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Amatierteātris „Kalambūrs” veido krāšņu 
muzikālu kostīmizrādi „Pelnrušķīte”
Neraugoties uz to, ka patlaban 
valstī ir noteikti ierobežojumi 
pasākumu rīkošanai, Babītes 
novada amatierteātra kolektīvs ar 
cerībām skatās nākotnē un cītīgi 
darbojas, veidojot krāšņu muzi-
kālu kostīmizrādi visai ģimenei 
„Pelnrušķīte”, kuras pirmizrāde 
plānota vasaras izskaņā.

Kāpēc „Pelnrušķīte”? Man vienmēr 
ir patikušas brīnumpasakas, jo šajās 
pasakās ir labais un ļaunais, naids un 
mīlestība, skaudība un nesavtība, tā-
pat arī citas lietas un jūtas, ar kurām 
sastopamies reālajā pasaulē. Tikai at-
šķirībā no reālās dzīves pasakās vien-
mēr uzvar labais un mīlestība. Bieži 
vien mēs nepamanām to, ka mums 
visapkārt ir krāsaina pasaule, tāpēc 
pasakas palīdz mums to redzēt ko-
šāku. Neskatoties uz to, ka lielākā 
daļa teātra aktieru ir pie-
auguši cilvēki, mums 
visiem patīk pakavē-
ties fantāziju pa-
saulē un pasakā, 
tā kaut nedaudz 
atgriežoties bēr-
nībā. 

Topošā izrāde 
būs iespēja uz 
skatuves vienlai-
kus atrasties visiem 
14 aktieriem, par ko 
jau kādu laiku biju sap-
ņojis. 

Izrādē būs krāsaini tērpi, kurus uz-
šūt uzticēju Ivetai Ginterei. Viņa šuva 
tērpus arī iepriekšējam „Kalambūra” 
iestudējumam – K. Čapeka „Kā top 
izrāde”. Jau strādājot pie iepriekšējās 
izrādes, sapratu, ka ar Ivetu ir viegli 
sastrādāties – tikai nedaudz iepazīs-
tinot viņu ar savu domu un vēlamo 
izrādes atmosfēru, redzēju, ka viņa 
manu ideju prot krāšņi ietērpt. Bu-
taforijas – kurpes, cepures u.c. rekvi-
zītus – veido Kultūrizglītības centra 
filiāles Salas pagastā „Vietvalži” kul-
tūras pasākumu organizatore Sabīne 
Upeniece-Pika, kurai palīdz arī citi 
kolēģi. Izrādās, no visikdienišķāka-
jām lietām un priekšmetiem var uz-
taisīt pasakainas cepures, kurpes un 
pat saldējumu. 

Ļoti nozīmīgs 
šajā izrādē būs arī muzikā-

lais noformējums, tāpēc ir uzrakstīta 
oriģinālmūzika un dziesmas, kuru au-
tors ir multimākslinieks Ģirts Alsters 
ar domubiedriem Intu Mūrnieku un 
Dāvi Putānu. Un, protams, kur ir mū-
zika un dziesmas, tur ir arī dejas, un 
tās mums palīdz veidot profesionāls 
dejotājs Mārtiņš Kagainis.

Neskatoties uz to, ka valstī un visā 
pasaulē ir ārkārtas stāvoklis, darbs pie 
izrādes tapšanas turpinās  – aktieri 
mājās apgūst tekstus un mācās dzies-
mas,  turpinām veidot butaforijas un 
rekvizītus. Paralēli tam rodas jaunas 
idejas šim un nākamajiem iestudē-
jumiem. Šī ir ļoti neparasta situāci-
ja – rekvizīti, butaforijas, dekorācijas, 
mūzika un tērpi ir gandrīz gatavi, 

aktieri zina tekstus, bet pirmizrādes 
datums vēl nav zināms. Parasti pāris 
dienu pirms pirmizrādes vēl tiek šūti 
tērpi, top pēdējās dekorācijas un rek-
vizīti, aktieri vēl mācās tekstus. Šoreiz 
daudz kas no tā visa jau ir paveikts, 
kaut gan darba, nenoliedzami, vēl ir 
daudz. Ļoti ceram iepriecināt gan bēr-
nus, gan viņu vecākus augusta beigās 
Salas pagasta Sīpolu svētkos, kuriem 
varētu piepulcēties arī amatierteāt-
ru festivāls „Sīpolspēle”, kura norise 
Starptautiskās teātra dienas ietvaros 
bija paredzēta 27. un 28. martā. 

Ar nepacietību gaidām, kad drīk-
stēs atsākties kultūras pasākumu se-
zona un varēsim kāpt uz skatuves.

Māris Zabarovskis, 
amatierteātra „Kalambūrs” režisors

Mazdārziņu nomnieki aicināti 
pārslēgt nomas līgumus
Lai pagarinātu nomas līgumu, aiz-
pildīta iesnieguma veidlapa klā-
tienē iesniedzama Babītes novada 
pašvaldības Administrācijā Cen-
tra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, 
Babītes novadā (ārkārtējās situā-
cijas laikā dokumentus aicinām 
ievietot pastkastītē, kas izvietota 
pie administrācijas ēkas), nosū-
tāma pa pastu vai elektroniski, 
parakstīta ar drošu elektronisko 
parakstu, uz e-pasta adresi dome@
babite.lv.

Iesnieguma veidlapa lejupielā-
dējama pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.babite.lv.

Plašāka informācija, zvanot Babī-
tes novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma speciālistei Agnesei Kārk-
liņai uz tālruņa numuru 67511290 
vai rakstot uz e-pasta adresi agnese.
karklina@babite.lv. 

Agnese Kārkliņa,
Babītes novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma speciāliste

Salas sākumskolai 30!
Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolai 20. aprīlī apritēja 
30 gadu. Dzīvē notiek visādi, un ārkārtējās situācijas apstākļi diemžēl 
lika dzimšanas dienu svinēt attālināti un gaišās domas sūtīt ar elektro-
nisko saziņas līdzekļu starpniecību, taču tas nemazināja sirsnību un mī-
lestību, ko izstaroja mūsu audzēkņu videoapsveikumi un laba vēlējumi.

Tie ir bijuši patiešām vareni 30 gadi. 
Gluži kā neaizmirstams ceļojums. To-
mēr šis ceļojums nebūtu tik aizraujošs, 
ja ik uz soļa blakus nesoļotu mūsu 
draugi. Salas sākumskola sirsnīgi patei-
cas saviem bijušajiem un esošajiem au-
dzēkņiem, audzēkņu vecākiem, absol-
ventiem, darbiniekiem, pedagogiem, 
kolēģiem un sadarbības partneriem, 
mūsu draugiem un kaimiņiem, pašval-
dības un valsts iestādēm, pakalpojumu 
sniedzējiem un projektu sadarbības 
partneriem! Paldies ikvienam, kurš 
šajos 30 gados kādu brīdi ir soļojis 

blakus, plecu pie pleca, sniedzot pa-
līdzību, atbalstu un padomu! Ikviens 
no jums ir atstājis mūsu ceļā pēdas, 
par kurām priecājamies, lepojamies un 
cieņā noliecam galvu.

Paldies par sadarbību, uzticību 
un draudzību! Paldies par kopīgiem 
mirkļiem, brīžiem un laika sprīžiem, 
paldies par kopā pavadītiem gadiem! 

Ar mīlestību – jūsu Babītes nova-
da pašvaldības Salas sākumskola!

Aija Vanaga, Salas sākumskolas 
direktores vietniece audzināšanas jomā

Izrādes tēli jaunajos kostīmos. Pāžs jeb jaunais 
burvis – Māris Zabarovskis (izrādē šo lomu 

spēlēs Adrians Resars), Pelnrušķīte mājas tērpā – 
Patrīcija Šalma.
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babītes novada pašvaldības domes pieņemtie lēmumi aprīlī

Babītes novada pašvaldības domes sēdē 2020.  gada 
29.  aprīlī izskatīti četri lēmumprojekti.  Sēdē piedalījās  
14 deputāti. 

Domes lēmumi īsumā:
 atbrīvot deputātu Jāni Bērziņu no Babītes novada pašvaldī-

bas domes priekšsēdētāja vietnieka amata;
 ievēlēt deputāti Darju Cvetkovu par Babītes novada pašval-

dības domes priekšsēdētāja vietnieci.
 atbrīvot Andreju Enci no Babītes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja amata;
 ievēlēt deputātu Aivaru Osīti par Babītes novada pašvaldī-

bas domes priekšsēdētāju. Turpināt domes sēdi 2020. gada 
30. aprīlī plkst. 11.00.

Babītes novada pašvaldības domes sēdē 2020.  gada 
30.  aprīlī izskatīts 41 lēmumprojekts. Sēdē piedalījās  
11 deputāti. 

Domes lēmumi īsumā:
 piešķirt adreses divu dzīvokļu mājas telpu grupām Mazajā Mie-

ra ielā 1, Mežārēs, Babītes pagastā: Mazā Miera iela 1-1 un Mazā 
Miera iela 1-2, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads;

 piešķirt adreses divu dzīvokļu mājas telpu grupām Mazajā Mie-
ra ielā 3, Mežārēs, Babītes pagastā: Mazā Miera iela 3-1 un Mazā 
Miera iela 3-2, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads; 

 piešķirt adreses divu dzīvokļu mājas telpu grupām Mazajā Mie-
ra ielā 5, Mežārēs, Babītes pagastā: Mazā Miera iela 5-1 un Mazā 
Miera iela 5-2, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads;

 piešķirt adreses divu dzīvokļu mājas telpu grupām Mazajā Mie-
ra ielā 7, Mežārēs, Babītes pagastā: Mazā Miera iela 7-1 un Mazā 
Miera iela 7-2, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads;

 piešķirt adreses divu dzīvokļu mājas telpu grupām Miera 
ielā 8, Mežārēs, Babītes pagastā: Miera iela 8-1 un Miera iela 
8-2, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads;

 piešķirt adreses divu dzīvokļu mājas telpu grupām Miera 
ielā 10, Mežārēs, Babītes pagastā: Miera iela 10-1 un Miera 
iela 10-2, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads;

 piešķirt adreses divu dzīvokļu mājas telpu grupām Lakstu 
ielā 14, Vīkuļos, Babītes pagastā: Lakstu iela 14-1 un Lakstu 
iela 14-2, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes novads;

 piešķirt adresi nedzīvojamai telpu grupai daudzdzīvokļu dzīvo-
jamā mājā Spuņciema ielā 17, Spuņciemā, Salas pagastā: Spuņ-
ciema iela 17-1P, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads;

 atļaut izveidot 42 jaunas zemes vienības un reģistrēt kā atse-
višķus nekustamos īpašumus „Beberu ciema” detālplānoju-
ma ar grozījumiem teritorijā, sadalot un pārkārtojot robežas 
starp nekustamo īpašumu „Beberu parks”, „Beberi 2”, Alek-
sandra Čaka iela 1 un Aspazijas iela 1A zemes vienībām; 

 apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpa-
šuma „Mazie Mežvidi” zemes vienībai ar kadastra apzīmēju-
mu 80480010786 Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā;

 apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma „Mētras-1” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
80880050015 Silmalās, Salas pagastā, Babītes novadā;

 apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamo 
īpašumu „Augusti” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
80480090035, „Pļavarāji” zemes vienībai ar kadastra ap-
zīmējumu 80480090034 un Veisu iela 2 zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 80480090114 Sēbruciemā, Babītes 
pagastā, Babītes novadā;

 aizstāt Babītes novada pašvaldības domes 2020.  gada 2.  ap-
rīļa lēmuma „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
nekustamā īpašuma „Omuļi” zemes vienībai Gātciemā, Salas 
pagastā, Babītes novadā” protokols Nr. 5, 9.§ lemjošajā daļā 
norādīto plānotās zemes vienības Nr. 1 kadastra apzīmējumu 
80880030094 ar 80880030394 un plānotās zemes vienības 
Nr. 2 kadastra apzīmējumu 80880030095 ar 80880030395;

 apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma „Jaunvēju zirgi”, kadastra Nr. 80880050392, zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 80880050392 Silmalās, 
Salas pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai;

 apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma „Liras”, kadastra nr. 80480040306, zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 80480040306 Spilvē, Babītes pa-
gastā, Babītes novadā, sadalīšanai;

 apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma „Pēteri”, kadastra nr. 80880050230, zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 80880050230 Silmalās, Salas pa-
gastā, Babītes novadā, sadalīšanai;

 apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamo 
īpašumu „Ezera iela 3” zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 80480070560, „Ezera iela 5” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 80480070562 un „Ezera iela 7” zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 80480070564 robežu pārkārtoša-
nai Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā;

 atļaut apvienot nekustamā īpašuma „Kūdra 12/26”, kadastra 
nr. 80880010084, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
80880010084 un nekustamā īpašuma „Kūdra 12/10”, ka-
dastra nr. 80880010013, zemes vienību ar kadastra apzīmē-
jumu 80880010013 Kūdrā, Salas pagastā, Babītes novadā;

 papildināt detālplānojuma izstrādei nekustamajā īpašumā 
„Ineses” Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, ietilpsto-
šajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480040303 
darba uzdevumu Nr. 08-2017 ar 5.10. punktu – „Detālplā-
nojuma izstrādes gaitā izvērtēt autobusu pieturvietas izvie-
tojuma iespējas detālplānojuma teritorijā”;

 apstiprināt detālplānojumu zemes vienībām Liepu aleja 5A 
ar kadastra apzīmējumu 80480040236, Liepu aleja 9 ar ka-
dastra apzīmējumu 80480040054, Ķiršu iela 6 ar kadastra 
apzīmējumu 80480040234 un „Melnalkšņi” ar kadastra apzī-
mējumu 8048004023 Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā;

 apstiprināt detālplānojuma projektu teritorijai, ko ietver ne-
kustamā īpašuma „Zosēni” zemes vienība ar kadastra apzī-
mējumu 80480070815 un Ozolu iela 8A zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 80480070364 Dzilnuciemā, Babītes 
pagastā, Babītes novadā;

 piekrist 2018. gada 26. novembra administratīvā līguma par ne-
kustamā īpašuma „Ziediņi”, kadastra nr. 80880070027, zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 80880070027 detālplānoju-
ma īstenošanas kārtības 2.1.5. punktā noteiktā detālplānojuma 
īstenošanas termiņa pagarinājumam par vienu gadu;

 aizstāt 2019. gada 25. septembra lēmuma „Par atļauju atdalīt no 
nekustamā īpašuma „Bangas”, kadastra nr. 80480020036 trīs ze-
mes vienības Babītes pagastā, Babītes novadā”, protokols Nr. 17, 
7.§, lemjošās daļas 1. punkta tekstu „un zemes vienību 4 ha pla-
tībā ar kadastra apzīmējumu 80480140022” ar „un zemes vienī-
bu 4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048010023”;

 aizstāt 2020. gada 2. aprīļa lēmuma „Par zemes ierīcības pro-
jekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Timotiņi” zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 80480071009 sadalīšanai 
Skārduciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā”, protokols 
Nr. 5, 11.§, lemjošās daļas 2. punktu ar tekstu „Projektētajai 
zemes vienībai Nr. 1 ar kadastra apzīmējumu 80480071129, 
platība 0,2500 ha, piešķirt adresi/nosaukumu „Garauši”, 
Skārduciems, Babītes pagasts, Babītes novads, un noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi visā platībā – individu-
ālo dzīvojamo māju apbūve. Papildināt lēmumu ar 5. pun-
ktu „Likvidēt adresi/nosaukumu „Timotiņi””;

 precizēt 2018.  gada 24.  janvāra lēmumu, protokols Nr. 1, 
21.§, „Par zemes vienību piekritību pašvaldībai”, pievienojot 
tam grafisko attēlu; 

 noslēgt zemes nomas līgumus ar fiziskām personām ģime-
nes dārza ierīkošanai un uzturēšanai;

 apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piederošo 2/5 do-
mājamo daļu nekustamā īpašuma „Straupes-Dāv-Kaspa-
ri” Straupciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, apbūvētas 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 80880090035  
izsoles rezultātus;

 pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar vienu personu;
 nodrošināt pakalpojumu „Zupas virtuve” 2020. gada maijā;
 izsniegt izziņas divām fiziskām personām par piekrišanu iegūt 

īpašumā nekustamos īpašumus Dzilnuciemā un Piņķos Babī-
tes pagastā. Izsniegt izziņas SIA „Zarum” par piekrišanu iegūt 
īpašumā divus nekustamos īpašumus Spilvē, Babītes pagastā;

 apstiprināt nosacīto nomas maksu gadā 1687 eiro bez PVN 
par Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vēja 
Putni” nomu ar apbūves tiesībām uz 30 gadiem pirmsskolas 
izglītības iestādes ēkas būvniecībai;

 atbrīvot laika posmā no 2020. gada 1. aprīļa līdz valstī noteik-
tās ārkārtējās situācijas atcelšanas dienai vienu personu no 
nedzīvojamo telpu nomas līgumā noteiktās nomas maksas;

 neveikt papildu izdevumu apmaksu 726 eiro apmērā 2018. gada 
15. oktobra līguma par finansējuma piešķiršanu Piņķu Sv. Jāņa 
evaņģēliski luteriskajai draudzei būvprojekta „Piņķu Sv. Jāņa 
baznīcas teritorijas labiekārtošana” realizācijai” ietvaros;

 atlikt lēmuma pieņemšanu par Babītes novada pašvaldības 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Babītes siltums” pamat-
kapitāla palielināšanu;

 piešķirt Piņķu Sv.  Jāņa evaņģēliski luteriskajai draudzei 
2020. gadā dotāciju Piņķu Svētā Jāņa baznīcas fasādes izgais-
mošanai – elektroenerģijas izdevumu finansēšanai 700 eiro 
apmērā;

 veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības 2020.  gada 
22. janvāra noteikumos Nr. 1 „Par amatiem, to klasificēšanu 
un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2020. gadā”, protokols 
Nr. 2, 27.§, izsakot pielikumu Nr. 9 jaunā redakcijā;

 apstiprināt Babītes novada pašvaldības noteikumus „Au-
dzēkņu uzņemšanas noteikumi Babītes Mūzikas skolā”;

 atļaut ierīkot jaunu sadzīves atkritumu reģenerācijas infra-
struktūras objektu  – lolojumdzīvnieku kremācijas krās-
ni  – Babītes novadā, nekustamajā īpašumā ar kadastra nr. 
80480090082;

 reģistrēt par asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem Babītes 
novada administratīvajā teritorijā SIA „AS un Dēli”, SIA 
„5900”, SIA „8008” un SIA „Jakubini”;

 noteikt, ka valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā no 
pašvaldības Sociālā dienesta budžeta par laika periodu no 
2020.  gada 15.  aprīļa līdz 2020.  gada 12.  maijam apmaksā 
pārtikas pakas Babītes novada administratīvajā teritorijā dzī-
vesvietu deklarējušo pirmsskolas vecuma bērniem no maz-
nodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, vispārējās izglītības 
iestāžu 5.–12. klašu izglītojamiem no maznodrošinātām un 
trūcīgām ģimenēm, pirmsskolas vecuma bērniem no dau-
dzbērnu ģimenēm, vispārējās izglītības iestāžu 5.–12. klašu 
izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, pirmsskolas izglītī-
bas iestāžu audzēkņiem no daudzbērnu ģimenēm un vispā-
rējas izglītības iestāžu 5.–12. klašu izglītojamiem no daudz-
bērnu ģimenēm; 

 atbilstoši Ministru kabineta 2020.  gada 12.  marta rīko-
juma Nr.  103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 
4.3.31. punkta nosacījumiem noteikt, ka valsts budžeta do-
tācija par aprīli izlietojama brīvpusdienu apmaksai Babītes 
novadā dzīvesvietu deklarējušiem 1.–4. klašu izglītojamiem 
no maznodrošinātas, trūcīgas un daudzbērnu ģimenes; ja 
1.–4.  klašu izglītojamo  brīvpusdienu nodrošināšanai pie-
šķirtie valsts budžeta līdzekļi netiek pilnībā izmantoti, tie 
izlietojami brīvpusdienu apmaksai novada  teritorijā dzī-
vesvietu deklarējušiem 5.–9. klašu izglītojamiem, kas nāk 
no trūcīgas, maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes. 
Noteikt, ka brīvpusdienas tiek nodrošinātas pārtikas pakas 
veidā 25,56 eiro vērtībā par 2020. gada aprīļa 12 dienām no 
15. līdz 30. aprīlim un maija sešām darba dienām no 1. mai-
ja līdz 12. maijam.

Aivars Osītis,
Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

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

Apstiprināts detālplānojums nekustamajiem īpašumiem Liepu ale-
ja 5A, Liepu aleja 6, Ķiršu iela 9 un „Melnalkšņi” Babītē, Babītes 
pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 
2020. gada 30. aprīļa lēmumu, protokols 
Nr. 7, 24.§, ir apstiprināts detālplānojums 
zemes vienībām Liepu aleja 5A ar kadastra 
apzīmējumu 8048 004 0236, Liepu aleja 9 
ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0054, 
Ķiršu iela 6 ar kadastra apzīmējumu  
8048 004 0234 un „Melnalkšņi” ar ka-
dastra apzīmējumu 8048 004 0235 Babītē, 
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 Plānošanas un  

būcniecības daļas teritorijas plānotāja

paziņojums

Apstiprināts detālplānojums nekustamajiem īpašumiem „Zosēni” 
un Ozolu iela 8A Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 
2020. gada 30. aprīļa lēmumu, protokols 
Nr. 7, 25.§, ir apstiprināts detālplānojums 
teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma 
„Zosēni” zemes vienība ar kadastra apzīmē-
jumu 8048 007 0815 un nekustamā īpašu-
ma Ozolu iela 8A zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 80480070364 Dzilnuciemā, 
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.

Veldze Liepa,
Babītes novada pašvaldības 

Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja

Audzēkņu uzņemšana Babītes Mūzikas 
skolā 2020./2021. mācību gadā
Babītes Mūzikas skola uzsāk iesniegumu pieņemšanu audzēkņu uzņem-
šanai 1. un sagatavošanas klasēs. Iesniegumu pieņemšanas laiks ir no 
11. maija līdz 10. jūnijam.

Dokumentu pieņemšana šogad tiek 
organizēta attālināti.

Lūdzam aizpildīt direktorei adresē-
tu iesniegumu (pieejams skolas mā-
jaslapā www.babitesmuzikaskola.lv, 
sadaļā „Dokumenti”–„Veidlapas”) 
un atsūtīt to uz skolas e-pastu (adre-
se muzikasskola@babite.lv). Patlaban 
iesniegums nav obligāti jāparaksta, 
to varēs izdarīt, nākot uz iestājpār-
baudījumiem.

Ja iesniegumu nav iespējams atsūtīt 
uz e-pastu, ievietotu aizlīmētā aploks-
nē to var iesniegt Babītes Kultūrizglī-
tības centra administratoram Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos, centra darba laikā. 
Iesnieguma veidlapas ir pieejamas arī 
Kultūrizglītības centra vestibilā. 

Konsultācijas notiks no 5. līdz 
10.  augustam, iestājpārbaudījumi  – 
11. un 12. augustā.

Uzņemšana interešu izglītības 
programmās tiks organizēta pēc 
sagatavošanas un 1. klašu audzēk-
ņu uzņemšanas. Iesniegumi uz-
ņemšanai interešu izglītības prog-
rammās tiks pieņemti no 17. līdz 
31. augustam.

Ar noteikumiem audzēkņu uz-
ņemšanai Babītes Mūzikas skolā var 
iepazīties skolas mājaslapā un infor-
mācijas stendā Jūrmalas ielā 14A, 
Piņķos.

Plašāka informācija, zvanot uz tāl-
ruņa numuru 67914683 (skolas dar-
ba laikā) vai rakstot uz e-pasta adresi 
muzikasskola@babite.lv.

Česlavs Grods, 
Babītes Mūzikas skolas 

direktores vietnieks  
izglītības jomā

Ievēlēts jauns domes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks
29. aprīlī Babītes novada pašvaldības domes sēdē deputāti lēma par jauna domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.

Ar balsu vairākumu dome lēma no 
amata atbrīvot līdzšinējo domes 
priekšsēdētāju Andreju Enci („Lat-
vijas Reģionu apvienība”) un domes 

priekšsēdētāja vietnieku Jāni Bērzi-
ņu („Latvijas Reģionu apvienība”).

Babītes novada pašvaldības do-
mes priekšsēdētāja amatā ievēlēts 

Aivars Osītis („Latvijas Reģionu ap-
vienība”), par priekšsēdētāja vietnie-
ci ievēlēta Darja Cvetkova (sociālde-
mokrātiskā partija „Saskaņa”).

Kopš 2017. gada 15. jūnija  
Aivars Osītis bija Babītes novada 
pašvaldības domes Izglītības, kul-
tūras un sporta lietu komitejas va-

dītāja vietnieks, strādājis Attīstības 
komitejā, savukārt Darja Cvetkova 
bija Attīstības komitejas priekšsē-
dētāja.

 
Aivars Osītis

Īss dzīves apraksts (CV):
 jau piecpadsmit gadus par savām 

mājām sauc Babītes novadu. Dzī-
vo Babītes pagasta Lapsu ciemā;

 vairākus gadus bijis Babītes nova-
da pašvaldības vidējās paaudzes 
deju kolektīva „Dārta” dejotājs;

 patlaban studē tiesību zinātni  
Biznesa vadības koledžā;

 2017.  gadā pirmo reizi ievē-
lēts Babītes novada pašvaldības 
domē, paralēli darbam domē 
strādājis par biznesa attīstības 
vadītāju informācijas tehnoloģi-

ju uzņēmumā „Hewlett Packard  
Enterprise”;

 aktīvi piedalījies dažādos sociālos 
projektos, tostarp vadījis „Babītes 
novadam 10” svētku darba grupu, 
kā arī organizējis Ziemassvētku 
labdarības koncertus SOS bērnu 
ciematu atbalstam. 
Aivars  Osītis: „Turpmākajā no-

vada attīstībā vēlētos maksimāli ie-
saistīt Babītes novada iedzīvotājus, 
novada pārvaldību veidojot sabied-
rībai pieejamāku un vēl atvērtāku. 
Ceru, ka situācija pasaulē un valstī 
pakāpeniski stabilizēsies, tiks atcelti 
ārkārtējā situācijā noteiktie ierobe-
žojumi un varēsim organizēt tikša-
nās ar iedzīvotājiem, lai lēmumus 
par problēmu risinājumiem un ne-
pieciešamajiem uzlabojumiem no-
vadā pieņemtu kopīgi – produktīvu 
diskusiju veidā.”

A. Osītis uzsver, ka ir demokrātis-
kas pārvaldes formas piekritējs, ku-
ram svarīga procesu modernizēšana 
un sabiedrības interesēs balstīta no-
vada attīstība. Izvirzītos mērķus vēlas 
sasniegt, strādājot komandā, sadar-
bojoties domei, pašvaldības iestāžu 
darbiniekiem un iedzīvotājiem. 

Darja Cvetkova

Īss dzīves apraksts (CV):
 dzimusi Rīgā, bērnību pavadījusi 

Valmierā;
 2008.  gadā ieguvusi bakalaura 

grādu starptautiskajās attiecībās 
Rīgas Stradiņa universitātes Poli-
tikas zinātņu fakultātē;

 2009.  gadā pirmo reizi ievēlē-
ta Babītes novada pašvaldības 
domē, vēlāk paralēli darbam 
domē strādājusi arī par Saeimas 
deputāta palīgu; 

 pēdējos astoņus gadus strādā 
medicīnas nozarē. Vadījusi AS 

„Olainfarm” meitasuzņēmumu 
„OlainMed”;

 2019. gadā ieguvuvusi maģistra 
grādu medicīnas uzņēmumu va-
dībā Rīgas Stradiņa universitātē.  
Darja Cvetkova: „Kopš ievēlē-

šanas Babītes novada pašvaldības 
domē esmu aktīvi iesaistījusies 
novada sociālās sfēras jautājumos, 
attīstības jautājumos, kā arī iedzī-
votāju drošības jautājumos. Gāju ar 
Babītes novada pašvaldības inicia-
tīvām uz Saeimu, t.sk. Budžeta un 
finanšu (nodokļu) komisiju, Sociālo 
un darba lietu komisiju, aizstāvēju 
Babītes novada neatkarību Saeimas 
Administratīvi teritoriālās reformas 
komisijā.”

D.  Cvetkova ir pārliecināta, ka 
darba panākumi slēpjas komandas 
darbā, ko vada spēcīgs līderis, kas arī 
esot bijis viens no iemesliem, kāpēc 
viņa atbalstījusi A.  Osīša kandida-
tūru domes priekšsēdētāja amatam. 
Viņasprāt, A.  Osītim piemīt pras-
mes, lai kopā ar profesionālu atbal-
sta komandu Babītes novadu pada-
rītu vēl spēcīgāku un modernāku.

Arī turpmāk savu enerģiju un 
pieredzi D.  Cvetkova plāno veltīt 

sociālo pakalpojumu groza palieli-
nāšanai, attīstības un infrastruktūras 
jautājumiem, kā arī Covid-19 seku 
mazināšanai.

2017.  gada 3.  jūnijā pašvaldību 
vēlēšanās startēja pieci partiju sa-
raksti, no kuriem Babītes novada 
pašvaldības domē ievēlēti piecpad-
smit deputāti: desmit deputāti no 
partijas „Latvijas Reģionu apvie-
nība” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, 
Jānis Kazaks, Vilnis Vaivods, Regīna 
Bērziņa, Evita Vinceviča, Jānis Bēr-
ziņš, Juris Ivanovs, Aivars Osītis, 
Kristaps Vilciņš), divi deputāti no 
partijas „Vienotība”  (Nikolajs Anti-
penko, Dzidra Dūšele), divi depu-
tāti no sociāldemokrātiskās partijas 
„Saskaņa” (Darja Cvetkova, Jevgē-
nijs Jemeļjanovs), viens deputāts no 
partijas „Nacionālā apvienība „Visu 
Latvijai!”-„Tēvzemei un Brīvībai”/
LNNK” (Gatis Štolcers).

Informāciju apkopoja 
Māra Mičule un  

Lelde Drozdova-Auzāne, 
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciālistes

Aicinām piedalīties 
radošās aktivitātēs
Laikā, kamēr netiek organizēti 
pasākumi klātienē, esam saga-
tavojuši radošus uzdevumus gan 
pieaugušajiem, gan jauniešiem.

 
Uzdevums – sakārtot un uzrakstīt 
piedāvātos grāmatu nosaukumus 
(atrodami pašvaldības interneta 
vietnē www.babite.lv) saturiski sais-
tītā vai dzejas veidā. Savu veikumu 
līdz 1. jūnijam atsūtiet uz bibliotēkas 
e-pasta adresi biblioteka@babite.lv. 
Lai radošs domu lidojums!

 Ņemot vērā atsevišķu ierobežoju-
mu atcelšanu, no 13. maija Babītes 
novada pašvaldības bibliotēkas atsāk 
apmeklētāju pieņemšanu; darba laiki 
iepriekšējie, izņemot sestdienas, kad 
bibliotēkas ir slēgtas. Apmeklējot 
bibliotēku, jāievēro šādi noteikumi: 
roku dezinfekcija, aizsargmasku lie-
tošana un divu metru distance.

Ināra Pētersone, Babītes novada 
pašvaldības bibliotēkas bibliotekāre
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nākamais „babītes ziņas” izdevums 2020. gada 16. jūnijā

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”

2020. gada aprīlī Babītes 
novadā piedzimuši desmit 
bērni – četras meitenes 
un seši zēni. 

Iedzīvotāju skaits  
2020. gada 1. maijā –

11 972.

Izdalītas pirmās pārtikas pakas
Laikā, kad valstī noteikta ārkārtējā situācija, skolas ir slēgtas, pirms-
skolas izglītības iestādes darbojas dežūrgrupu režīmā un līdz šim 
saņemtais atbalsts brīvpusdienu veidā bērniem no trūcīgām, maznodro-
šinātām un daudzbērnu ģimenēm mācību iestādēs ir pārtraukts, pašval-
dības dome lēmusi par iespēju attiecīgajām ģimeņu grupām nodrošināt 
atbalstu pārtikas paku veidā. 

Pārtikas pakas tiek izsniegtas ik mē-
nesi, to vērtība aprēķināta, ņemot 
vērā pakas saņēmēja ģimenes statusu 
un vecuma grupu, kā arī darbdienu 
skaitu attiecīgajā periodā.

Pirmās pārtikas pakas aprīļa bei-
gās saņēma 160 ģimenes, attiecī-
gi  – 419 bērni. Savukārt maijā pār-
tikas paku saņemšanai reģistrējušās 
182 ģimenes – 476 bērni. 

Pārtikas paku sastāvā iekļauti 
kviešu milti, makaroni, cukurs, olas, 
griķi, rīsi, eļļa un gaļas konservi, da-
žādās variācijās arī citi produkti, pie-
mēram, konservēta kukurūza, ma-
rinēti gurķi, piens, kaltētas lielogu 
dzērvenes, ābolu sula, BIO tomāti 
savā sulā, zemeņu ievārījums, kakao, 
prosa, auzu pārslas, pupiņas, cepu-
mi, šokolāde, zemesrieksti šokolādē, 
kukurūzas našķis u.c.

Produktu pakošana notiek Babītes 
vidusskolas telpās, to sagatavošanu 
nodrošina līdzšinējais ēdināšanas 
pakalpojumu sniedzējs SIA „IRG”. 

Atbalsta pasākumus 1.–12. kla-
ses skolēniem plānots turpināt līdz 

mācību gada beigām  – 29.  maijam. 
Par atbalsta pasākumiem pirmssko-
las vecuma bērniem Babītes novada 
pašvaldības dome lems atsevišķi.

Līdz šim atbalsta pasākumam no-
virzīti gandrīz 20 000 eiro, tajā skaitā 
arī valsts budžeta dotācija brīvpus-
dienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 
4. klases izglītojamajiem.   

Māra Mičule,
 Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Lūgums ievērot kārtību atkritumu šķirošanas punktos
Pēdējā laikā novērots, ka daļa iedzīvotāju atkritumu šķirošanas punktus izmanto kā iespēju bez maksas 
atbrīvoties no sadzīves atkritumiem, kā rezultātā konteineri ātri piepildās un godprātīgajiem atkritumu 
šķirotājiem vairs nav iespēju ievietot savus sašķirotos atkritumus. Ja šķirošanas punkta atkritumu urnas ir 
pilnas, cilvēki mēdz nolikt atkritumu maisus blakus, kur to saturu nereti pārbauda un izmētā vārnas vai kaķi, 
nemaz nerunājot par vēju un lietu, kā rezultātā tiek sabojāts ne tikai atkritumu šķirošanas laukuma izskats, 
bet arī atkritumu smaka nereti izplatās krietni plašākā rādiusā. 

Domājot par problēmas risinājumu, 
Babītes novada pašvaldības admi-
nistrācijas darbinieki ir vienojušies 
ar atkritumu apsaimniekotāju SIA 
„Eco Baltia vide” par šķiroto atkri-
tumu izvešanas grafika maiņu, pa-
lielinot to izvešanas biežumu līdz 
trim reizēm nedēļā līdzšinējo divu 
vietā. Plānots arī pakāpeniski pa-
lielināt dalīto atkritumu vākšanas 
punktu skaitu. Savukārt, lai novērstu 
negodprātīgu atkritumu izgāšanu, 
sabiedriskās kārtības sargi uzsākuši 
pastiprinātu kārtības uzraudzīšanu 
šķirošanas punktos.

Atgādinām, ka atkritumu apsaim-
niekotājs nodrošina atkritumu dalītās 
vākšanas iespējas privātmājās, un par 
šo atkritumu apjoma izvešanu nav jā-
maksā, vien jāiegādājas no atkritumu 
apsaimniekotāja speciāls konteiners 
šo atkritumu uzkrāšanai. Tāpat atgādi-
nām par atkritumu šķirošanas punktu 
atrašanās vietām novadā (skat. tabulu) 
un aicinām šķirot atkritumus pareizi! 

Novada teritorijā patlaban pieejami 
15 dalīto atkritumu šķirošanas punkti 
vieglajam iepakojumam un stiklam.

Nekustamajā īpašumā „Loki” Piņ-
ķos izvietots tekstila šķirošanas kon-
teiners apaviem, somām, apģērbam 
un citiem tekstila izstrādājumiem. 
Konteineros nedrīkst izmest tekstila 
izstrādājumus, kas izmantoti tīrīšanas 
darbos, bijuši saskarē ar ķīmiskajām 
vielām (piemēram, autoservisu dar-
bos, būvniecībā) vai ir slapji. Tāpat 
iedzīvotāji aicināti konteineros neiz-
mest netīru apģērbu un atkritumus, 
lai nesabojātu pārstrādei vai atkārto-
tai izmantošanai derīgos apģērbus.

Aicinām sekot līdzi arī informā-
cijai par SIA „Eco Baltia vide” orga-
nizētajām lielgabarīta atkritumu un 
nolietoto elektropreču bezmaksas 
izvešanas akcijām, kas tiek rīkotas 
reizi ceturksnī. 

Nolietotas elektropreces, maku-
latūru, kartonu, metālu, koku, koka 
priekšmetus (izņemot dārzu un par-
ku atkritumus, zarus), zāli un lapas 
ikdienā iespējams nodot tuvākajā 
atkritumu šķirošanas laukumā.

Biedrība „Eko line” sadarbībā ar SIA 

„Meliorators-J” un Pierīgas partnerību 
„LEADER” programmas ietvaros ir iz-
veidojusi šķiroto atkritumu laukumu, 
kur ikviens bez maksas var nodot līdz 
1 m3 šķirotos un dalīti savāktos atkritu-
mus. Šķiroto atkritumu laukums atro-
das atkritumu šķirošanas un pārstrādes 
kompleksa teritorijā, 4 km no Jaunmā-
rupes, Jūrmalas apvedceļa 23. km.

Atkritumu šķirošanas un pārstrā-
des kompleksa teritorijā priekšme-
tu apmaiņas punktā „Namiņš” bez 
maksas var nodot vai iemainīt pret 
ko citu mēbeles (funkcionējošas, lie-
tojamā stāvoklī; pieņēmējs novērtē 
uz vietas), grāmatas, traukus un citas 
saimniecībā noderīgas lietas.

Šķirojot atkritumus, mēs taupām 
dabas resursus, veidojam sakoptu 
vidi bez piegružotām ceļmalām un 
mežiem, kā arī izrādām rūpes par 
planētas nākotni.  

Ticam, ka visiem kopā – iedzīvo-
tājiem, rīkojoties atbildīgi; kārtī-
bas sargiem, pastiprināti uzraugot 
kārtību šķirošanas punktos; atkri-
tumu apsaimniekotājiem, tvertnes 
tukšojot saskaņā ar grafiku, – izdo-
sies sakārtot atkritumu šķirošanu 
novadā!

Jānis Ozoliņš, 
Pašvaldības nekustamā īpašuma daļas 

vadītājs

Pārtikas paku izdalīšanas pirmā 
diena Babītes vidusskolā.

Ieskats pārtikas pakas saturā – produki ar ilgu uzglabāšanas termiņu.
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Adrese Atkritumu veids Piederība
„Loki”, Piņķi iepakojums/stikls/tekstils pašvaldības īpašums

Rīgas iela 8, Piņķi, Babītes pagasts iepakojums/stikls pašvaldības īpašums

Paegļu iela, Piņķi, Babītes pagasts iepakojums/stikls pašvaldības īpašums

Bērzu iela, Babīte, Babītes pagasts iepakojums/stikls pašvaldības īpašums

Liepu aleja 15A, Babīte, Babītes pagasts iepakojums/stikls pašvaldības īpašums

Kalna iela 20, Brīvkalni, Babītes pagasts iepakojums/stikls pašvaldības īpašums

Laimdotas iela 1, Piņķi, Babītes pagasts iepakojums/stikls privātīpašums

Annas Sakses iela 1F/8, Priežciems, Babītes pagasts iepakojums/stikls privātīpašums

Rožu iela 6, Babīte, Babītes pagasts iepakojums/stikls privātīpašums

Sila iela 1, Babīte, Babītes pagasts iepakojums/stikls privātīpašums

Ošu iela 1, Mežāres, Babītes pagasts iepakojums/stikls privātīpašums

„Papardes”, Spuņciems, Salas pagasts iepakojums/stikls privātīpašums

Griķu ceļš, Spuņciems, Salas pagasts iepakojums/stikls pašvaldības īpašums

Gātes ceļš, Gātciems, Salas pagasts iepakojums/stikls pašvaldības īpašums

„Doktorāts”, Spuņciems, Salas pagasts iepakojums/stikls pašvaldības īpašums


