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Aicinām pieteikt pretendentus Babītes novada pašvaldības apbalvojumiem
Lai pateiktos novada iedzīvotā-
jiem un uzņēmējiem, biedrībām 
par viņu ieguldījumu novada 
attīstībā, jau otro gadu pēc kārtas 
aicinām pieteikt pretendentus 
Babītes novada pašvaldības 
apbalvojumiem.

Apbalvojumu piešķiršanas mērķis ir 
motivēt fiziskas un juridiskas perso-
nas ar savu darbību sekmēt dažādu 
darbības jomu attīstību Babītes nova-
dā un veicināt novada atpazīstamību. 

Atbilstoši to nozīmīgumam apbal-
vojumiem ir divas pakāpes. I pakā-
pes apbalvojumi tiek piešķirti piecās 
nominācijās  – „Kultūra”, „Izglītība”, 
„Sports”, „Uzņēmējdarbība” un „Vi-
des kvalitātes uzlabošana”; fiziskas 
personas saņem atzinības rakstu kopā 
ar krūšu zīmi, juridiskas personas  – 
balvu kopā ar apliecību. II pakāpes 
apbalvojums ir pateicības raksts. 

Lai noskaidrotu šā gada apbal-
vojumu saņēmējus, Babītes novada 
pašvaldība aicina līdz 31. jūlijam pie-
teikt pretendentus atbilstošajai ka-
tegorijai. Tehniski pareizi aizpildītie 
pieteikumi tiks izvērtēti Izglītības, 
kultūras un sporta lietu komitejā, 
pēc tam apbalvojumam izvirzītie 
kandidāti tiks apstiprināti domes 
sēdē. Apbalvojumu saņēmēji tiks 
godināti īpašā ceremonijā novembrī 
valsts svētku pasākumu ietvaros.

Pretendentus apbalvojuma sa-
ņemšanai var izvirzīt fiziskas un 
juridiskas personas individuāli vai 
kolektīvi. Pieteikumus var iesniegt 
klātienē (ievietojot pastkastītē pie 
pašvaldības administrācijas ēkas 
durvīm Piņķos) vai pa pastu (ad-
rese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes 
pagasts, Babītes novads, LV-2107), 
vai elektroniski, parakstītu ar drošu 

elektronisko parakstu sūtot uz e-pa-
sta adresi dome@babite.lv.

Informācija par pretendentu pie-
teikšanas kārtību apbalvojumiem, 
kategoriju apraksti un pieteikuma 
anketa atrodama pašvaldības tīmek-
ļa vietnē www.babite.lv.

Lelde Drozdova-Auzāne, 
Babītes novada pašvaldības  

sabiedrisko attiecību speciāliste

Noskaidroti projektu konkursa uzvarētāji
Turpinot iepriekšējos gados veiksmīgi aizsākto tradīciju, Babītes novada pašvaldība aprīļa sākumā izsludināja pieteikšanos projektu konkursam „Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes no-
vadā”. Konkursa mērķis ir iesaistīt vietējās kopienas iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas un komercsabiedrības novada vides kvalitātes uzlabošanā, tajā skaitā kultūras pasākumu 
organizēšanā, kultūras vērtību saglabāšanā, teritorijas labiekārtošanā, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanā, kā arī veselīga dzīvesveida un sporta popularizēšanā. 

Konkursā šogad tika iesniegti desmit 
projektu pieteikumi, no kuriem finan-
sējuma saņemšanai apstiprināti pieci.

Finansējums piešķirts diviem fon-
da „Sana Mare” projektiem – Babītes 
novada brīvdabas vēstures ekspozīci-
jas „Izauklētā brīvība Babītes pagas-
tā” astoņu vides objektu izbūvei – un 
Latvijas Kultūrvēsturiskās ainavas un 
vēsturiskās atmiņas izpētes un sagla-
bāšanas biedrībai projekta „Aktīvais 
mantojums – Babītes novada iedzīvo-
tāju iesaistīšana novada kultūrvēsturis-
kā mantojuma izzināšanā un saglabā-
šanā” īstenošanai. Projektā paredzētas 

vēsturi izzinošas orientēšanās spēles 
Babītes novada ģimenēm ar bērniem, 
kā arī virtuālas izstādes „Neizzinātās 
vēstures lapaspuses” izstrāde. Biedrība 
„Mans ciemats” par piešķirto finan-
sējumu īstenos projektu „Mežāres  – 
draudzīgām ģimenēm!”, labiekārtojot 
rotaļu laukumu Kadiķu ielā 10 Mež-
ārēs, savukārt Latvijas Ornitoloģijas 
biedrība projekta „Iepazīsti Babītes 
novada dabu!” ietvaros organizēs trīs 
ekskursijas dabā, aicinot iepazīt put-
nus, kukaiņus un sēnes, kā arī plāno 
izstrādāt putnu vērošanas maršrutu 
gar Babītes ezeru, kas visiem interesen-

tiem vēl daudzus gadus būs pieejams 
elektroniskas brošūras veidā. 

Latvijas Kultūrvēsturiskās aina-
vas un vēsturiskās atmiņas izpētes 
un saglabāšanas biedrības orien-
tēšanās spēli plānots organizēt jau 
jūlijā, savukārt Latvijas Ornitoloģi-
jas biedrības ekskursijas  – laikā no 
augusta līdz oktobrim. Aicinām būt 
aktīviem un sekot līdzi informācijai 
pašvaldības informācijas kanālos  – 
tīmekļa vietnēs www.babite.lv un  
facebook.com/Babitesnovads. 

Visu projektu īstenošanas ter-
miņš – 2020. gada 30. novembris.

Kopējais budžetā ieplānotais fi-
nansējums šā gada projektu kon-
kursam ir 20  000 eiro, vienam pro-
jektam piešķiramais finansējuma 
apjoms – līdz 4000 eiro.

Babītes novada pašvaldības pro-
jektu vadītāja Jolanta Ivanova stāsta, 
ka projektu konkurss „Ģimenei. Vi-
dei. Izaugsmei Babītes novadā” nori-
sinās jau ceturto gadu. Pērn tā ietva-
ros izveidots vēstures izziņas stends 
Skārduciemā, notikušas biedrības 
„Radošais laiks” organizētās mākslas 
dienas „Putni”, Latvijas Kultūrvēstu-
riskās ainavas un vēsturiskās atmiņas 

izpētes un saglabāšanas biedrība iz-
veidojusi ceļojošo izstādi, pēc tam 
organizējot arī sarunu ciklu un kon-
kursu novada vispārizglītojošo skolu 
audzēkņiem, Latvijas Ornitoloģijas 
biedrība kuplā skaitā pulcējusi in-
teresentus izglītojošās ekskursijās, 
īstenoti teritoriju labiekārtošanas 
darbi Mežārēs un Piņķos.

Pateicamies visiem, kas piedalījās 
projektu konkursā! Uz tikšanos pa-
sākumos!

Māra Mičule,
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste
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1. I pakāpes 
apbalvojums 
juridiskām personām.

2. I pakāpes 
apbalvojums fiziskām 
personām.

3. II pakāpes 
apbalvojums.
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Daiņa Matisona personālizstāde  
„Trīs punkti pasaules kartē”
11. jūnijā Babītes novada pašvaldības bibliotēkā tika atklāta Daiņa Matisona fotoizstāde „Trīs punkti pasau-
les kartē”, kurā aplūkojamas fotogrāfijas no autora ceļojuma uz Peru, Bolīviju un Čīli. 

Autors dalījās ceļojuma iespaidos, kā 
arī komentēja uzņemtās fotogrāfijas: 
„Viss atkarīgs no attāluma, no kura 
mēs skatāmies uz pasauli. Ceļojuma 
laikā viesojāmies trīs valstīs  – Peru, 
Bolīvijā un Čīlē. Uz globusa tās iz-
skatās pietiekami lielas, bet konkrē-
tās vietas, kas tika apmeklētas, – tikai 
kā nelieli punkti. Tajā pašā laikā, esot 
konkrētajā punktā, vārda tiešā nozī-
mē aizraujas elpa no tā varenuma, 
kas ir visapkārt. Bezgalīgs, visaptve-
rošs, aizgrābjošs. Ceru, ka to varēs 
ieraudzīt arī fotogrāfijās.”

Fotoizstāde bibliotēkā būs aplū-
kojama līdz augusta beigām.

Ināra Pētersone, 
Babītes novada pašvaldības 

bibliotēkas bibliotekāre

„Aktīvais mantojums” – ceļā  
pie Babītes novada iedzīvotājiem
„Ak, laiki grūti, laiki grūti – tā vecie allaž žēlojas, / Un arī manā, bērna, 
sirdī it sēras jūtas ierodas,” – tā savulaik Rūdolfs Blaumanis ironizējot 
pasmīnējis par ļaužu gaušanos 20. gadsimta sākumā. Toreiz grūtumu ne-
trūka, un (pavisam bez ironijas) arī šodiena ir sarežģītu situāciju pārpilna. 
Tomēr mēs, Latvijas Kultūrvēsturiskās ainavas un vēsturiskās atmiņas 
izpētes un saglabāšanas biedrība, ar savu projektu „Aktīvais mantojums” 
aicinām Babītes novada ļaudis nenokārt degunu un paraudzīties, kā 
senāk novada ļaudis tikuši galā ar grūtībām un ikdienas izaicinājumiem.

Projekta nosaukums ir „Aktīvais man-
tojums – Babītes novada iedzīvotāju ie-
saistīšana kultūrvēsturiskā mantojuma 
izzināšanā un saglabāšanā”. Parasti, ja 
runa ir par kultūrvēsturisko mantoju-
mu, uzreiz iedomājamies muzeju vit-
rīnas vai brūnas krāsas norādi uz kādu 
vēsturisku objektu. Tomēr mantojums 
neaprobežojas ar to vien. Tās ir arī cil-
vēku atmiņas, pieredzējumi un dažā-
das laikmetu liecības, kas var glabāties 
arī mājās  – grāmatplauktā, drēbju vai 
trauku skapī. Tās var būt sen dziedātas 
dziesmas un dejas, ko reiz grieza za-
ļumballē vai skolas diskotēkā, veci no-
stāsti un anekdotes. Kultūrvēsturiskais 
mantojums nav sastindzis artefakts, bet 
dzīves sastāvdaļa, kas daudzējādi veido 
mūsu attieksmi un uzskatus. Arī mēs 
paši ik dienu veidojam kultūrvēsturis-
ko mantojumu nākamajām paaudzēm. 
Pēc tā mūsu pēcnācēji veidos priekšsta-
tus par mums – kas un kādi esam bijuši.

Projekts paredz novada iedzīvotā-
ju aktīvu līdzdarbību un ir iedalāms 
divos posmos:

 izzinošā spēle „Atrodi mani”. Spē-
les dalībniekiem būs jāatrod kāds 
novada kultūrvēsturiskais objekts. 
Objekta atrašana būs saistīta ar 
kāda uzdevuma vai mīklas atrisi-
nāšanu vai attēla fragmenta atpazī-
šanu. Pie objekta jāatrod paslēpts 
priekšmets vai norāde, jānofoto-
grafējas un attēls jānosūta uz e-pa-
sta adresi kainava@gmail.com;

 virtuālā izstāde „Neizzinātās vēs-
tures lappuses”. Iedzīvotāji aici-
nāti dalīties ar atmiņu stāstiem, 
attēliem, dokumentu kopijām, lai 
kopīgi izveidotu virtuālo izstādi, 
kas tiks ievietota Babītes novada 
tīmekļvietnē www.babite.lv. Bēr-
ni un jaunieši aicināti pierakstīt 
vecākās paaudzes atmiņu stāstus 
un pieredzētos notikumus, akcen-
tējot cilvēku personīgi piedzīvo-
to  – tādu vēsturisko pieredzi, kas 
parasti neiekļūst vēstures grāmatu 
lappusēs, bet kas labi palīdz izprast 
„lielos” vēstures notikumus. Izstā-
dē paredzētas šādas sadaļas:
  „Ceļš uz skolu” – kā 20. gadsimtā 
novada bērni mērojuši ceļu uz sko-
lu, kā noritēja izglītības process;

  „Dienišķā maize” – kā dažādos vēs-
tures posmos novada ļaudis risinā-
ja pārtikas un iztikas problēmas;
  „Drānu stāsti” – par to, kur un kā 

iegādāja, šūdināja apģērbu, kā to 
novadā nēsāja 20. gadsimtā;

  „Ikdiena un svētki” – par dažādām 
ikdienas norisēm un svētkiem, 
kas reiz svinēti novada teritorijā.

Lai arī cik rūpju pilna ir šodiena, 
der uzzināt par to, kā senāk mūsu 
priekšteči tikuši galā ar grūtībām un 
bieži vien – dramatiskām situācijām. 
Dalība izstādē – tā ir iespēja katram 
Babītes novada iedzīvotājam kļūt par 
tās līdzautoru un novada vēstures 
rakstītāju.

Izzinošās spēles „Atrodi mani” no-
teikumi.

Spēlē var piedalīties vienas māj-
saimniecības locekļi vai domubiedru 
grupas, ievērojot valsts noteiktos ie-
robežojumus un piesardzības pasā-
kumus pandēmijas laikā.

Dalība spēlē nav iepriekš jāpiesaka.
Spēles sākums – 2020. gada 1. jū-

lijā, noslēgums – 2020. gada 30. sep-
tembrī. Katru mēnesi tiek publicēts 
viens uzdevums.

Spēles norises vieta ir Babītes no-
vada teritorija.

Uzdevumi tiek publicēti Babītes 
novada tīmekļvietnē www.babite.lv 
un laikrakstā „Babītes Ziņas”.

Atrisinātais uzdevums ar fotoattē-
lu jānosūta uz e-pasta adresi kaina-
va@gmail.com noteiktā laikā.

Sekmīgākie dalībnieki iegūs vērtī-
gas balvas.

Spēles „Atrodi mani” pirmais uz-
devums būs publicēts www.babite.lv  
1. jūlijā.

Uz tikšanos „Aktīvajā mantojumā”!

Inga Sarma,
projekta „Aktīvais mantojums – 

Babītes novada iedzīvotāju iesaistīša-
na novada kultūrvēsturiskā manto-

juma izzināšanā un saglabāšanā” 
vadītāja

Babītē būs spēka trenažieru laukums
Babītes novada pašvaldība ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārval-
des apstiprinājumu finansējuma piešķiršanai projektam „Āra spēka trenažieri Babītē” (iesniegums Nr. 20-
04-AL04-A019.2205-000001). Tas iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.20 pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” atklāta projektu konkursa 9. kārtā 3.2. rīcības „Vietējās teritorijas, 
t.sk. dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai un sasniedzamībai” ietvaros.

Spēka trenažieri atradīsies nekusta-
majā īpašumā „Babītes ciems-1” Ba-
bītē, Babītes novadā.

Apstiprinātā projekta mērķis ir 
izveidot labiekārtotu, drošu, novada 
iedzīvotājiem un viesiem pieejamu 
brīvā laika pavadīšanas vietu aktīvai 
atpūtai ārpus telpām, popularizēt 
iespēju vingrot ārpus telpām, darbo-
joties ar augstvērtīgiem, inovatīviem 
āra spēka trenažieriem, dot iespēju 
ģimenēm aktīvi atpūsties kopā. Tā kā 
netālu no topošā āra trenažieru lauku-
ma atrodas smilšu volejbola un strīt-
bola laukumi, kā arī skeitparks, jaunā 
trenažieru laukuma izveide paplaši-
nās sporta aktivitāšu klāstu Babītē.

Tāpat plānots, ka jaunizveidotā 
publiski pieejamā sporta aktivitāšu 
un brīvā laika pavadīšanas vieta palī-
dzēs veselīgās brīvā laika pavadīšanas 
nodarbībās iesaistīt arī neaktīvos un 
sociāli izolējušos Babītes iedzīvotājus.

Šādi trenažieri ir inovatīvs iz-
gudrojums, apvienojot tradicionā-
los brīvdabas trenažierus ar profe-
sionāliem spēka trenažieriem, kuri 
paredzēti iekštelpām. Trenažieriem 
ir pievienotas svaru ripas, kas ļauj 
katram pēc saviem ieskatiem izvēlē-
ties sev piemērotāko treniņa slodzi. 
Uz katra no tiem izvietots digitāls 

kods  – aktivizējot to ar viedierīci, 
iespējams noskatīties lietošanas vi-
deopamācību.

Īstenojot šo projektu, pašvaldība 
aicinās gan Babītes novada iedzīvo-
tājus, gan viesus brīvo laiku pavadīt 
jēgpilni un izmantot iespēju sportot 
svaigā gaisā, uzlabojot gan fizisko 
formu, gan nostiprinot veselību!

Projekta attiecināmās izmaksas  – 
15 000 eiro; publiskais finansē-
jums – 13 500 eiro; projekta kopējās 
izmaksas – 30 650 eiro; atbalsta in-
tensitāte – 90%.

Projekta īstenošanas laiks  – no 

2020. gada marta līdz 2021. gada 
augustam.

Plašāka informācija par Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku at-
tīstībai pieejama Eiropas Komisijas 
tīmekļa vietnē; vairāk informācijas 
par atbalsta saņemšanas nosacīju-
miem – biedrības „Pierīgas partnerī-
ba” mājaslapā un sociālajos portālos.

Pirms projekta pieteikuma iesnieg-
šanas Lauku atbalsta dienestā Babītes 
novada pašvaldība organizēja elek-
tronisku aptauju, aicinot iedzīvotājus 
izteikt viedokli par plānoto ieceri. 
Aptaujā piedalījās 436 respondenti, 
no tiem 424 jeb 97,2% āra brīvdabas 
trenažieru uzstādīšanu parkā pie Babī-
tes stacijas uzskatīja par lietderīgu un 
atbalstāmu iniciatīvu, 12  jeb 2,8% res-
pondentu neatbalstīja. Līdzīgi brīvda-
bas spēka trenažieri 2019. gada rudenī 
uzstādīti Piņķos, nekustamajā īpašumā 
„Loki” (attēlā), un guvuši lielu popula-
ritāti gan iedzīvotāju, gan viesu vidū.

Jolanta Ivanova,
Babītes novada pašvaldības 

projektu vadītāja

Fotogrāfs Dainis Matisons un koklētāja Dace Matisone, kura pasākuma laikā 
rūpējās par muzikālo noformējumu.
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babītes novada pašvaldības domes pieņemtie lēmumi maijā

Babītes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 14. mai-
jā izskatīti astoņi lēmumprojekti. Sēdē piedalījās 14 de-
putāti. 
Domes lēmumi īsumā:

 apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9 „Par Babītes novada 
pašvaldības 2020. gada 22. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 
„Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmanto-
šanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par 
spēku zaudējušiem daļā”;

 atcelt Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 2. aprī-
ļa lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekus-
tamajā īpašumā „Sudrabi” ietilpstošajai zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 80480070116 Babītes pagastā, Babītes 
novadā”; 

 atcelt Babītes novada domes 2020.  gada 2.  aprīļa lēmumu 
„Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai 
„Aizupes”, kadastra apzīmējums 80480080092, Babītes pa-
gastā, Babītes novadā”; 

 noteikt, ka no Sociālā dienesta budžeta apmaksā pārtikas 
pakas Babītes novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu 
deklarējušo Rīgas speciālo izglītības iestāžu septiņiem izglī-
tojamajiem 130 eiro ar PVN 21% apmērā vienam bērnam 
par laika periodu no 12. marta līdz 9. jūnijam;

 no 18.  maija, ievērojot sociālās (fiziskās) distancēšanās un 
epidemioloģiskās drošības pasākumus, nodrošināt mācību 
procesu klātienē Babītes novada pašvaldības pirmsskolas iz-
glītības iestādēs un Salas sākumskolā obligātās pirmsskolas 
izglītības apguvei bērniem no piecu līdz sešu gadu vecumam; 

 veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības 2015.  gada 
22. aprīļa noteikumos Nr. 5 „Par transportlīdzekļu izmanto-
šanu Babītes novada pašvaldībā”, izsakot 21.  punktu jaunā 
redakcijā; 

 atlikt lēmuma „Par Babītes novada pašvaldības Finanšu ko-
mitejas vadītāja apstiprināšanu” izskatīšanu; 

 slēgt vienošanos ar SIA „Abode Projects”, reģ. nr. 
40103203238, par piebraucamā ceļa izbūvi, kas šķērso Ba-
bītes novada pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra 
apzīmējumu 80480030632.

Babītes novada pašvaldības domes sēdē 2020. gada 
27.  maijā izskatīti 34 lēmumprojekti. Sēdē piedalījās 
15 deputāti. 
Domes lēmumi īsumā:

 piešķirt Babītes novada pašvaldības finansējumu šādu pro-
jektu realizācijai: fondam „Sana Mare” projekta „Babītes 
novada brīvdabas vēstures ekspozīcijas „Izauklētā brīvība 
Babītes pagastā” izbūves 1. kārta” īstenošanai (3830 eiro), 
fondam „Sana Mare” projekta „Babītes novada brīvdabas 
vēstures ekspozīcijas „Izauklētā brīvība Babītes pagastā” 
izbūves 2. kārta” īstenošanai (3920 eiro), Latvijas Kul-
tūrvēsturiskās ainavas un vēsturiskās atmiņas izpētes un 
saglabāšanas biedrībai projekta „Aktīvais mantojums – Ba-
bītes novada iedzīvotāju iesaistīšana novada kultūrvēstu-
riskā mantojuma izzināšanā un saglabāšanā” īstenošanai 
(3430 eiro), biedrībai „Mans ciemats” projekta „Mežāres – 
draudzīgām ģimenēm, 2020!” īstenošanai (4000 eiro), Lat-
vijas Ornitoloģijas biedrībai projekta „Iepazīsti Babītes no-
vada dabu! 2020” īstenošalnai (2104,50 eiro);

 apstiprināt Babītes novada pašvaldības nolikumu „Par Babī-
tes novada pašvaldības apbalvojumiem”;

 piešķirt nekustamā īpašuma „Sili”, kadastra nr. 80880080037, 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880080037 adre-
si „Sili”, Pavasari, Salas pagasts, Babītes novads, un saglabāt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras galve-
nā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”;

 apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 
„Rozīši”, kadastra nr. 80480040097, ietilpstošajai zemes vie-
nībai ar kadastra apzīmējumu 80480040097 Spilvē, Babītes 
pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai. Plānoto zemes vie-
nību Nr.  1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 80480041500 

saglabāt nekustamā īpašuma „Rozīši” sastāvā un saglabāt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”. Plānota-
jai zemes vienībai Nr.  2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 
80480041499 piešķirt nosaukumu „Roziši A” un visā platībā 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Zeme dzelz-
ceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā”;

 apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Rī-
gas pilsētas meža fonda zemes”, kadastra nr. 80480070147, 
ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
80480040438 Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā, sa-
dalīšanai. Plānoto zemes vienību Nr.1 ar plānoto kadastra 
apzīmējumu 80480041501 saglabāt nekustamā īpašuma 
„Rīgas pilsētas meža fonda zemes” sastāvā un saglabāt eso-
šo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”. Plāno-
tajai zemes vienībai Nr. 2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 
80480041502 piešķirt nosaukumu „Autoceļš A10-A” un 
saglabāt nekustamā īpašuma „Rīgas pilsētas meža fonda 
zemes” sastāvā, un saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi „Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā”;

 apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 
„Mušmires”, kadastra nr. 80480010023, zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 80480010023 Mežārēs, Babī-
tes pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai. Plānotajai zemes 
vienībai Nr. 1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 
80480011108 piešķirt adresi Pūpēžu iela 14, Mežāres, Ba-
bītes pagasts, Babītes novads, un visā platībā noteikt ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķi „Individuālo dzīvojamo 
māju apbūve”. Plānotajai zemes vienībai Nr. 1 ar pirmsre-
ģistrēto kadastra apzīmējumu 80480011108 piešķirt adresi 
Pūpēžu iela 14, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads, 
un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķi „Individuālo dzīvojamo māju apbūve”. Plānotajai zemes 
vienībai Nr. 2 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 
80480011109 piešķirt adresi Pūpēžu iela 12, Mežāres, Babī-
tes pagasts, Babītes novads, un visā platībā noteikt nekusta-
mā īpašuma lietošanas mērķi „Individuālo dzīvojamo māju 
apbūve”. Plānotajai zemes vienībai Nr. 3 ar pirmsreģistrēto 
kadastra apzīmējumu 80480011110 piešķirt adresi Pūpēžu 
iela 10, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads, un visā 
platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Indi-
viduālo dzīvojamo māju apbūve”. Plānotajai zemes vienī-
bai ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 80480011107 
piešķirt adresi Pūpēžu iela 15, Mežāres, Babītes pagasts, 
Babītes novads, un visā platībā noteikt nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķi „Individuālo dzīvojamo māju apbūve”. 
Plānotajai zemes vienībai Nr. 5 ar pirmsreģistrēto kadastra 
apzīmējumu 80480011106 piešķirt adresi Pūpēžu iela 13, 
Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads, un visā platībā 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Individuālo 
dzīvojamo māju apbūve”; 

 precizēt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vie-
nībām, kuras iekļaujas nekustamā īpašuma „Bebrupļava” 
detālplānojuma teritorijā atbilstoši lēmuma 1. pielikumā 
iekļautajā tabulā norādītajam lietošanas mērķu sadalījumam 
katrai atsevišķajai zemes vienībai;

 precizēt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienī-
bām Babītes novada teritorijā atbilstoši lēmuma 1. pieliku-
mā iekļautajā tabulā norādītajam lietošanas mērķu sadalīju-
mam katrai atsevišķajai zemes vienībai;

 atļaut no nekustamā īpašuma „Rozes-2”, kadastra 
nr.80480120036, atdalīt un reģistrēt kā atsevišķu nekusta-
mo īpašumu un kadastra objektu zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 80480150028, saglabāt esošo nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķi un piešķirt nosaukumu un adresi 
„Pupuķi”, Babītes pagasts, Babītes novads; 

 izteikt Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 26. feb-

ruāra lēmuma „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
nekustamā īpašuma „Kalniņi” zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 80480010785 sadalei un robežas pārkārtošanai ar 
nekustamā īpašuma „Celiņi” zemes vienību ar kadastra ap-
zīmējumu 80480010079 Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes 
novadā” lemjošās daļas 2. punktu jaunā redakcijā. Izteikt 
Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 26. februāra 
lēmuma „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu ne-
kustamā īpašuma „Kalniņi” zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 80480010785 sadalei un robežas pārkārtošanai ar 
nekustamā īpašuma „Celiņi” zemes vienību ar kadastra ap-
zīmējumu 80480010079 Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes 
novadā” lemjošās daļas 4. punktu jaunā redakcijā; 

 izteikt Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 2. ap-
rīļa lēmuma lemjošās daļas 3. punktu jaunā redakcijā. Izteikt 
Babītes novada pašvaldības domes 2020.  gada 2.  aprīļa lē-
muma lemjošās daļas 4. punktu jaunā redakcijā;

 noslēgt zemes nomas līgumus bez apbūves tiesībām perso-
nīgās palīgsaimniecības vajadzībām – ģimenes dārza ierīko-
šanai un uzturēšanai saskaņā ar šī lēmuma pielikumu;

 slēgt vienošanos par zemes nomas līguma pagarināšanu 
nekustamā īpašuma „Alkšņi” Babītes pagastā, Babītes nova-
dā, ēku un būvju uzturēšanai, nosakot nomas termiņu līdz 
2030. gada 31. decembrim;

 atsavināt Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo 
īpašumu Laipu ielā 6, Kūdrā, Salas pagastā, Babītes novadā, 
kadastra nr. 80880010176;

 apstiprināt apbūves tiesību izsoles noteikumus „Babītes 
novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Vēja 
putni” Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra 
nr.  80480031667, zemes vienības 4107 m2 platībā ar ka-
dastra apzīmējumu 80480031646  apbūves tiesības izsoles 
noteikumi”;

 piešķirt pabalstu 290 eiro apmērā divām personām sociālās 
rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;

 atstāt spēkā negrozītu 2020. gada 24. aprīļa administratīvā 
pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr. 120033025, sūdzību no-
raidīt;

 atstāt spēkā negrozītu 2020.  gada 28  aprīļa administratīvā 
pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr. 120032796, sūdzību no-
raidīt;

 apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piederošo SIA „Al-
goMed” kapitāla 52  852 daļu pārdošanas nosacīto cenu 
7230 eiro; 

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

 izteikt jaunā redakcijā Babītes novada pašvaldības 
2017.  gada 23. augusta domes sēdes lēmuma „Par apmā-
cību veidu sagatavošanas klases un interešu izglītības prog-
rammās Babītes Mūzikas skolā, sākot ar 2020./2021. mā-
cību gadu” 2.1. punktu;

 apstiprināt Babītes novada pašvaldības noteikumus „Par 
mācību maksu Babītes Mūzikas skolā”;

 atteikt dotācijas 1148,32 eiro apmērā piešķiršanu nodibinā-
jumam „Labo iniciatīvu fonds” projekta īstenošanas izdevu-
mu apmaksai par 2019. gadu;

 apstiprināt Babītes novada pašvaldības noteikumus Nr.  9 
„Babītes novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla 
daļu pārvaldības kārtība”;

 uzdot Babītes novada pašvaldības administrācijai organizēt 
iepirkuma procedūru par pašvaldības līdzdalības izvērtēju-
ma veikšanu kapitālsabiedrībā SIA „Babītes siltums” un SIA 
„Babītes siltums” funkcionālo un finanšu auditu;

 apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteiku-
mus Nr.  10 „Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 
2020. gada budžetā”; 

 veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības 2020.  gada 
22.  janvāra noteikumos Nr.  1 „Par amatiem, to klasificēša-
nu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2020. gadā”, izsakot 
pielikumus Nr. 1 un Nr. 3 jaunā redakcijā;

PIELIKUMS

 Apstiprināts

ar Babītes novada pašvaldības 
domes 
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 atlikt lēmuma „Par algota amata noteikšanu Babītes novada 
pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam” pieņemšanu;

 atlikt lēmuma „Par Babītes novada pašvaldības domes sais-
tošo noteikumu Nr.  11 „Babītes novada pašvaldības noli-
kums” apstiprināšanu” pieņemšanu.

Babītes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 27. maijā 
izskatīti pieci lēmumprojekti. Sēdē piedalījās 13 deputāti.
Domes lēmumi īsumā:

 noteikt, ka no Sociālā dienesta budžeta apmaksā pārtikas 
pakas Babītes novada administratīvajā teritorijā dzīvesvie-
tu deklarējušiem pirmsskolas vecuma bērniem no maz-
nodrošinātām un trūcīgām ģimenēm 34,45 eiro apmērā 
vienam bērnam par laika periodu no 13. maija līdz 29. mai-
jam. Noteikt, ka no pašvaldības Sociālā dienesta budžeta 
apmaksā pārtikas pakas Babītes novada administratīvajā 
teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem vispārējās izglītības 
iestāžu 5.–12. klašu izglītojamiem no maznodrošinātām un 
trūcīgām ģimenēm 18,46 eiro apmērā vienam bērnam par 
laika periodu no 13. maija līdz 29. maijam. Noteikt, ka no 
pašvaldības Sociālā dienesta budžeta apmaksā pārtikas pa-
kas Babītes novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu 
deklarējušiem pirmsskolas vecuma bērniem no daudzbērnu 
ģimenēm 17,23 eiro apmērā vienam bērnam par laika perio-
du no 13. maija līdz 29. maijam. Noteikt, ka no pašvaldības 

Sociālā dienesta budžeta apmaksā pārtikas pakas Babītes 
novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem 
vispārējas izglītības iestāžu 5.–12. klašu izglītojamiem no 
daudzbērnu ģimenēm 13 eiro apmērā vienam bērnam par 
laika periodu no 13. maija līdz 29. maijam. Noteikt, ka no 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu budžeta apmak-
sā pārtikas pakas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu 
audzēkņiem no daudzbērnu ģimenēm 17,23 eiro apmērā 
vienam bērnam par laika periodu no 13. maija līdz 29. mai-
jam. Noteikt, ka no pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 
budžeta apmaksā pārtikas pakas pašvaldības vispārējas iz-
glītības iestāžu 5.–12. klašu izglītojamiem no daudzbērnu 
ģimenēm 13 eiro apmērā vienam bērnam par laika periodu 
no 13. maija līdz 29. maijam;  

 noteikt, ka valsts budžeta dotācija brīvpusdienu nodro-
šināšanai 1.–4.  klašu izglītojamiem par maiju izlietojama 
brīvpusdienu apmaksai Babītes novadā dzīvesvietu dekla-
rējušiem 1.–4. klašu izglītojamiem no maznodrošinātām, 
trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm; gadījumā, ja 1.–4. klašu 
izglītojamo brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts 
budžeta līdzekļi netiek pilnībā izmantoti, tie izlietojami 
brīvpusdienu apmaksai novada teritorijā dzīvesvietu dekla-
rējušiem 5.–9. klašu izglītojamiem no trūcīgām, maznodro-
šinātām vai daudzbērnu ģimenēm. Noteikt, ka brīvpusdie-
nas tiek nodrošinātas pārtikas pakas veidā 18,46 eiro vērtībā 

par 13 dienām – periodu no 13. līdz 29. maijam; 
 apstiprināt Babītes novada pašvaldības 2019. gada pārskatu, 

tajā skaitā: bilances kopsummu – 40 821 432 eiro; pamat-
budžeta izpildes rezultātu – 2 298 230 eiro; speciālā budžeta 
izpildes rezultātu – 100 846 eiro; ziedojumu un dāvinājumu 
budžeta izpildes rezultātu, kas ir -11 981 eiro; 

 atteikt atcelt šādus Babītes novada pašvaldības domes 
2020. gada 29. aprīlī pieņemtos lēmumus: „Par Babītes no-
vada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Bērzi-
ņa atbrīvošanu no amata”, „Par Babītes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu”, „Par Babītes no-
vada pašvaldības domes priekšsēdētāja Andreja Ences atbrī-
vošanu no amata”, „Par Babītes novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja ievēlēšanu”; 

 pagarināt 2010. gada 30. martā noslēgto ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas līgumu, nosakot tā darbības laiku 
līdz 2021. gada 31. decembrim. Noteikt, ka Babītes novada 
pašvaldības dome, pieņemot lēmumus attiecībā uz SIA „Ba-
bītes siltums” (reģ. nr. 40003145751) darbību, 2010. gada 
30. martā noslēgto ūdenssaimniecības pakalpojumu snieg-
šanas līgumu var grozīt vai papildināt. 

Aivars Osītis, 
Babītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs

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.

 Saimnieciskie darbi maijā
Nekustamais īpašums

 Ekspluatācijā pieņemta Babītes vidusskolas 
jaunā piebūve.  

 Turpinās būvprojekta „Babītes novada paš-
valdības ēkas pārbūve par pārvaldes ēku Sa-
las pagastā” izstrāde. 

 Izstrādāts būvprojekts Piņķu ūdenskrātuves 
labiekārtošanai Piņķos. Ierosināta iepirku-
mu procedūra par būvprojekta īstenošanu. 

 Veikta dzīvojamās mājas un šķūņa nojaukša-
na un teritorijas labiekārtošana nekustamajā 
īpašumā „Mežziņi” Babītē. 

 Tiek izvērtēti četri piedāvājumi iepirkumam par 
rotaļu laukuma uzstādīšanu Dzilnuciemā un 
viens piedāvājums par rotaļu laukuma uzstādī-
šanu Babītes pirmsskolas izglītības iestādē.  

 Izsludināts zemsliekšņa iepirkums par būv-
projekta „Zaļo un dārza atkritumu kompos-
tēšanas laukuma izveide Piņķos” izstrādi.

Ceļi, meliorācija un apgaismojums 
 Noslēgti līgumi par Babītes novada pašval-

dības meliorācijas sistēmas uzturēšanas dar-
biem un aizsargdambju pļaušanas darbiem. 

 Veikti pašvaldības ielu un ceļu vasaras sezo-
nas uzturēšanas darbi.  

 Izstrādāti būvprojekti „Ielu apgaismojuma 
izbūve Egļu ielā”, „Pļavu un Sila ielas posma 
pārbūve Spuņciemā” un „Pašvaldības autoce-
ļa C-27 Dzilnu ceļa posma pārbūve Dzilnu-
ciemā”.

 Gandrīz pabeigti Mēness ielas posma pārbū-
ves un ielu apgaismojuma izbūves būvdarbi.

 Turpinās pašvaldības autoceļa C-13 posma 
Annas–Vīkuļi Babītes pagastā pārbūve. 

 Pagarināts būvprojekta „Gājēju – veloceliņa 
un apgaismojuma izbūve Gravu ielas pos-
mā no valsts vietējā autoceļa V10 Babītes 
stacija–Vārnukrogs līdz Žubīšu ielai Spilvē” 
izstrādes termiņš, jo to nesaskaņo piegulošo 
zemju īpašnieki.

 Pagarināts būvprojekta „Babītes ielas pos-
ma pārbūve un gājēju ietves izbūve Babītē” 
izstrādes termiņš, noslēgts līgums par paze-
mes elektrības kabeļu pārcelšanu.  

 Uzsākta būvprojekta „Gājēju ietves un ap-
gaismojuma izbūve Kleistu ielas posmā no 
Stropu ielas līdz Alstu ielai Spilvē” izstrāde.

Pašvaldības iestādes
 Noslēgts līgums ar SIA „Rīgas Apriņķa Avī-

ze” par Babītes novada pašvaldības informa-
tīvā izdevuma „Babītes Ziņas” izdošanu. 

 Iegādāta GNSS uztvērēja un datu uzkrājēja 
iekārta. 

 Novērtētas pašvaldībai piederošās SIA „Al-
gomed” kapitāla 52 852 daļas. 

 Babītes sporta komplekss noslēdzis līgumu 
par automātiskās ugunsgrēka atklāšanas 
un trauksmes izziņošanas sistēmas tehnis-
ko apkopi un remontdarbiem; izsludināts 
zemsliekšņa iepirkums par badmintona āra 
laukuma ierīkošanu Sila ielā 14, Babītē. 

 PII „Saimīte” noslēgusi līgumu par iestādes 
elektroietaišu remontu un uzturēšanas dar-
biem.

 Izsludināts iepirkums par ēdināšanas pakal-
pojumu sniegšanu PII „Saimīte”.

 Babītes vidusskola noslēgusi līgumus par 
iestādes ēkas ventilācijas sistēmas gaisa ka-
nālu tīrīšanu un apkopi, teritorijas uzkopša-
nas darbiem un skolas kabinetu remontdar-
biem.

 Iepirkuma rezultātā tiek gatavoti līgumi par 
Babītes vidusskolas apsildes sistēmas daļēju 
pārbūvi un par transporta pakalpojumiem re-
gulāriem skolēnu pārvadājumiem Babītes no-
vada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām.

Elfa Sloceniece, 
Babītes novada pašvaldības 

izpilddirektore Mēness iela Babītē ieguvusi asfalta segumu, turpinās apgaismojuma izbūve.

Izbūvēts autoceļa C-13 posms Annas–Vīkuļi.
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paziņojums

Par detālplānojuma izstrādes atcelšanu nekustamā īpašuma „Aizupes” zemes 
vienībai
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 14. maija lēmumu (protokols Nr. 8, 3.§) ir atcelts Babītes novada 
pašvaldības domes 2020. gada 2. aprīļa lēmums „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai „Aizupes” 
ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0092 Babītes pagastā, Babītes novadā” (protokols Nr. 5, 14.§). Līdz ar to ir atcelta 
detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma „Aizupes” zemes vienībai.

Andra Valaine,
Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja

paziņojums

Par detālplānojumu izstrādes atcelšanu nekustamā īpašuma „Sudrabi” zemes 
vienībai
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 14. maija lēmumu (protokols Nr. 8, 2.§) ir atcelts Babītes novada 
pašvaldības domes 2020. gada 2. aprīļa lēmums „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā „Sudra-
bi” ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0116 Babītes pagastā, Babītes novadā” (protokols 
Nr. 5, 15.§). Līdz ar to ir atcelta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma „Sudrabi” zemes vienībai.

Inga Griezne, 
Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja

izsole

Apbūves tiesību izsole
Babītes novada pašvaldība (reģ. nr. 90000028870; ad-
rese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes no-
vads, LV-2107) izsola atklātā mutiskā izsolē nekustamā 
īpašuma „Vēja putni” Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, kadastra nr. 80480031667, zemes vienības 
4107 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 80480031646 
apbūves tiesības.
Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar lietu tiesī-
bām.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes novada 
pašvaldības tīmekļa vietnē www.babite.lv. Saņemt iz-
soles noteikumus un līguma (par nekustamā īpašuma 
„Vēja putni” nomu ar apbūves tiesībām) projektu un 
pieteikties dalībai izsolē var līdz 2020. gada 13. jūlijam 
plkst. 10.00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, 
Babītes novadā, 2. stāvā (18. kabinetā) pirmdienās un 
ceturtdienās vai arī citā laikā, iepriekš zvanot uz tālruņa 
numuru 67914436.
Saņemt informāciju par nekustamo īpašumu, kā arī pie-
teikties tā apskatei var zvanot Babītes novada pašvaldī-
bas nekustamo īpašumu speciālistei uz tālruņa numuru 
67511290.
Nekustamā īpašuma apbūves tiesības izsoles norises 
laiks – 2020. gada 15. jūlijs plkst. 10.00; izsoles vieta – 
Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkas 2. stāva 
sēžu zāle Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, LV-2107.
Nekustamā īpašuma apbūves tiesības nosacītā (izsoles 
sākotnējā) cena gadā ir 1687 eiro bez PVN 21%.
Līdz reģistrācijai izsolē Babītes novada pašvaldības AS 
„Swedbank” kontā Nr. LV66HABA0551022355389, 
kods HABALV22, jāpārskaita:

 reģistrācijas maksa 50 eiro ar norādi „Reģistrācijas 
maksa izsoles objekta „Vēja putni” Piņķos, Babītes 
pagastā, Babītes novadā, apbūves tiesību izsolei”;

 nodrošinājuma nauda 168,70 eiro ar norādi „Nodrošinā-
juma  nauda izsoles objekta  „Vēja putni” Piņķos, Babī-
tes pagastā, Babītes novadā, apbūves tiesību izsolei”.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli 
100 eiro.

Galvenie nosacījumi:
 apbūves tiesības piešķiršanas mērķis – nedzīvojamas 

ēkas –  pirmsskolas izglītības iestādes – būvniecībai;
 apbūves tiesības termiņš – 30 gadi, skaitot no apbū-

ves tiesības piešķiršanas līguma spēkā stāšanās brīža;
 pirmsskolas izglītības iestādes ēkas būvniecība jāuz-

sāk ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no apbūves tiesības 
piešķiršanas līguma noslēgšanas dienas;

 objekta būvniecība jāveic saskaņā ar Latvijas Republikā 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un jānodod eks-
pluatācijā ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim;

 apbūves tiesības nedrīkst atsavināt, kā arī apgrūtināt 
ar lietu tiesībām.

Saskaņā ar Babītes novada Babītes pagasta teritorijas 
plānojuma 2008.–2020. gadam un Salas pagasta teri-
torijas plānojuma 2005.–2017. gadam funkcionālā zonē-
juma karti zemes vienība atrodas savrupmāju dzīvojamās 
apbūves teritorijā (DzS), rekreācijas teritorijā (A) un 
ūdeņu teritorijā (DŪ).
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistē-
mā zemes vienībai „Vēja putni” reģistrēts nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķis „Neapgūta sabiedriskas 
nozīmes objektu apbūves zeme” (NĪLMK – 0900)  
0,4100 ha platībā.
Nekustamā īpašuma nomas ar apbūves tiesībām ieguvē-
jam ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc rezultāta apstipri-
nāšanas domes sēdē (lēmuma stāšanos spēkā) ir jāno-
slēdz līgums par apbūves tiesības piešķiršanu.
Apbūves tiesīgais, noslēdzot līgumu par apbūves tiesības 
piešķiršanu, veic vienreizēju maksājumu nekustamā īpa-
šuma īpašniekam 326,70 eiro apmērā, sedzot pašvaldī-
bas izmaksas, kas saistītas ar apbūves tiesības maksas 
noteikšanu.
Apbūves tiesīgajam ir pienākums viena mēneša laikā pēc 
nostiprinājuma lūguma parakstīšanas reģistrēt zemes-
grāmatā līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu.

Helēna Slava,
Babītes novada pašvaldības 

Īpašuma izsoles komisijas priekšsēdētāja

Stājies spēkā Babītes novada 
teritorijas plānojums
Babītes novada pašvaldība informē, ka 2020. gada 22. aprīlī un 11. maijā ir saņē musi   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izvērtējumu par Babītes novada terito-
rijas plānojumu. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27. panta trešajā daļā noteikts, ka 
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs informē pašvaldību par to, ka pārkāpumi 
nav konstatēti, un nosaka dienu, kad var uzsākt saistošo noteikumu īstenošanu.

Informējam, ka Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrija atzinumā ir noteiku-
si, ka Babītes novada teritorijas plānojums ir 
īstenojams no saistošo noteikumu izdošanas 
brīža, kuri atceļ teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu 14.4. apakšpunktu un 16., 
17., 18. un 60. punktu.

Ņemot vērā to, ka Babītes novada dome 
2020.  gada 15.  maijā ir pieņēmusi lēmumu 
„Par saistošo noteikumu Nr. 9 „Par Babītes 
novada pašvaldības 22.01.2020. saistošo no-
teikumu Nr. 1 „Babītes novada teritorijas plā-
nojums, teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par spēku 
zaudējušiem daļā” (protokola Nr. 8, 1. §) un 

izdevusi saistošos noteikumus Nr. 9 „Par Ba-
bītes novada pašvaldības 22.01.2020. saistošo 
noteikumu Nr.  1 „Babītes novada teritorijas 
plānojums, teritorijas izmantošanas un apbū-
ves noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par 
spēku zaudējušiem daļā”, Babītes novada teri-
torijas plānojums ir īstenojams no 2020. gada 
23. maija. 

Ar Babītes novada teritorijas plānoju-
mu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē  
www.babite.lv. 

Veldze Liepa,
Babītes novada pašvaldības

Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja

Maijā veiktie darbi sabiedriskās 
kārtības uzraudzībā Babītes novadā
Babītes novada pašvaldības administrācijas 
Sabiedriskās kārtības daļas sargu darbības re-
zultāti sadarbībā ar Olaines iecirkņa policijas 
darbiniekiem, veicot sabiedriskās kārtības uz-
raudzību Babītes novadā maijā:

 sabiedriskās kārtības uzraudzībā veikti 
83 izbraukumi;

 Valsts policijā nogādātas 12 personas:
 par administratīvā pārkāpumu izdarīša-

nu – 10;
 aizdomās par noziedzīga nodarījuma iz-

darīšanu – 2;
 saņemti un izskatīti 42 iedzīvotāju iesniegu-

mi un sūdzības;
 dzīvesvietā nogādātas četras personas;
 ar 45 personām veiktas preventīva rakstura 

pārrunas un pieņemti paskaidrojumi;
 par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neie-

vērošanu sastādīti 11 protokoli-paziņojumi;
 par alkoholisko dzērienu vai citu apreibino-

šo vielu lietošanu sabiedriskās vietās vai par 
atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma 
stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, sastādīti 
četri administratīvā pārkāpuma protokoli.

Sākoties skolēnu vasaras brīvlaikam, aicinām 
bērnus un vecākus ievērot drošības pasākumus 

uz ielas, pie ūdeņiem un arī mājās, lai mazinātu 
dažādu traumu un negadījumu risku. Atpūšo-
ties pie ūdenstilpēm, neatstāt bērnus bez uz-
raudzības, kā arī neļaut peldēties nezināmās, 
nepārbaudītās vietās. Īpaši aicinām uzmanīt 
bērnus pie piemājas ūdenskrātuvēm, ne mirkli 
nenovēršot uzmanību. Tāpat liels risks vasaras 
sezonā ir gatavošana uz atklātas uguns vai grila, 
kad jāuzmanās, lai aizdedzināšanas šķidrumi 
nav pieejami bērniem. Arī braucot ar velosipē-
du, skrituļslidām un citādi aktīvi fiziski atpūšo-
ties, aicinām ievērot drošību. Tāpat piesardzī-
ba jāievēro, izmantojot viedierīces un dažādus 
interneta resursus. 

Sabiedriskās kārtības daļa atgādina: ejot 
prom no mājas vai dzīvokļa, neatstājiet logus 
atvērtus vai vēdināšanas režīmā, jo šādā veidā 
zagļiem ir daudz vieglāk iekļūt jūsu mājoklī. 

Par konstatētiem sabiedriskās kārtības u.c. 
likumpārkāpumiem lūgums ziņot Sabiedriskās 
kārtības daļai, zvanot uz diennakts tālruņa nu-
muru 29466001. 

Ainārs Skudris,
Babītes novada pašvaldības 

Sabiedriskās kārtības daļas sargs

paziņojums

Par publisko apspriešanu koku ciršanai Babītes ielā
Saskaņā ar 2012. gada 2. maija Ministru kabineta notei-
kumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 
17. punktu pašvaldība rīko publisko apspriešanu koku 
ciršanai, kas paredzēta saistībā ar būvniecības ieceres 
„Babītes ielas pārbūve un gājēju ietves izbūve posmā no 
Babītes ielas 3 līdz Rožu ielai Babītē, Babītes pagastā, 
Babītes novadā” īstenošanu. 
Publiskajai apspriešanai tiek nodota šādu kokaugu ciršana: 

 trīs liepas; 
 divpadsmit bērzi; 
 viena priede; 
 viens vītols.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 
2020. gada 25. jūnijam var iesniegt Babītes novada paš-
valdības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babī-

tes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, 
sūtot uz e-pasta adresi dome@babite.lv.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 
18. jūnijā plkst. 16.00 Liepu alejā 17, Babītē, Babītes 
pagastā, Babītes novadā.
Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem var Ba-
bītes novada pašvaldības administrācijas Plānošanas 
un būvniecības daļā Centra ielā 4 (5. kabinetā), Piņķos, 
Babītes pagastā, Babītes novadā.
Aptaujas anketa pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.babite.lv. 

Māris Grēniņš,
Babītes novada pašvaldības 

projektu vadītājs
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Mācību gads ir noslēdzies, un, neskato-
ties uz izaicinājumiem attālināto mācību 
procesā, pārcelšanas pārbaudījumi ir 
noritējuši sekmīgi.
Diemžēl arī noslēguma eksāmenus nācās rī-
kot attālināti. Šogad skolu beidza astoņi au-
dzēkņi – trīs pianisti, klarnetiste, trompetists, 
koklētāja, vijolniece un čellists.

30. aprīlī tika apstiprināti jaunie noteikumi 
par audzēkņu uzņemšanu Babītes Mūzikas 
skolā. Ar noteikumiem var iepazīties skolas 
informācijas stendā un mājaslapā.

No 11.  maija līdz 10.  jūnijam noritēja at-
tālināta iesniegumu pieņemšana uzņemšanai 
profesionālās ievirzes programmās un saga-
tavošanas klasē 2020./2021. mācību gadam. 
Konsultācijas jaunajiem audzēkņiem notiks 
no 5. līdz 10.  augustam, iestājpārbaudījumi 
plānoti 11. un 12. augustā.

Iesniegumu pieņemšana un uzņemšana in-

terešu izglītības programmās notiks augusta 
otrajā pusē. 

Česlavs Grods,
Babītes Mūzikas skolas

direktora vietnieks izglītības darbā

babītes mūzikas skolas aktualitātes

Par meža ugunsnedrošo laiku
Rīgas reģionālā virsmežniecība informē, ka Valsts meža dienests ar 2020. gada 24. aprīli noteicis meža ugunsnedrošo laika posmu visā valsts teritorijā.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru ka-
bineta 2016.  gada 1.  septembra noteikumu 
Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” 423. pun-
ktu, meža ugunsnedrošajā laika posmā aiz-
liegts:

 kurināt ugunskurus mežā un purvos, iz-
ņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj 
uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;

 atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Uguns-
kura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un 
gruzdēšana pilnīgi beigusies;

 nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojo-
šiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkoci-
ņus, izsmēķus un citus priekšmetus;

 veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus 
un organizēt šaušanas nodarbības, izņemot 
atbilstoši ierīkotas vietas;

 medībās un šaušanas nodarbībās mežā un 
purvos lietot trasējošas lodes, deglodes un 
prapjus no viegli uzliesmojoša un gruzdēt 
spējīga materiāla;

 braukt ar mehāniskajiem transportlīdzek-
ļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem, 
izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams 
ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai 
nelaimes gadījumos un meža apsaimnieko-
šanai;

 ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojo-

šiem ceļiem transportlīdzekļus un citus me-
hānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu 
izplūdes sistēmu;

 bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta 
mežniecību veikt jebkuru dedzināšanu, kas, 
radot dūmus, var maldināt uguns novēroša-
nas darba veicējus.
Meža ugunsnedrošajā laika posmā dedzināt 

ciršanas atlikumus atļauts tikai ar Valsts meža 
dienesta mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju.

Papildus minētajam saskaņā ar Ugunsdrošī-
bas un ugunsdzēsības likuma 10.1 pantu meža 
īpašniekam (valdītājam) ir pienākums nodro-
šināt ugunsdrošības prasību ievērošanu mežā, 

kā arī pēc Valsts meža dienesta amatpersonu 
pieprasījuma veikt meža ugunsgrēka vietas 
uzraudzību pēc meža ugunsgrēka likvidācijas.

Meža degšanas gadījumā lūdzam zvanīt:
 Rīgas reģionālās virsmežniecības operatīva-

jam dežurantam – 20290468;
 meža uguns apsardzības inženierim  – 

29358889;
 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienes-

tam – 112. 

Māris Balodis, 
Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās 

virsmežniecības virsmežzinis

Remonta laikā slēgta Cenas tīreļa 
purva laipa
Sakarā ar Cenas tīreļa purva laipas un skatu torņa remontdarbiem dabas taka apmeklētā-
jiem ir slēgta. 

Takas apsaimniekotājs SIA „Rīgas meži” aicina 
uz populāro dabas objektu nedoties, lai netrau-
cētu remontdarbu norisi, kā arī neradītu nevē-
lamu antropogēno slodzi unikālajam dabas 
liegumam, patvaļīgi pārvietojoties pa purva 
teritoriju.

Remonta darbu laikā paredzēts veikt tālā 
putnu vērošanas torņa bojāto balsta konstruk-
ciju, augšējās platformas grīdas siju un margu 
nomaiņu, savukārt takai tiek demontēti un pil-
nībā nomainīti pirmie 400 metri.

Ja kādi iepriekš neparedzēti apstākļi neaizka-
vēs darbu norisi, remontu plānots pabeigt līdz 
jūnija beigām. Uz Rubeņu ceļa, uz Cielavu ceļa 
un pie laipas izvietoti informatīvi plakāti par 
dabas takas slēgšanu.

Cenas tīrelis ir īpaši aizsargājama teritori-

ja – dabas liegums un „Natura 2000” teritorija. 
Tas atrodas aptuveni 30 kilometru attālumā 
no Rīgas centra, Mārupes un Babītes novada 
teritorijā. Cenas tīrelis ir izveidojies sauszemes 
pārpurvošanās rezultātā. Tajā ir vairāki mazi 
ezeri, no kuriem lielākais ir Skaista ezers. Pur-
va dienvidrietumu daļā ir meža masīvs. Purvā 
notiek arī kūdras ieguve. Purvs sācis veidoties 
pirms aptuveni 5000 gadu.

Purva laipa tika atklāta 2007.  gada jūnijā, 
skatu tornis  –  2013.  gada vasarā. Pēc remonta 
pabeigšanas pa laipu atkal būs iespējams nonākt 
viskrāšņākajās purva vietās un takas galā  – 
izremontētā, apmeklētājiem drošā skatu tornī.

Edgars Vaikulis,
SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

„Vietvalžu” izstāžu zāle atvērta 
apmeklētājiem 
No 27. maija „Vietvalžu” izstāžu zāle atkal ir at-
vērta apmeklētājiem, ievērojot valstī noteiktos 
ierobežojumus. Lai tiktu nodrošināta sanitārā 
protokola ievērošana, izstāžu zāles apmeklētā-
jiem jāievēro šādi noteikumi:

 biļešu iegāde  – norēķinoties tikai ar skaid-
ru naudu, tāpēc lūgums sagatavot precīzu 
summu pirms apmeklējuma. Informācija 
par biļešu cenām ir pieejama Babītes nova-
da pašvaldības tīmekļvietnē www.babite.lv 
vai zvanot uz tālruņa numuru 20387272 vai 
67914921; 

 izstāžu zālē apmeklētājiem jāievēro savstar-
pēja divu metru distance. Ja ir slimības pa-
zīmes vai noteikts ievērot pašizolāciju vai 
karantīnu, aicinām apmeklējumu atlikt uz 
vēlāku laiku. Kultūrizglītības centra darbi-
niekiem ir tiesības neapkalpot apmeklētājus 
ar slimības pazīmēm; 

 Kultūrizglītības centra filiālē „Vietvalži” ir 
nodrošināta iespēja veikt roku dezinfekciju, 
lūgums to izmantot; 

 arī individuāliem apmeklētajiem iesakām 
savu apmeklējumu pieteikt telefoniski, zva-
not uz tālruņa numuru 67914921 vai sūtot 
ziņu uz e-pasta adresi dace.ulpe@babite.lv, 
lai izvairītos no drūzmēšanās, nodrošinātu 
telpu vēdināšanu un maksimāli izmantotu 
visas izstāžu zāles piedāvātās iespējas, tajā 
skaitā īpašās prezentācijas „Pāvula neatkarī-
ba”, „Latviešu Romeo” un „Trīs torņi Babītes 
novadā”.
Radošo prasmju telpā izstādes „Ivetas Meie-

res gleznas un zīda šalles” apskates laiks pagari-
nāts līdz 30. jūnijam.

Grupu apmeklējumus lūdzam saskaņot ar 
izstāžu zāles vadītāju, zvanot uz tālruņa numu-
ru 67914921.

Dace Ulpe,
Kultūrizglītības centra filiāles  

Salas pagastā „Vietvalži” 
izstāžu zāles vadītāja

vakances

Salas sākumskola aicina pievienoties savam kolektīvam
 Izglītības psihologu (nepilnas slodzes darbs)

Prasības:
atbilstoša izglītība, mērķtiecīgums un neatlaidība, veicot 
amata pienākumus, prasme plānot, organizēt savu darbu, 
teicamas saskarsmes un sadarbības spējas un ieinteresē-
tība kopējā iestādes darbā.
Piedāvājam:
nepilnas slodzes darbu (0,2 likmes) sešas stundas nedē-
ļā, radošu kolektīvu, konkurētspējīgu atalgojumu, iespēju 
profesionāli pilnveidoties un augt nelielā, bet ļoti mērķtie-
cīgā kolektīvā, sociālās garantijas.
Atalgojums:
1100 eiro bruto par pilnu slodzi (30 h).

 Sākumskolas skolotāju
 Angļu valodas skolotāju
 Latviešu valodas skolotāju
 Matemātikas skolotāju
 Krievu valodas skolotāju

Darba pienākumi:
veikt pedagoģisko darbu un organizēt mācību procesu 

atbilstoši Valsts izglītības standartam.
Prasības:
izglītība – atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem 
Nr. 569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītī-
bu un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveides kārtību”; augsta atbildības sajūta, 
precizitāte; prasme plānot un organizēt savu darbu; prasme 
sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem.
Piedāvājam:
pilnas slodzes darbu – viena likme (30 stundas nedēļā), 
radošu kolektīvu, konkurētspējīgu atalgojumu, iespēju 
profesionāli pilnveidoties un augt nelielā, bet ļoti mērķ-
tiecīgā kolektīvā, sociālās garantijas.
Atalgojums:
darba samaksa, sākot no 900 eiro par likmi (30 stundas).
Darba pienākumu uzsākšana – ar 2020. gada 17. augus-
tu.
CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi 
salasskola@babite.lv.
Plašāka informācija, zvanot uz tālruņa numuru 
20395011.

Fo
to

: B
aB

Īt
Es

 n
o

Va
d

a 
pa

ŠV
al

d
ĪB

a



2020. gada 16. jūnijs, Nr. 122 www.babite.lv | 7

6. klases atvadās no Salas sākumskolas
Neparasts un neaizmirstams bija mūsu 6. klases audzēkņu sākumskolas izglītības dokumenta saņemšanas 
brīdis. No Salas sākumskolas cieši savītās un siltās ligzdas izlidoja četri putniņi – Estere, Kristaps, Skārleta 
un Edijs. Stipri, drosmīgi un gudri, entuziasma pilni un lieliem mērķiem bruņojušies – nu gatavi kāpt vienu 
lielu pakāpienu augstāk un lidot tālu.
Iecerētais nelielais pasākums pa-
visam neplānoti pārtapa sirsnīgās 
un emocionālās atvadās no Salas 
sākumskolas vides un atmosfēras, 
klasēm un gaiteņiem. Audzēkņi iz-
staigāja visas mācību telpas, kur vi-
ņus gaidīja kāds pārsteigums – katrā 
telpā viņiem sveicienus gan video un 
foto, gan materiālā veidā bija atstā-
juši to mācību priekšmetu skolotāji, 
ar kuriem šajās klasēs ik dienas tika 
pavadīts kopīgs saturīgs, interesants 
un izzinošs laiks.

Par jautru un simbolisku pieturu 
izvērtās medmāsas kabineta apmek-
lējums, kur nereti stundu laikā tika 
meklēts patvērums, ja bija gadījies 
kāds „aikāsāp”.

Pēc čaklas roku mazgāšanas un 
dezinficēšanas katrs vēl pēdējo reizi 
tika nosvērts un nomērīts, jaunieši 
saņēma simbolisku veselības karti, 
un – kā salds punkts visam – ēdam-
zālē katru gaidīja gardas tortes gaba-
liņš noslēgumā.

Paldies par šo kopā pavadīto laiku, 

mīļie sestie! Lai akmens stiprums 
jūsu apņēmībai, vēja spārni labajām 
domām un idejām un lai bezizmēra 
plašums jūsu zinātkārei un apgūta-
jām zināšanām!

Mēs jūs nekad neaizmirsīsim!

Informāciju sagatavoja 
Aija Vanaga, 

Salas sākumskolas 
direktores vietniece  

audzināšanas darbā

Salas sākumskolas 2020. gada absolventi, klases audzinātāja Ginta Šenfelde un skolas direktore Nensija Priedīte.

Fo
to

: a
ija

 V
an

aG
a

Kultūrizglītojoša talka 
„Vietvalžos”
16. maijā Lielās talkas ietvaros Kultūrizglītības centra filiālē „Vietval-
ži” tika organizēta „Kultūrtalka”, kad Babītes novada iedzīvotāji bija 
aicināti doties dziesmotā pastaigā ar latviešu tautasdziesmu „Bēdu 
manu, lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju!” uz Kultūrizglītības centra 
filiāli Salas pagastā „Vietvalži”.
Dziesmotās pastaigas galapunktā da-
lībnieki iestādīja puķu stādus jaun-
izveidotajā puķu dobē, kas iekārtota 
Babītes ezera formā  – kā papildinā-
jums otrajam mākslas projekta „Le-
ģendu sargi”* vides objektam „Teika 
par Babītes ezera rašanos  – Ganīte 
Babīte”.

„Kultūrtalkas” ideja radās, lai 
koptu vidi un uzzinātu ko intere-
santu par Babītes novadu. Terminu 
varētu skaidrot, ka tas ir kultūriz-
glītojošs veids, kā sakopt vidi. Vēl 
viens iemesls šāda veida talkas or-
ganizēšanai bija kopības sajūtas ra-
dīšana, veidojot ko skaistu, un tāda 
arī radās.

Domāju, ka arī turpmāk šī varētu 
būt mūsu novada tradīcija, jo Lielā 
talka nav paredzēta, lai tikai savāk-

tu atkritumus, bet arī lai darītu vidi 
skaistāku, kopīgi radot un uzzinot ko 
jaunu. Paldies visiem „Kultūrtalkas” 
dalībniekiem!

*  Mākslas projekts „Leģendu sargi” 
veidots ar mērķi mākslinieciskā veidā ie-
pazīstināt novada iedzīvotājus un viesus 
ar Babītes novada leģendām. Šobrīd Kul-
tūrziglītības centra filiālē apskatāmi divi 
vides objekti  – „Leģenda par Veļu māti 
Lēģerkalnā” un „Leģenda par Babītes 
ezera rašanos  – Ganīte Babīte”. Projekta 
ietvaros līdz 2020. gada nogalei paredzēts 
izveidot vēl piecas skulptūras.

Sabīne Upeniece-Pika, 
Kultūrizglītības centra filiāles  

Salas pagastā „Vietvalži” 
kultūras pasākumu organizatore

Vides objekts „Teika par Babītes 
ezera rašanos – Ganīte Babīte”  
„Kultūrtalkas” laikā iestādīto  
ziedu ielokā.

Puķu stādīšana pie vides objekta 
„Teika par Babītes ezera rašanos – 
Ganīte Babīte”.

Dalība Lielajā talkā – ar plus zīmi
16. maijā, pirmo reizi piedaloties Lielajā talkā, sakoptas vairākas vietas Babītes novadā.
Kā stāsta Pašvaldības nekustamā īpa-
šuma nodaļas vadītājs Jānis Ozoliņš, 
kopumā šajā talkā Babītes novadā 
savākti 10 kubikmetri atkritumu. 
Ņemot vērā sliktos laikapstākļus un 
ārkārtējās situācijas režīmu, J.  Ozo-
liņš pirmo soli Lielajā talkā vērtē po-
zitīvi. Lielākā iedzīvotāju aktivitāte 
bijusi Dzilnuciemā, kur darbojušies 
gan mazi, gan lieli, sakopjot topošā 
rotaļu laukuma teritoriju. Arī gar 
Babītes ezera dambi un citās pieteik-
tajās vietās savākts liels atkritumu 
apjoms. 

Nākamo soli Babītes novada sa-
kopšanā, iesaistot iedzīvotājus, plā-
nots spert pēc aktīvās vasaras sezo-
nas beigām – 19. septembrī, kad visā 
pasaulē notiks Pasaules talka. 

16.  maijā Lielās talkas ietvaros 
Babītes novada pašvaldība aicināja 
iedzīvotājus piedalīties valsts īpa-
šumā esošā Babītes ezera krastu 
sakopšanas darbos. Babītes nova-
dā bija pieteiktas piecas talkošanas 
vietas  – Spilvē, Dzilnuciemā, Lap-
su ciemā, Egļuciemā, gar autoceļu 
A5 no pagrieziena uz Piņķiem līdz 
pagriezienam uz Liepājas šoseju ne-
tālu no degvielas uzpildes stacijas 
„Kool”. 

Pēc Jāņa Ozoliņa sniegtās 
informācijas rakstu sagatavoja

Lelde Drozdova-Auzāne, 
Babītes novada  

pašvaldības sabiedrisko  
attiecību speciāliste

Savākto atkritumu maisi pēc talkas 
Dzilnuciemā, vietā, kur Pašvaldības 
nekustamā īpašuma nodaļa šogad 
plāno ierīkot bērnu rotaļu laukumu. 
Jau pirms talkas plānotā rotaļlauku-
ma teritorijā tika izzāģēti krūmi. 
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nākamais „babītes ziņas” izdevums 2020. gada 21. jūlijā

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 Lelde Drozdova-Auzāne
Tālrunis: 67914379. Fakss: 67914435. E-pasta adrese: lelde.drozdova-auzane@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 maijā Babītes 
novadā piedzimuši 16 
bērni – astoņas meitenes 
un astoņi zēni. 
Iedzīvotāju skaits  
2020. gada 1. jūnijā – 

12 005. 

Aicinām uz brīvdabas kino dienu
11. jūlijā Kultūrizglītības centra filiāle Salas pagastā „Vietvalži” aicina Babītes novada iedzīvotājus un viesus uz brīvdabas kino dienu „Pāvuls uz ekrāna brīvdabā”. Visu dienu uz 
brīvdabas ekrāna tiks demonstrētas piecas latviešu kinofilmas ar izcilo aktieri Eduardu Pāvulu kādā no lomām. Brīvdabas kino dienu sāksim ar filmu „Vella kalpi”, kurai šogad 
aprit 50 gadi. 

Šajā dienā tiks atklāts arī nākamais 
mākslas projekta „Leģendu sargi” vi-
des objekts „Leģenda par Leģendu”, 
kas simbolizē nostāstus, ko ap sevi 
rada izcila personība. Paralēli filmu 
seansiem muzeja telpās varēs iepazī-
ties ar filmu tapšanas vēsturi.

Būs pieejama izbraukuma ka-
fejnīca, kurā varēs iegādāties at-
spirdzinošus dzērienus, uzkodas 
un popkornu, no plkst. 12.00 līdz 
15.00  – dabas materiālu darbnīcas 
lieliem un maziem. Skatītāji aicinā-
ti ņemt līdzi pledus un saliekamos 
krēslus sēdēšanai, drošības pēc – arī 
lietussargu.

Ieeja pasākumā bez maksas, ievē-
rojot visus tā brīža Ministru kabineta 
noteikumus un sanitāro protokolu.

PROGRAMMA
Plkst. 12.00 spēlfilma „Vella kalpi” 
(1970) 
17. gadsimts Latvijā, zemi pārstaigā 
zviedru un poļu karaspēks. Rīgas 
rātes kungi gatavi par labu atlīdzību 

atdot Rīgas atslēgas jebkurai sveš-
zemju varai, taču trīs draugi Andris, 
Pēteris un ērmanis kopā ar draudze-
nēm Rūtu, Annu un Lēni negrib to 
pieļaut un mudina Rīgas iedzīvotā-
jus cīnīties.

Plkst. 13.30 spēlfilma „Vella kalpi 
Vella dzirnavās” (1972) 
Diloģijas otrā daļa; tie paši varoņi – 
Andris, Pēteris, ērmanis un viņu lī-
gavas – šoreiz nocietinājušies Māras 

dzirnavās un joprojām cīnās tik veik-
smīgi, ka bez mistisku spēku palīdzī-
bas tas nebūtu iespējams – tā vismaz 
uzskata visi tie, kas sauc viņus par 
vella kalpiem.

Plkst.15.00 spēlfilma „Zvejnieka 
dēls” (1957) 

20. gadsimta 30. gadi Latvijā. Jau-
nais zvejnieks Oskars Kļava sapņo 
par jauniem tīkliem, kas palīdzētu 
iegūt neatkarību no uzpircēja Garo-
zas, bet vecie zvejnieki viņam netic. 
Brīvdienās ciemā ierodas Oskara mī-
lestība – bagātā Bandera meita Ani-
ta – un Oskara brālis Roberts.

Plkst. 16.40 spēlfilma „Pie bagātās 
kundzes” (1969) 
20. gadsimta 30. gadi Rīgā. Inteliģen-
tais bezdarbnieks Oļģerts Kurmis 
piepelnās kā ratiņstūmējs un kopā 
ar savu draugu, klaidoni Frīdi, atrod 
dažādus nelielus darbiņus pie Kaln-
kājas kunga, kurš cer tikt ievēlēts Sa-
eimā. Kurmis jūtas atbildīgs arī par 
jauno meiteni Emmu Kārkls, kura 
nesen sēdējusi cietumā par sīkām 
zādzībām. Emma sāk strādāt par kal-
poni Kalnkāju namā.

Plkst.18.35 NOSKAŅAS KONCERTS
Plkst.19.30 spēlfilma „Ceplis” (1972) 
Filma uzņemta pēc Pāvila Rozīša ro-
māna „Ceplis”. 20. gadsimta 20. gadi 

Latvijā. Uzņēmīgais Edgars Ceplis 
nodibina akciju sabiedrību, lai no 
Latvijas māla ražotu ķieģeļus eks-
portam. Viņa projektā iesaistās dau-
dzi, cerot uz solīto milzu peļņu. To-
mēr izrādās, ka Cepļa izvēlētais māls 
ražošanai nav derīgs. Kamēr neviens 
to nav uzzinājis, Ceplis ātri savērpj 
intrigu, un par akciju sabiedrības 
vadītāju kļūst Nagaiņa znots Sausais.

Sabīne Upeniece-Pika,
Kultūrizglītības centra filiāles  

Salas pagastā „Vietvalži” 
kultūras pasākumu organizatore
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Ar jauniem tērpiem jaunos muzikālos ceļojumos
Šā gada pavasarī „Lapsas darbnīcā” 
Babītes novadā ir tapuši pavasarīgi, 
gaisīgi un krāsaini tērpi Babītes 
novada pašvaldības Kultūrizglītības 
centra popgrupu „Karameles”, 
„Bon bon”, „Ledenītes” un „Šoko-
lāde” dalībniekiem.

Tērpu izgatavošanā lielākais izaicinā-
jums bija apvienot dažādās vecuma 
grupas, saglabājot tērpa daudzfunkcio-
nalitāti pielietojumā un stila variēšanas 
iespējās. Atraktīvu pieredzi dziedātājas 
ieguva tērpa mērīšanas un modelēšanas 

procesā, jo darbs notika attālināti. Maijā 
plānojām krāšņu uzstāšanos ikgadējos 
Bērnu svētkos un popgrupu piecu gadu 
jubilejas koncertā, taču ārkārtējās situā-
cijas dēļ tas diemžēl bija jāatceļ. Tomēr 
popgrupa „Ledenītes” savus jaunos 
tērpus jau iemēģināja, attālināti filmē-
jot videoklipu Daces Robules dziesmai 
„Kukainīša rīts”, ko nosūtīja kā sveicie-
nu Babītes novada iedzīvotājiem Starp-
tautiskajā bērnu aizsardzības dienā 
1. jūnijā. (video aplūkojams pašvaldības 
tīmekļvietnē www.babite.lv). 

Patlaban popgrupu piecu gadu 

jubilejas koncerts ir atcelts uz ne-
noteiktu laiku, bet dziedātāji ļoti 
gaida, kad atsāksies aktīva muzi-
kālā darbība un būs iespēja aicināt 
Babītes novada iedzīvotājus uz 
piedzīvojumiem bagātu muzikālu 
ceļojumu.

Pašvaldības mājaslapā var noskatī-
ties „Karameļu” muzikālo sveicienu 
Babītes novada 11 gadu jubilejā.

Kristīne Paņko,
vokālā pedagoģe un popgrupu 

vadītāja Popgrupas „Karameles” dalībnieces jaunajos tērpos, filmējot sveicienu Babī-
tes novada 11 gadu jubilejā.

Popgrupas „Ledenītes” dalībnieces jaunajos tērpos, kurus pirmo reizi uzvilka, attālināti filmējot videoklipu dziesmai 
„Kukainīša rīts”.
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