontakti saziņai: tālruņa numurs 67914496 
vai 23556200, e-pasta adrese info@babitessil-
tums.lv.

SIA „Babītes siltums”

Izsludināts projektu konkurss „Ģimenei. 
Videi. Izaugsmei Babītes novadā”
Babītes novada pašvaldība aicina interesentus – Babītes novada nevalstiskās organizā-
cijas, komercsabiedrības un fiziskas personas, kuras reģistrētas kā saimnieciskā darba 
veicēji, – piedalīties projektu konkursā „Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā”, 
īstenojot idejas un ieceres dzīves vides kvalitātes uzlabošanai novadā.
Konkurss norisinās jau ceturto gadu. Pērn kon-
kursa ietvaros izveidots vēstures izziņas stends 
Skārduciemā, notikušas biedrības „Radošais 
laiks” organizētās mākslas dienas „Putni”, Lat-
vijas Kultūrvēsturiskās ainavas un vēsturiskās 
atmiņas izpētes un saglabāšanas biedrība iz-
veidojusi ceļojošo izstādi, pēcāk organizējot 
arī sarunu ciklu un konkursu novada vispāriz-
glītojošo skolu audzēkņiem. Plaši apmeklētas 
Latvijas Ornitoloģijas biedrības organizētās 
ekskursijas. Īstenoti teritorijas labiekārtošanas 
darbi Mežārēs un Piņķos. 

Šogad, līdzīgi kā pagājušajā gadā, kopējais 
projektu finansējuma fonds ir 20 000 eiro, vie-
nam projektam maksimāli piešķiramais finan-
sējuma apjoms – līdz 4000 eiro.

Finansējuma saņemšanai tiks atbalstīti pro-
jekti, kuros paredzēta teritorijas labiekārtošana 
un sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, kultūras 
pasākumu organizēšana un tradicionālo kultū-
ras vērtību saglabāšana, veselīga dzīvesveida 
un sporta popularizēšana. 

Projektu īstenošanas vieta  – Babītes novada 

administratīvā teritorija, īstenošanas laiks – no 
2020.  gada 25.  maija līdz 2020.  gada 30.  no-
vembrim.

Kā pieteikties?
Pieteikums konkursam jāiesniedz līdz 2020. 
gada 30. aprīlim, ievietojot to pie pašvaldī-
bas durvīm izvietotajā pastkastītē vai nosūtot 
pa pastu uz adresi   Centra iela 4, Piņķi, Babī-
tes pagasts, Babītes novads (pasta zīmogs  – 
2020. gada 30. aprīlis). 

Par projektu konkursa rezultātiem dalībniekus 
informēs rakstiski, tie tiks publicēti arī Babītes 
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ba-
bītes Ziņas” un interneta vietnē www.babite.lv.

Sīkāka informācija par konkursu, zvanot uz 
tālruņa numuru 67914377 vai rakstot pašval-
dības projektu vadītājai Jolantai Ivanovai uz 
e-pasta adresi jolanta.ivanova@babite.lv.

Māra Mičule, 
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Noslēgušās aptaujas par brīvdabas spēka trenažieru 
uzstādīšanu parkā pie Babītes stacijas un jaunu volejbola 
laukumu izbūvi, kā arī esošo labiekārtošanu Piņķos
Babītes novada pašvaldība, plānojot parka pie Babītes stacijas un Piņķu ūdenskrātuves 
apkārtnes attīstīšanu, laikā no 5. marta līdz 13. martam tīmekļvietnē www.babite.lv orga-
nizēja divas aptaujas, aicinot iedzīvotājus izteikt viedokli par brīvdabas spēka trenažieru 
uzstādīšanu parkā pie Babītes stacijas un jaunu volejbola laukumu izbūvi, kā arī esošo 
labiekārtošanu Piņķos. Apkopoti aptauju rezultāti, un tie liecina, ka abas iniciatīvas tiek 
atbalstītas, saņemti arī ieteikumi. 

Aptauja par divu jaunu volejbola laukumu izbūvi, 
kā arī esošo labiekārtošanu Piņķos
Aptaujā piedalījās 185 respondenti, no tiem 
136 jeb 73% jaunu volejbolu laukumu izbūvi 
un esošo labiekārtošanu uzskata par lietderīgu 
un ierosināto iniciatīvu atbalsta, 42 jeb 23% – 
neatbalsta, 7 jeb 4% respondentu uzskata, ka 
nepieciešams labiekārtot jau esošos volejbo-
la laukumus, bet izbūvēt jaunus nevajadzētu. 
Aptaujas laikā saņemti ierosinājumi izveidot 
volejbola laukumu arī Babītē, bērnu rotaļu 
laukumu Piņķos, stadionu pie Babītes vidus-
skolas vai daudzfunkcionālu laukumu ar cietu 
segumu un bortiem florbolam, ielas hokejam 
un mini futbolam. 
Aptauja par brīvdabas spēka trenažieru 
uzstādīšanu parkā pie Babītes stacijas
Aptaujā piedalījās 436 respondenti, no tiem 
424 jeb 97,2% ierosināto iniciatīvu atbalsta, sa-
vukārt 12 jeb 2,8% – neatbalsta. Tāpat aptaujas 
laikā saņemti ierosinājumi papildus spēka tre-
nažieriem uzstādīt arī velo un slēpošanas tre-
nažierus, kā arī trenažierus, kas būtu pielāgoti 
tieši senioru vajadzībām.  

Trenažieri ir inovatīvs izgudrojums  – tie ir 
apvienojums tradicionālajiem brīvdabas trena-

žieriem ar profesionāliem spēka trenažieriem, 
kuri paredzēti iekštelpām. Trenažieriem ir 
pievienotas svaru ripas, kuras ļauj katram pēc 
saviem ieskatiem izvēlēties sev piemērotāko 
treniņa slodzi. Uz katra trenažiera izvietots 
digitāls kods, kuru aktivizējot ar viedierīci var 
noskatīties video lietošanas pamācību. Līdzīgi 
brīvdabas spēka trenažieri 2019. gada rudenī 
uzstādīti Piņķos, nekustamajā īpašumā „Loki”.

Aptaujas par brīvdabas spēka trenažieru uz-
stādīšanu parkā pie Babītes stacijas rezultāti iz-
mantoti, iesniedzot projekta pieteikumu „Āra 
spēka trenažieri Babītē” biedrības „Pierīgas 
partnerība” izsludinātajā atklāta projektu kon-
kursa iesniegumu pieņemšanas 9. kārtā Lauku 
attīstības programmas 2014.–2020. gadam 
19.2. pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratē-
ģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās 
vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai 3.2. rīcī-
bā „Vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras 
objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamī-
bai, kvalitātei un sasniedzamībai”.

Māra Mičule, 
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste



bibliotēkas ziņas
Ārkārtējās situācijas periodā līdz 12. maijam Babītes novada pašvaldības bibliotēka darbojas bezkontaktu 
režīmā, nemainot darba laikus, atskaitot sestdienas, kad bibliotēkas ir slēgtas. Grāmatu lietošanas termi-
ņus pagarinām visiem automātiski.

Grāmatas ieteicams pasūtīt attā-
lināti, izmantojot Babītes novada 
mājaslapas www.babite.lv sadaļu 
„Iedzīvotājiem” → „Bibliotēka” → 
„Babītes novada pašvaldības bib-
liotēkas katalogs”. Ja esat auto-
rizējies, tad jāievada bibliotēkas 
piešķirtais lietotājvārds un paro-
le. Ja neesat autorizējies, zvaniet 
uz bibliotēkas tālruņa numuru 
67914877 vai 28644949,  – pie-
šķirsim autorizācijai lietotājvārdu 
un paroli, lai varat pasūtīt grāma-
tas attālināti. Pasūtītās grāmatas 
izsniedzam, ieliekot polietilēna 

maisiņā un ievietojot kastītē „Iz-
sniedzamās grāmatas” uz speciāli 
ierīkota galda pie bibliotēkas dur-
vīm. Grāmatu nodošana – ieliekot 
kastītē „Nododamās grāmatas”. 
Nodotās grāmatas dezinficējam un 
nedēļu noturam karantīnā.

Ierodoties saņemt vai nodot grā-
matas, lūgums aizpildīt apliecināju-
mu par to, ka neesat kontaktējies ar 
Covid-19 inficētajiem vai karantīnā 
esošām personām!

Grāmatas var pasūtīt arī zvanot 
uz tālruņa numuru 67914877 vai 
28644949 pirms nākšanas uz bib-

liotēku vai nākt jau ar gatavu sa-
rakstiņu – tas atvieglos un paātrinās 
apkalpošanu.

Aicinām izmantot elektronis-
kos resursus vietnēs www.3td.lv,  
gramatas.lndb.lv, www.letonika.lv, 
www.las.am, www.filmas.lv, www.pe-
riodika.lv, www.manizurnali.lv! Vir-
tuālās izstādes un ekskursijas mu-
zejos: www.bibliotekaberniem.rcb.lv;  
www.rdmv.lv.

Ināra Pētersone, 
Babītes novada pašvaldības 

bibliotēkas bibliotekāre
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Laipni lūgti Salas sākumskolas ģimenē!
Babītes novada pašval-
dības Salas sākumskola 
turpina pieteikumu 
reģistrāciju mācībām 
Salas sākumskolā 1. kla-
sē 2020./2021. mācību 
gadā. Pieteikumu 
reģistrācija notiks līdz 
31. maijam. Uzņemam 
arī 2., 3. un 4. klasē!
Pieteikumu reģistrācijas noteiku-
mi un iesniegums pieejams skolas 
mājaslapā www.salassakumskola.lv, 
sadaļā „Vecākiem”. Aizpildītu un pa-
rakstītu iesniegumu lūdzam ieskenēt 
un nosūtīt uz skolas e-pastu salas-
skola@babite.lv, oriģinālu iesniedzot 
klātienē vēlāk, pēc ārkārtējās situāci-
jas beigām. 

Izglītības iestāde pēc 
31.  maija rakstiski vai 
elektroniski paziņos ve-
cākiem (aizbildņiem) par 
bērna uzņemšanu vai par 
atteikumu uzņemt izglītī-
bas iestādē.

Sekojiet līdzi informāci-
jai www.salassakumskola.lv 
vai Salas sākumskolas „Fa-

cebook” lapā! 
Plašāka informācija, zvanot uz tāl-

ruņa numuru 20395011 vai rakstot uz 
e-pasta adresi salasskola@babite.lv. 

Aija Vanaga,
Babītes novada pašvaldības 

Salas sākumskolas direktores 
vietniece audzināšanas jomā

Programma „Latvijas skolas soma” Babītes vidusskolā 2019./2020. mācību 
gada 2. semestrī
Programma „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana 
vairāk nekā 200 000 Latvijas bērnu un jauniešu. Tās mērķis ir nodrošināt 
katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra 
laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba 
saturu, un dot iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs 
(skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, 
dizainā un kino), tajā skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un 
saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikme-
tīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas.
2019./2020.  mācību gada 2.  se-
mestra pasākumi Babītes vidusskolā 
veltīti teātra mākslai. 13. janvārī sko-
lā viesojās Goda teātra un Liepājas 
teātra aktieri Edgars Ozoliņš un Ro-
lands Beķeris ar izrādi „Čomiņi”. Iz-
rāde nominēta 2017./2018. sezonas 
„Spēlmaņu nakts” balvai kategorijā 
„Gada izrāde pusaudžiem”, to skatī-
jās 7.–9. klašu izglītojamie, atzīstot, 
ka izrāde ir gan pamācoša, gan aiz-
raujoša un viņiem ļoti aktuāla.

25. februārī programmas „Latvijas 
skolas soma” ietvaros Babītes vidus-
skolā pie 10.–12.  klašu izglītojama-

jiem viesojās Dejas teātra kompānija 
„Stars’ Well” ar ekopedagoģijā balstī-
tu audiovizuālu laikmetīgās dejas iz-
rādi „Brīvības bioloģija. Zuša stāsts’’ 
(aktieri Edgars Lipors, Lilija Lipora, 
Elīna Apsīte). Tas ir stāsts par dabu 
un dabisko mūsos, par to, ka visi 
esam vienotā ekosistēmā  – aļģes, 
zivis, ūdeņi, zeme, kukaiņi, putni, 
dzīvnieki un cilvēki. Izrādes veido-
tāji aicina būt vērīgiem pret vietu, 
kurā dzīvojam, un tiem, kas dzīvo 
līdzās. Pēc izrādes izglītojamajiem 
bija iespēja ar aktieriem un Pasaules 
Dabas fonda pārstāvi Elzu Ozoliņu 

pārrunāt redzēto, uzdot jautājumus, 
dalīties savās pārdomās. Izrāde veici-
nāja izpratni un interesi par vidi un 
tās saglabāšanu. Jaunieši izrādi rak-
sturoja kā netipisku.

11. un 12. martā stāstus par 

putniem, to dzīves noslēpumiem 
3.–5. klašu izglītojamajiem izstāstīja 
aktieris Edgars Lipors un mūziķis 
Goran Gora izrādē „Putni”.

Teātra stundās izglītojamajiem 
bija iespēja papildināt zināšanas un 

ieraudzīt veidus, kā attīstīt savu ra-
došumu un veidot jaunu redzējumu 
uz it kā ikdienišķām lietām.

Gita Sondore,
Babītes vidusskolas

direktora vietniece izglītības jomā

Izrāde „Čomiņi”.

Izrāde „Putni”. Izrāde „Putni”.Izrāde „Brīvības bioloģija. Zuša stāsts’’
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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: 4378 eksemplāru
Datorsalikums: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”

4. maijs – Latvijas neatkarības atjaunošanas diena
1990. gada 4. maijā tika pieņemta Latvijas PSR Augstākās Padomes deklarācija „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” – dokuments, ar kuru tika atjaunota Satversmes 
sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtā Latvijas Republikas Satversme. Šī deklarācija pasludināja 1940. gada 17. jūnija PSRS militāro agresiju par starptautisku noziegumu un 
atjaunoja Latvijas Republikas suverenitāti.
Neviens vēsturisks notikums nav 
pēkšņs un nerodas tukšā vietā, tas 
vienmēr ir procesa rezultāts. Par 
1990. gada 4. maiju var runāt kā par 
divu savstarpēji saistītu procesu re-
zultātu. Pirmkārt, tā ir padomju oku-
pācija, otrkārt – tautas pretošanās tai, 
kas noveda pie Trešās atmodas un 
rezultējās ar neatkarības atjaunošanu. 

Pirmajos gados pēc okupācijas 
pretestības sagrāve un masveida re-
presijas bija apklusinājušas protestus 
pret padomju varu. Tomēr tauta bija 
tikai iebiedēta, tā nebija samieri-
nājusies. Cauri okupācijas desmit-
gadēm skanēja brīvības balss, kuru 
līdz tautai aiznesa tie, kuri bija gana 
drosmīgi neklusēt, – dzejnieki, rakst-
nieki, mūziķi un mākslinieki. Daudzi 
no viņiem dārgi samaksāja par šo 
uzdrīkstēšanos, jo sekoja dažādas re-
presijas – gan aizliegumi publicēties, 
gan filmu nokļūšana „plauktā”, gan 
arī pratināšanas Stūra mājā un reāli 
cietumsodi (Vizma Belševica, Knuts 
Skujenieks, Miervaldis Ozoliņš, Ro-
lands Kalniņš, Auseklis Baušķenieks 
un daudzi citi). Atmodas pašos 
pirmsākumos plašāk izskanēja Gu-
nāra Astras vārds – viņš divas reizes 
tika tiesāts par pretpadomju literatū-
ras glabāšanu un izplatīšanu. Viņam 
doto pēdējo vārdu tiesā viņa draugi 
(nelegāli) ierakstīja un vēlāk izplatī-
ja, tādējādi dodot iespēju arī ārzem-
ju presē nonākt Astras izteiktajām 
apsūdzībām padomju režīmam un 
Komunistiskajai partijai. Savu runu 
tiesas zālē G. Astra noslēdza ar vār-
diem: „Es ticu, ka šis laiks izgaisīs kā 
ļauns murgs. Tas dod man spēku šeit 
stāvēt un elpot. Mūsu tauta ir daudz 
cietusi un tādēļ iemācījusies, un pār-
cietīs arī šo tumšo laiku.”

Tumšā laika beigas pienāca 
80.   gadu nogalē, kad tauta arvien 
vairāk iesaistījās procesos, kas nori-
sinājās Latvijā un PSRS. 1986. gadā 
Liepājā trīs cilvēki (L. Grantiņš, R. 
Bitenieks un M. Bariss) izveidoja 
grupu „Helsinki-86”, kuras mērķis 
bija vērst uzmanību uz cilvēktiesību 
neievērošanu PSRS, kā arī atgādināt, 
ka PSRS Konstitūcijā ir ierakstītas 
savienoto republiku tiesības izstā-
ties no savienības. 1988. gada 14. 
jūnijā pirmo reizi Latvijas pēckara 

vēsturē demonstrācijas laikā grupas 
„Helsinki-86” biedrs Konstantīns 
Pupurs cauri visai Rīgai, no Brīvības 
pieminekļa līdz Brāļu kapiem, iznesa 
Latvijas sarkanbaltsarkano karogu. 
Par masveidīgu tautas iesaistīšanos 
protestos un Trešās atmodas sākumu 
varam runāt saistībā ar vides aizsar-
dzības jautājumiem, kas arvien vairāk 
aktualizējās, Padomju Savienībai cen-
šoties realizēt milzīgus ekonomiski 
un ekoloģiski nepamatotus projektus.  
Pirmais no tiem bija jau uzsākto būv-
darbu pārtraukšana plānotajā Dau-
gavpils HES. Sākotnēji tie bija Daiņa 
Īvāna un Artura Snipa raksti presē, 
kam pievienojās arvien jauni noza-
res profesionāļi  – inženieri, enerģē-
tiķi, biologi, ekonomisti. Šie protesti 
aizskanēja līdz Maskavai, un pirmo 
reizi tauta, nevis okupācijas vara, bija 
teikusi savu galavārdu. Šai uzvarai 
sekoja vēl viena – tika apturēts plāns 
Rīgā izbūvēt metro. Vides aizstāvju 
darbībām sekoja tālāka tautas akti-
vizēšanās – 1988. gada vasarā notika 
vairāki piemiņas pasākumi Rīgā, ku-
ros pulcējās līdz tam neredzēti daudz 
cilvēku, bet vienmēr miermīlīgi, bez 
nekārtībām, tikai dziedot. Līdz rude-
nim, kad notika Latvijas Tautas fron-
tes dibināšanas kongress, Dziesmotā 
revolūcija jau bija ieguvusi vārdu. 
1988. gada 7. oktobrī, dienu pirms 
Tautas frontes kongresa, Mežapar-
kā notika tautas manifestācija „Par 
tiesisku valsti!”, kas pulcēja 150  000 
dalībnieku. Tobrīd neatkarības ideja 
bija tikai sirdīs, tā īsti, skaļi to pauda 
tikai retais. Ja nu tikai dziedot  – pat 
tramvaji no Mežaparka uz centru un 
vilcieni, kas no Rīgas brauca visos vir-
zienos, skanēja vēl stundām ilgi pēc 
manifestācijas beigām, cilvēki dziedā-
ja tautasdziesmas, tautā iemīļotas ziņ-
ģes un pat nopietnu koru repertuāru.

1990. gada martā notika Latvijas 
Padomju Sociālistiskās Republikas 
Augstākās Padomes (parlamenta) 
vēlēšanas. Pirmo reizi bija nevis 
viens  – komunistu un bezpartejis-
ko  – saraksts, bet varēja piedalīties 
dažādas partijas un sabiedriskās or-
ganizācijas. Pārsvaru guva Latvijas 
Tautas frontes saraksta kandidāti. 

Vēl 1917. gadā, pirms Latvijas valsts 
dibināšanas, prezidents Jānis Čakste 

rakstīja: „Latvija ir latvieša Tēvzeme. 
Savu Latviju viņš mīl un apdzied, par 
savu Latviju viņš lūdz Dievu un atdod 
savu dzīvību.” 1990. gadā dzīvības jāat-
dod nebija, bet ar lūgšanām un dziedā-
šanu jau bija par maz. 

Bija vajadzīgs dokuments, ar kura 
palīdzību būvēt tālāko neatkarības 
un savas valsts ēku, atjaunot un radīt 
jaunus likumus. Par šo dokumentu 
bija jākļūst deklarācijai „Par Latvijas 
Republikas neatkarības atjaunošanu”. 
Tās sagatavošanā piedalījās Romāns 
Apsītis, Valdis Birkavs, Vilnis Eglājs, 
Aivars Endziņš, Tālavs Jundzis, 
Andrejs Krastiņš, Egils Levits un Ro-
lands Rikards. Deklarācijas preambu-
lā konstatēts, ka Tautas Saeima, kas 
tika ievēlēta prettiesiskās, antikonsti-
tucionālās vēlēšanās, kuru rezultāti 
bija viltoti, nevarēja paust tautas gri-
bu un tai arī nebija tiesību lemt par 
valsts politiskās iekārtas maiņu un 
atteikšanos no suverenitātes. Saska-
ņā ar Satversmi Latvija ir neatkarīga 
demokrātiska republika, kurā suve-
rēnā vara pieder tautai, un to mainīt 
var vienīgi tautas nobalsošanā. Tā kā 
Satversmē noteiktā procedūra nebija 
ievērota, Latvija nekad de iure nebija 
iestājusies Padomju Savienībā. Pama-
tojoties uz to un Latvijas iedzīvotāju 
gribu, kas pausta, ievēlot vairākumā 
deputātus, kas atbalstīja neatkarības 
atjaunošanu, Augstākajai Padomei 
bija tiesības lemt par Latvijas neatka-
rības atjaunošanu.

1990. gada 4. maijs kļuva par ro-
bežšķirtni Latvijas vēsturē, par kuru 

paaudzes, kas to piedzīvojušas, var 
teikt  – „toreiz, pirms” un „tagad”. 
Sandra Kalniete, tobrīd Latvijas Tau-
tas frontes valdes priekšsēdētāja viet-
niece, par 4. maiju ir teikusi: „Apzi-
nājos, ka īpašākas dienas par šo manā 
dzīvē vairs nebūs.” Lai, šodienas acīm 
raugoties, mums nerastos sajūta, ka 
šis notikums bija tikai secīga likum-
sakarība, jāatceras, ka 1990. gadā Lat-
vija bija okupēta valsts, kurā atradās 
tūkstošiem padomju militārpersonu, 
Rīga joprojām bija Baltijas Kara ap-
gabala centrs, Latvijas teritorijā atra-
dās karaspēka daļas, kara tehnika un 
kaujas spējīgas karaspēka vienības. 
Pie Augstākās Padomes ēkas 4. maijā 
deputātus sagaidīja padomju armijas 
virsnieku pikets, ēku sargāja milicija 
un Latvijas Tautas frontes brīvprātī-
gie, baidoties no iespējamām provo-
kācijām un nekārtībām. Augstākās 
Padomes frakcija „Līdztiesība” pirms 
balsojuma sākuma paziņoja, ka ne-
balsos (šādā veidā bija sabotēta jau 
vairāku lēmumu pieņemšana Rīgas 
pašvaldībā), tajā pašā laikā iesniedzot 

visdažādākos priekšlikumus, kurus 
visus vajadzēja izskatīt, lai cik nesva-
rīgi tie būtu. Jāsaprot, ka tobrīd bija 
ārkārtīgi svarīgi ievērot pastāvošos 
likumus it visā  – vai tā būtu kārtība 
uz ielas vai likuma pieņemšanas pro-
cess, lai padomju varasvīriem nebūtu 
ne vismazākās iespējas jauno varu 
apvainot nelikumībās vai izraisīt ne-
kārtības, kam varētu sekot vardarbība 
un represijas. 

Kad beidzot balsošana par Latvijas 
PSR Augstākās Padomes deklarāciju 
„Par Latvijas Republikas neatkarī-
bas atjaunošanu” bija noslēgusies un 
balsu skaitīšanas komisijas priekšsē-
dētājs Indulis Ozols lasīja protokolu, 
sēdi translēja radio, un ārpusē, Jēkaba 
ielā un 11. novembra krastmalā, cil-
vēki uzgavilēja katram „par”, skaitot 
līdzi un gaidot tik svarīgo 134. balsi. 
Bija arī klusuma brīži, kad protokolā 
ierakstīts „nebalso”. Beidzot tomēr ir 
138 balsis par brīvību, kaut arī pēdējo 
protokolā ierakstīto deputātu vārdi 
palika nesadzirdēti prieka saucienos. 
Eiforija valdīja gan Augstākās Pado-
mes zālē, gan ārpusē. Nebija nedz 
dziesmu saraksta, nedz pasākuma 
scenārija ar norises gaitu  – cilvēki 
vienkārši devās uz krastmalu, kur Ļe-
ņina ģīmetni tribīnēs Latvijas Tautas 
frontes biedri bija aizklājuši ar audu-
mu, un diriģents Edgars Račevskis 
vadīja tautas kori. Vēl jau priekšā 
bija daudz pārbaudījumu, bet kopš 
tās dienas Latvijas valsts atkal ir ceļā, 
nevis strupceļā, pašiem izvēloties ce-
ļabiedrus un ceļa mērķi. 

Dace Ulpe, 
Babītes novada pašvaldības 

Kultūrizglītības centra filiāles  
Salas pagastā „Vietvalži”

izstāžu zāles vadītāja

2020. gada martā 
Babītes novadā 
piedzimuši astoņi bērni – 
septiņas meitenes un 
viens zēns.
Iedzīvotāju skaits  
2020. gada 1. aprīlī – 

11 980. 

Mavriku Vulfsonu no Jēkaba ielas līdz krastmalai pūlis aiznesa uz rokām.
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