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Unikāls papildinājums Babītes novada vēstures lappusēm
Piņķu Sv. Jāņa baznīcā jūlija sākumā apzināta lielākā metāla kroņu 
kolekcija Rīgas apkārtnē.

Pirmās ziņas par to, ka Piņķu Sv. Jāņa 
baznīcas bēniņos ir saglabājušies vai-
rāki metāla kroņi, tika saņemtas jau 
2019. gada decembrī. Šā gada 2. jūli-
jā informācija tika pārbaudīta, un at-
klājās, ka patumšajā baznīcas bēniņu 
telpā patiešām ir kroņi, pat samērā 
daudz – astoņi.

Metāla kroņu tradīcijas objekti 
vairākumā gadījumu ir saistāmi ar 
19. gadsimta beigām un 20. gadsim-
ta sākumu. Pēdējos gados Latvijā 
apzinātas vairākas iekštelpās sagla-
bātas kroņu kolekcijas (izcilākās  – 
Jaunraunā un Vējavā), un tieši tās ir 
saglabājušās viskvalitatīvāk.

Astoņi Piņķu baznīcā atrastie me-
tāla kroņi tika novērtēti, izmērīti, 
izpētīts to saturs un konstruktīvais 
risinājums, izzināti arī bojājumi. Ie-
gūto datu apstrāde un izpēte vēl tur-
pināsies, tomēr jau šobrīd ir skaidrs, 
ka šie kroņi saglabājušies labi. Nepie-
ciešams tos rūpīgi attīrīt no putek-
ļiem un kvēpiem (vislabāk – ar mitru 
sūkli, katru detaļu no abām pusēm, 
bet neliekot zem dušas vai ūdenī, jo 

pārāk liels ūdens apjoms var veicināt 
to rūsēšanu). Izpētes laikā minimāla 
apkope tika veikta, lai varētu konsta-
tēt krāsu toņus un saglabātību. Pēc 
apkopes unikālos metāla kroņus vērts 
izstādīt ērti pieejamā vietā draudzes 
un plašākas sabiedrības, tajā skaitā 
tūristu, apskatei. Vislabākais veids, 
kā to izdarīt,  – izvēlēties kādu sienu 
baznīcas iekštelpās, kur tie varētu tikt 
piestiprināti un eksponēti.

Pirmie secinājumi par metāla kro-
ņu kolekciju ir tādi, ka tie patiešām ir 
labi saglabājušies. Tie pārdzīvojuši arī 
ugunsgrēku, kas 2018.  gada septem-
brī nopostīja baznīcas torni. Viens vai 
divi no astoņiem kroņiem atradušies 
tuvāk degšanas vietai, tādēļ tie ir vairāk 
cietuši no apkvēpšanas, viens no tiem, 
droši vien uzkrītot kam smagam, ir 
arī deformēts. Šim bojātajam kronim 
ir ļoti reta dekoratīvā augu un ziedu 
komplektācija – efejas kā galvenās sa-
turā, to vidū skaista paparde (biežāk 
sastopami palmu zari). Īpaši ir arī izvē-
lētie ziedi – kronī atveidotas narcises, 
kas metāla kroņos atrodamas ārkār-

tīgi reti. Piņķu metāla kroņi ir dažādu 
meistaru darināti un atšķirīgu izmēru. 
Starp astoņiem kroņiem nav divu vie-
nādu. Lielākais ir 97,5 x 67 cm liels, 
mazākais  – 54 x 38 cm. Kopumā tas 
ir kultūrvēsturiski ļoti vērtīgs manto-
jums, kas maksimāli labi saglabājams 
nākamajām paaudzēm.

Dažiem metāla kroņiem klāt bija 
lentes un to paliekas. Diemžēl sagla-
bājušās pārsvarā tikai lenšu augšda-
ļas, kurās nav ne teksta, ne datuma. 

Vienam kronim klāt bija divas lentes 
ar veltījumu latviešu valodā, kas ap-
liecina, ka tas ir latviešu likts. Citam 
kronim lentes uzraksts vācu valodā – 
„Familie Auster”, kas norāda kroņa 
devējus. Un fakts  – Austeru mājas 
ir turpat Piņķu apkārtnē, netālu no 
Babītes ezera austrumu krasta un 
Neriņas upītes. Bēniņos pie kroņiem 
atrasta arī lente ar tekstu, kas saistīts 
ar kolhozu laiku, bet, tā kā metāla 
kroņi ir attiecināmi uz 20. gadsimta 

20.–30. gadiem, šī lente (kas arī bū-
tībā saglabājama kā vēstures liecība) 
uz kroņiem, visdrīzāk, neattiecas.

Interesanti, ka netālu esošajos 
Piņķu kapos 60.  gados bijušas arī 
vairākas metāla kroņu vannas, bet 
tās līdz mūsdienām nav saglabājušās 
(Piņķu Sv. Jāņa baznīcas pērmindera 
un kapu administratora Jāņa Amola 
atmiņas). 

M. hist. Andris Grīnbergs

Mums noteikti ir ar ko lepoties
Vēl līdz jūlija beigām ikvienam ir iespēja pieteikt pretendentus Babītes novada pašvaldības apbalvojumiem. 
Novērtēsim cilvēkus un uzņēmumus savā novadā – mums noteikti ir ar ko lepoties!
Jau otro gadu aicinām pieteikt 
pretendentus Babītes novada paš-
valdības apbalvojumiem, tādējādi 
sniedzot iespēju publiski pateikties 
novada iedzīvotājiem un uzņēmē-
jiem, biedrībām par ieguldījumu 
novada attīstībā, novada vārda po-
pularizēšanā. Nav jāizdara grandiozi 
darbi, lai būtu iemesls teikt paldies. 
Pietiek ar mazu paveiktu darbu, kas 
veicina līdzcilvēku labklājību un ie-
dvesmo citus rīkoties tāpat. 

Atbilstoši nozīmīgumam apbalvo-
jumiem ir divas pakāpes. I  pakāpes 
apbalvojums tiek piešķirts piecās 
nominācijās  – „Kultūra”, „Izglītība”, 
„Sports”, „Uzņēmējdarbība” un „Vi-
des kvalitātes uzlabošana”; fiziskas 
personas saņem Atzinības rakstu 
kopā ar krūšu zīmi, juridiskas perso-
nas – balvu kopā ar apliecību. II pakā-
pes apbalvojums ir Pateicības raksts.

Lai noskaidrotu šā gada apbal-
vojumu saņēmējus, Babītes novada 
pašvaldība aicina līdz 31.  jūlijam 
pieteikt pretendentus atbilstošajai 
kategorijai. Pilnībā aizpildītie pietei-
kumi tiks izvērtēti Izglītības, kultū-
ras un sporta lietu komitejā, pēc tam 
apbalvojumam izvirzītie kandidāti 
tiks apstiprināti domes sēdē. Apbal-
vojuma saņēmēji tiks godināti īpašā 
ceremonijā novembrī valsts svētku 
pasākuma ietvaros.

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

tronisko parakstu, sūtot uz e-pasta 
adresi dome@babite.lv.

Informācija par pretendentu pie-
teikšanas kārtību apbalvojumiem, 
kategoriju apraksti un pieteikuma 
anketas atrodamas pašvaldības tī-
mekļvietnē www.babite.lv. 

Lelde Drozdova-Auzāne, 
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

2.

Iespēja iepazīt dabas 
daudzveidību Babītes novadā
Arī šogad Latvijas Ornitoloģijas biedrība novada iedzīvotājus un viesus 
aicinās izzinošās ekskursijās, interesentiem atklājot dabas daudzveidī-
bu Babītes novadā.

Ekskursijas notiks projekta „Iepazīsti 
Babītes novada dabu! 2020” ietvaros, 
kas tiek īstenots ar Babītes novada paš-
valdības atbalstu, piedaloties projektu 
konkursā „Ģimenei. Videi. Izaugsmei 
Babītes novadā”. Projekts plānots kā 
praktisku pasākumu kopums, kas ļaus 
Babītes novada iedzīvotājiem, t. sk. ģi-
menēm ar bērniem, interesantā veidā 
iepazīt dabu novadā, aktīvi un veselīgi 
atpūsties, uzzināt par dzīvniekiem un 
sēnēm, kas mājo Babītes novadā. 

Šogad interesenti tiks aicināti trīs 
dažādās ekskursijās  – kukaiņu ie-
pazīšanas ekskursijā augustā, sēņu 
meklēšanas ekskursijā septembrī un 
putnu vērošanas ekskursijā oktobrī. 

Tāpat projektā tiks izstrādāts put-
nu vērošanas maršruts gar Babītes 

ezeru. Tas tiks noformēts elektro-
niska bukleta formātā un būs papil-
dināts ar bildēm un aprakstiem, lai 
katrs to, piemēram, lejupielādējot 
savā telefonā vai apskatot internetā, 
varētu maršrutu iziet un atpazīt tur 
redzētos putnus. Putnu vērošanas 
maršruta buklets elektroniski būs 
pieejams visiem interesentiem, ļau-
jot ar tā palīdzību pašrocīgi vērot 
putnus vēl daudzus gadus. 

Informācija par precīziem ekskur-
siju datumiem tiks publicēta augustā.

Vairāk informācijas par projektu, 
rakstot uz e-pasta adresi riga@lob.lv.

Guna Roze,
projekta „Iepazīsti Babītes novada 

dabu! 2020” koordinatore

Par iespējām apskatīt metāla 
kroņu kolekciju Piņķu  

Sv. Jāņa baznīcā interesen-
tiem lūgums sazināties ar 

Piņķu kapu administratoru 
Jāni Amolu (tālruņa numurs 
29642583, e-pasta adrese 
pinkukapi@gmail.com). 

Baznīcas telpās aplūkojami 
arī stendi ar informāciju par 
Piņķu baznīcas un Piņķu un 
Babītes apkaimes vēsturi.

Astoņi metāla kroņi to izpētes laikā – kopskats Piņķu Sv. Jāņa baznīcā.
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Biedrība „Pierīgas partnerība” aicina piedalīties akcijā „Apceļo Pierīgu”

Dalībniekiem, kuri būs viesojušies 
vismaz 20 apskates objektos, uzņē-
muši fotogrāfiju pie tiem, aizpildījuši 
pieteikuma anketu un kopā ar foto 
nosūtījuši uz e-pasta adresi info@pie-
rigaspartneriba.lv, izlozes kārtībā būs 

iespēja saņemt atbalstītāju sagādātās 
balvas. Akcijas dalībniekus aicinām 
ievietot fotogrāfijas savos sociālajos 
tīklos, izmantojot tēmturi  #apceļo-
Pierīgu.

Pierīgas karti ar dalībnieka anketu 

var lejupielādēt vietnē  ej.uz/Apcelo-
Pierigu.

Plašāku informāciju par akciju 
var saņemt, rakstot uz e-pasta adresi 
info@pierigaspartneriba.lv vai zvanot 
uz tālruņa numuru 26454119.

Akciju organizē biedrība „Pierīgas 
partnerība”  – vietējā rīcības grupa, 
kas darbojas Mārupes, Olaines un 
Babītes novadā.

Seko līdzi arī citām mūsu aktivitā-

tēm tīmekļa vietnē www.pierigaspart-
neriba.lv un sociālajā tīklā www.facebo-
ok.com/pierigaspartneriba.

Biedrība „Pierīgas partnerība”

Pabeigti būvdarbi uz pašvaldības 
autoceļa C-13 Annas–Vīkuļi 
Jūnijā ir pabeigti būvprojekta „Pašvaldības autoceļa C-13 Annas–Vīkuļi posma Babītes pagastā, Babītes novadā, 
pārbūve” būvdarbi. Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklāta projektu iesniegu-
ma konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros (projekta iesniegums Nr.19-04-A00702-000045). Projekta rezultātā ir pārbūvēts 
pašvaldības autoceļa C-13 Annas–Vīkuļi posms 1,1 km garumā, iztīrīti novadgrāvji un nomainītas caurtekas. 
Projekta mērķis ir atbalstīt investī-
cijas publiskās ceļu infrastruktūras 
kvalitātes uzlabošanai lauku teritori-
jās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un 
saglabātu apdzīvotību. 

Projekta ietvaros ir noslēgti šādi 
līgumi:

 būvprojekta izstrādes līgums 
„Pašvaldības autoceļa C-13 An-
nas–Vīkuļi posma Babītes pa-
gastā, Babītes novadā, pārbūve”; 
izpildītājs  – SIA „Projekts EAE”, 
līguma summa  – 10 829,50 eiro 
(ar PVN);

 būvdarbu līgums „Pašvaldības 
autoceļa C-13 Annas–Vīkuļi pos-
ma Babītes pagastā, Babītes no-
vadā, pārbūve”; izpildītājs  – SIA 

„STRABAG”, līguma summa  – 
206 043,88 eiro (ar PVN);

 būvuzraudzības pakalpojumu lī-
gums „Pašvaldības autoceļa C-13 
Annas–Vīkuļi posma Babītes pa-
gastā, Babītes novadā, pārbūves 
būvuzraudzība”; izpildītājs  – SIA 
„RAUCUT”, līguma summa  – 
8409,50 eiro (ar PVN);

 autoruzraudzības līgums „Pašval-
dības autoceļa C-13 Annas–Vīkuļi 
posma Babītes pagastā, Babītes no-
vadā, pārbūves autoruzraudzība”; 

izpildītājs  – SIA „Projekts EAE”, 
līguma summa – 1082,95 eiro (ar 
PVN).
Projekta kopējās izmaksas ir 

226  365,83 eiro, attiecināmās iz-
maksas – 222 527,39 eiro, publiskais 
finansējums – 200 274,64 eiro. Pro-
jekta īstenošanas laiks – 2020. gada 
septembris.

Jolanta Ivanova, 
Babītes novada pašvaldības 

projektu vadītāja

Projekta „Aktīvais mantojums” spēles 
„Atrodi mani” otrais uzdevums
Te mēs esam atpūtas brīdī. Ja ieskatīsies labi vērīgi, caur ugunskura dūmiem saskatīsi pazīstamas aprises. 
Fotogrāfijā redzamo ēku sen vairs nav, bet koki gan vēl aug – tie pārdzīvojuši laikus un cilvēkus. Atrodi šo vietu, 
nofotografējies tur, kur stāvam mēs, un dodies uz vietu, kur uzkrājies visvairāk informācijas šajā apvidū. 

Atrodi priekšmetu, kas stāsta par 
mums un attēlā redzamajiem notiku-
miem, nofotografējies ar šo priekšme-
tu un līdz 1. augustam atsūti uz e-pasta 
adresi kulturasainava@gmail.com.

Neaizmirsti, ka vajag minēt savu 
vārdu (arī komandas biedru) un arī 
to, kā ar tevi sazināties, jo spēles bei-
gās tevi gaidīs lieliska balva! Pievērs 
uzmanību tam, ka šoreiz vajag divus 
foto – ar vietu un lietu!

Inga Sarma, projekta „Aktīvais 
mantojums – Babītes novada iedzī-

votāju iesaistīšana novada kultūrvēs-
turiskā mantojuma izzināšanā un 

saglabāšanā” vadītāja

Turpinot biedrības desmitgades svinības, piedāvājam iesaistīties akcijā, kuras laikā ikviens interesents var 
labāk iepazīt Pierīgas teritoriju, apmeklējot 30 LEADER programmas atbalstītos apskates objektus Olaines, 
Mārupes un Babītes novadā. Akcija norisināsies līdz 30. septembrim.
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babītes novada pašvaldības domes pieņemtie lēmumi jūnijā

Babītes novada pašvaldības domes sēdē 2020.  gada 
17.  jūnijā izskatīti 42  lēmumprojekti. Sēdē piedalījās 
11 domes deputāti. 
Domes lēmumi īsumā: 

 atļaut veikt iepirkumu „Āra spēka trenažieri Babītē”. Ie-
pirkumam nepieciešamos finanšu līdzekļus 30 650 eiro 
apmērā piešķirt no pašvaldības 2020. gada budžeta prog-
rammas „Domes rezerves fonds”; 

 atļaut no nekustamā īpašuma „Ušas”, kadastra 
nr. 80480010029, zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 80480010029 atdalīt divas zemes vienības un reģis-
trēt kā atsevišķu nekustamo īpašumu. Atlikušajai zemes 
vienības daļai 0,6763 ha platībā saglabāt nekustamā īpa-
šuma nosaukumu „Ušas” un visā platībā noteikt nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķi „Neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme”;

 piešķirt divu dzīvokļu mājai adresi Alejas iela 27, Spilve, 
Babītes pagasts, Babītes novads; 

 piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra nr. 
80880050190 jaunu nosaukumu „Smedēni”. Likvidēt 
pašreizējo nosaukumu „Brīvnieki”. Piešķirt zemes vienī-
bai ar kadastra apzīmējumu 80880050190 adresi „Sme-
dēni”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads;

 piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra nr. 
80480130032 jaunu nosaukumu „Krāteri”. Likvidēt no-
saukumu „Jauncelmiņi”; 

 mainīt nekustamā īpašuma „Siliņi 3”, kadastra nr. 
80480040307, zemes vienībai 12,41  ha platībā ar ka-
dastra apzīmējumu 80480040307 visā platībā noteikto 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no „Individuālo 
dzīvojamo māju apbūve” uz „Neapgūta individuālo dzī-
vojamo māju apbūves zeme”; 

 atļaut uzsākt detālplānojuma „Bebrupļava” grozījumu 
izstrādi nekustamā īpašuma „Bebru iela 6” zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 80480090276 Brīvkalnos, Babī-
tes pagastā, Babītes novadā; 

 atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, ko 
ietver nekustamā īpašumā „Ozollejas”, kadastra nr. 
80480080230, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
80480080573 Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 
nosakot, ka detālplānojuma teritorija var tikt precizēta 
pēc sadarbības institūciju nosacījumu saņemšanas detāl-
plānojuma izstrādei; 

 atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, ko ie-
tver nekustamā īpašuma „Rotaļu iela 4”, kadastra nr. 
80480010881, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
80480010846 un nekustamā īpašuma „Lielie Dreimaņi”, 
kadastra nr. 80480010069, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 80480010865 daļa Mežārēs, Babītes pagas-
tā, Babītes novadā; 

 noteikt, ka četru mēnešu laikā no lēmuma pieņemša-
nas dienas nekustamā īpašuma „Caunes”, kadastra nr. 
80480070822, īpašniecei jāsniedz Babītes novada pašval-
dības domes Attīstības komitejai informācija par plāno-
tajām darbībām detālplānojuma īstenošanas nodrošinā-
šanai, kas būtu par pamatu nekustamā īpašuma „Caunes” 
detālplānojuma īstenošanas uzsākšanas termiņa noteik-
šanai. Ja minētajā termiņā dome nesaņem informāciju, 
tiks uzskatīts, ka nekustamā īpašuma „Caunes” detālplā-
nojuma, kas apstiprināts ar Babītes novada pašvaldības 
domes 2010. gada 30. jūnijā izdotajiem saistošajiem no-
teikumiem Nr. 24, īstenošanu nav iespējams īstenot liku-
mīgi, kas ir par pamatu tā atzīšanai par spēku zaudējušu; 

 nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemša-
nai izstrādāto detālplānojuma projektu nekustamā īpa-
šuma „Irmas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
80480040079 Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā;

 nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemša-

nai izstrādāto detālplānojuma projektu nekustamā īpa-
šuma „Lāsmas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
80480070811 Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes no-
vadā; 

 apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekusta-
mā īpašuma „Klīvu Miķeļi” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 80480130034 Klīvēs, Babītes pagastā, Babī-
tes novadā, sadalīšanai; 

 apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekusta-
mā īpašuma „Pūķi” zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 80800130132 Klīvēs, Babītes pagastā, Babītes nova-
dā, sadalīšanai; 

 apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekusta-
mā īpašuma „Gravu iela 42” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 80480040742 Spilvē, Babītes pagastā, Babī-
tes novadā; 

 apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekus-
tamā īpašuma „Vēja ziedi”, kadastra nr. 80480030609, 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480031645 
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai; 

 atlikt lēmuma „Par zemes ierīcības projekta izstrādi paš-
valdības nekustamā īpašuma „Mežsaimniecība 3” zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 80480040475 Babītē, 
Babītes pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai” pieņem-
šanu līdz brīdim, kad tiks reģistrēta dzīvojamās mājas 
„Jaunmētras” īpašnieku biedrība; 

 noslēgt zemes nomas līgumus ar fiziskām personām bez 
apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzī-
bām – ģimenes dārza ierīkošanai un uzturēšanai;

 pārjaunot noslēgto zemes nomas līgumu ar vienu personu; 
 pagarināt Babītes novada pašvaldības īpašumā esošā die-

nesta dzīvokļa īres līgumu, kas noslēgts ar Sociālā dienes-
ta darbinieci; 

 atcelt Babītes novada pašvaldības domes 2020.  gada 
27.  maija lēmumu „Par 2009.  gada 1.  jūnija zemes no-
mas līguma, ar kuru iznomāta nekustamajā īpašumā 
„Alkšņi” ietilpstošā zemes vienība ar kadastra apzīmēju-
mu 8048 017 0069, pagarināšanu”. Noslēgt lauku apvidus 
zemes nomas līgumu ar vienu personu par pašvaldībai 
piederošas zemes vienības 1,7 ha platībā iznomāšanu ēku 
un būvju uzturēšanai; 

 izsniegt izziņu kooperatīvai sabiedrībai „Laimas iela” par 
piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu Mežārēs, 
Babītes pagastā. Izsniegt izziņu vienai personai par pie-
krišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu Piņķos, Babī-
tes pagastā; 

 papildināt asenizācijas pakalpojumu sniedzēju sarakstu 
Babītes novada administratīvajā teritorijā, pievienojot 
SIA „Lautus”, reģistrācijas nr. 40003554635; 

 veikt izmaiņas Olaines sadarbības teritorijas civilās aiz-
sardzības komisijas nolikumā, izsakot nolikuma I daļu 
(Komisijas locekļu sastāvs) jaunā redakcijā; 

 atļaut veikt pirmsskolas izglītības iestādes ēkas projek-
tēšanas un būvniecības iepirkumu Babītes novada paš-
valdības pirmsskolas izglītības iestādes darbības nodro-
šināšanai nekustamā īpašuma „Ābeles” zemes vienībā 
ar kadastra apzīmējumu 80480030632 Piņķos, Babītes 
pagastā, Babītes novadā; 

 izveidot iepirkuma komisiju pirmsskolas izglītības iestā-
des ēkas būvprojekta izstrādes un būvdarbu iepirkuma 
procedūras veikšanai šādā sastāvā: komisijas priekšsē-
dētājs – domes deputāts Juris Ivanovs; komisijas locekļi: 
domes priekšsēdētājs Aivars Osītis, domes deputāts Jev-
gēnijs Jemeļjanovs, Babītes pirmsskolas izglītības iestā-
des vadītāja Ingrīda Dzelzkalēja, Būvniecības kontroles 
daļas vadītāja Ieva Orbidāne, juriskonsults Dāvids Val-
ters, Babītes vidusskolas direktores vietnieks tehniskajos 
jautājumos Ainārs Lipskis; 

 apstiprināt izmaiņas Babītes novada pašvaldības Admi-
nistrācijas nolikumā, izsakot 10.  punktu šādā redakci-
jā: „10. Administrāciju veido šādas struktūrvienības: 
10.1.  Vadības atbalsta daļa; 10.2. Kanceleja; 10.3. Fi-
nanšu un grāmatvedības daļa; 10.4. Dzimtsarakstu 
nodaļa; 10.5. Būvvalde; 10.6. Attīstības daļa; 10.7. Paš-
valdības nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļa; 
10.8. Sabiedriskās kārtības daļa; 10.9. Iepirkumu daļa.” 
Izmaiņas nolikuma 10.5. un 10.6. punktā stājas spēkā 
2020. gada 1. septembrī. Nolikuma 10.9. punkts stājas 
spēkā 2020. gada 1. jūlijā; 

 veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības 2020.  gada 
22.  janvāra noteikumos Nr.  1 „Par amatiem, to klasifi-
cēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2020. gadā” 
(protokols Nr. 2, 27.§), izsakot pielikumu Nr. 1 jaunā re-
dakcijā; 

 apstiprināt Babītes novada pašvaldības 2019.  gada pub-
lisko pārskatu; 

 veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības 2015.  gada 
22. aprīļa noteikumos Nr. 5 „Par transportlīdzekļu izman-
tošanu Babītes novada pašvaldībā” (protokols Nr. 6, 20.§);

 precizēt Babītes novada pašvaldības domes 2012.  gada 
22.  februāra lēmuma „Par Babītes novada pašvaldības 
īpašumā vai lietojumā esošo automašīnu degvielas limi-
tiem” (protokols Nr. 4, 23.§) 1. punktu un izteikt to jaunā 
redakcijā; 

 apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteiku-
mus Nr. 12 „Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 
2020. gada budžetā”; 

 apstiprināt Babītes novada pašvaldības noteikumus 
Nr. 11 „Par grāmatvedības uzskaites kārtību Babītes no-
vada pašvaldībā”; 

 piešķirt naudas balvu mēnešalgas apmērā Babītes nova-
da pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas vadītājai 
Veldzei Liepai un teritorijas plānotājām Ingai Grieznei 
un Andrai Valainei par lielo darba ieguldījumu pašval-
dībai nozīmīga projekta īstenošanā, izstrādājot Babītes 
novada teritorijas plānojumu; 

 apstiprināt Babītes novada pašvaldības noteikumus 
Nr. 12 „Par Babītes novada pašvaldības komisijās strādā-
jošo darba samaksu”;

 iedalīt 250 eiro Babītes novadā deklarētā iedzīvotāja ceļa 
izdevumu un dalības maksas segšanai Pasaules svarbum-
bas celšanas olimpiādē un Eiropas svarbumbas celšanas 
čempionātā, kas norisināsies Baltkrievijā, Vitebskā, laika 
posmā no 2020. gada 17. līdz 20. septembrim; 

 apstiprināt vienai personai piešķirto bezmaksas mācību 
vietu Latvijas Starptautiskajā skolā; 

 apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos notei-
kumus Nr. 11 „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un 
atskaitīšanas kārtību Babītes novada pašvaldības pirms-
skolas izglītības iestādēs”; 

 apstiprināt Babītes novada pašvaldības Administratīvās 
komisijas nolikumu;

 apstiprināt izmaiņas Babītes novada pašvaldības Admi-
nistratīvās komisijas sastāvā; 

 apliecināt zemes gabala Sila ielā 7, Babītē, Babītes novadā, 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480040494 
(0,13 ha platībā) piekritību valstij;

 parakstīt un nosūtīt Latvijas Pašvaldību savienībai Ba-
bītes novada pašvaldības domes deputātu atbalstītu 
vēstuli Valsts prezidentam Egilam Levitam ar aicināju-
mu neizsludināt Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likumu. 

Aivars Osītis, 
Babītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs
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Babītes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 7. jūlijā 
izskatīti četri lēmumprojekti. Sēdē piedalījās 10 domes 
deputāti. 
Domes lēmumi īsumā: 

 piešķirt papildfinansējumu 260 000 eiro projekta „ES pro-
jekts Piņķu ūdenskrātuves labiekārtošana” īstenošanai no 
budžeta sadaļas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. 
Projekta priekšfinansējumu nodrošināt no budžeta sadaļas 
„ES projekts Piņķu ūdenskrātuves labiekārtošana”; 

 neatbalstīt SIA „INTERGAZ” ieceri nekustamā īpašu-
ma „Jūrmalas iela 13C”, kadastra nr. 80480030165, ze-
mes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80480030983 veikt 
saimniecisko darbību, kas pieteikta Valsts vides dienesta 

C  kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemša-
nai, – sašķidrinātas naftas gāzes (propāna-butāna maisīju-
ma un nenozīmīgos daudzumos tīra propāna) uzglabāšanu 
balonos, jo tā var apdraudēt sabiedrisko drošību, cilvēku 
veselību un dzīvību;

 slēgt vienošanos pie 2016.  gada 29.  aprīļa zemes nomas 
līguma, nosakot, ka SIA „Abode Projects” iznomātā ne-
kustamā īpašuma „Lībieši” zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 80480031003 daļa ir 0,394 ha platībā un nomas 
maksa noteikta 1615,40 eiro apmērā vienā nomas gadā. 
Piekrist apmaksāt SIA „Abode Projects” piederošā žoga 
demontāžu un montāžu nekustamā īpašuma „Lībieši”, ze-
mes vienības kadastra apzīmējums 80480031003, iznomā-

tajā daļā no Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašu-
ma apsaimniekošanas daļas budžeta pēc attiecīga rēķina un 
darbu izpildes dokumentācijas saņemšanas; 

 izveidot Mārupes novada un Babītes novada pašvaldību 
Finanšu komisiju. Noteikt, ka Babītes novada pašvaldību 
Mārupes novada un Babītes novada pašvaldību Finanšu 
komisijā pārstāv Babītes novada domes priekšsēdētājs Ai-
vars Osītis. Apstiprināt Mārupes novada un Babītes nova-
da pašvaldību Finanšu komisijas nolikumu. 

Aivars Osītis,
Babītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs

paziņojums

Piesakies, un sākam nūjot!
Babītes sporta komplekss aicina Babītes novada 
iedzīvotājus uz bezmaksas nūjošanas nodarbī-
bām brīvā dabā visa gada garumā. Nodarbības 
vada sertificēta nūjošanas trenere Irēna Anti-
penko. Visi interesenti aicināti iepriekš pieteik-
ties, zvanot uz tālruņa numuru 26464252, lai 
vienotos par sev izdevīgāko nodarbību vietu un 
laiku.

Jūnijā veiktie darbi sabiedriskās kārtības uzraudzīšanā Babītes novadā
Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļas sargu darbības rezultāti sadarbībā ar Olaines iecirkņa policijas darbiniekiem, veicot sabiedriskās kārtības uzraudzīšanu Babītes 
novadā jūnijā.

 Sabiedriskās kārtības uzraudzīšanai veikti 
15 izbraukumi.

 Saņemti un izskatīti seši iedzīvotāju iesnie-
gumi un sūdzības.

 Ar astoņām personām veiktas preventīva rak-
stura pārrunas un pieņemti paskaidrojumi.

 Valsts policijā nogādātas piecas personas:
 par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu  – 

viena;
 aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarī-

šanu – četras.
 Par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ne-

ievērošanu sastādīti 27 protokoli-paziņoju-
mi.

 Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibino-
šo vielu lietošanu sabiedriskās vietās vai par 
atrašanos sabiedriskā vietā tādā reibuma stā-
voklī, kas aizskar cilvēka cieņu, sastādīti trīs 
administratīvā pārkāpuma protokoli. 

 Par smēķēšanu neatļautā vietā sastādīti divi 
administratīvā pārkāpuma protokoli.

 Sabiedriskās kārtības sargi vēlas atgādināt, 
ka atbilstoši Babītes novada pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem katram nekusta-

majam īpašumam (mājai) jābūt noslēgtam 
līgumam par atkritumu izvešanu. Tā kā 
patlaban aktīvi veicam minēto noteikumu 
izpildes pārbaudi, lūdzam Babītes novada 
iedzīvotājus sagatavot uzrādīšanai sabiedris-
kās kārtības sargiem minēto līgumu. Ja kāds 
dažādu iemeslu dēļ nav paspējis vai varējis 
noslēgt līgumu par atkritumu izvešanu, lū-
dzam to nekavējoties izdarīt! Liels paldies 
par sapratni!   

 Atgādinām arī, ka visi atkritumi gan pēc at-
pūtas, gan nepieciešamības gadījumā jāiz-

met tikai un vienīgi konkrētajam atkritumu 
veidam paredzētajos atkritumu konteine-
ros. Informācija par publiskajām atkritumu 
šķirošanas vietām atrodama pašvaldības tī-
mekļa vietnē, sadaļas „Iedzīvotājiem” apakš-
sadaļā „Atkritumu apsaimniekošana”. 
Atkritumus nedrīkst novietot blakus kontei-
neram! Par minēto noteikumu neievērošanu 
ir paredzēta administratīvā atbildība. 

Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

Saimnieciskie darbi jūnijā
Nekustamais īpašums

 Ekspluatācijā pieņemta Babītes vidusskolas 
jaunā piebūve. 

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

 Ierosināts iepirkums par ēkas Centra ielā 3, 
Piņķos, otrā stāva un ieejas mezgla pārbūvi.

 Iesniegti trīs piedāvājumi iepirkumā par Piņ-
ķu ūdenskrātuves labiekārtošanu Piņķos; 
uzsākta vērtēšana. 

 Noslēgts līgums par nekustamā īpašuma 
Laipu ielā 6, Kūdrā, Salas pagastā, novērtē-
šanu. 

 Noslēgts līgums par rotaļu laukuma uzstādī-
šanu Dzilnuciemā. 

 Bez rezultāta pārtraukts iepirkums par būv-
projekta „Zaļo un dārza atkritumu kompos-
tēšanas laukuma izveide Piņķos” izstrādi.

Ceļi, meliorācija un apgaismojums 
 Pabeigti Mēness ielas posma pārbūves un 

ielu apgaismojuma izbūves būvdarbi un au-
toceļa C-13 Annas–Vīkuļi posma Babītes 
pagastā pārbūves darbi; tiek gatavota doku-
mentācija nodošanai ekspluatācijā.

 Uz pašvaldības ielām un ceļiem labotas asfal-
ta bedrītes, turpinās ceļu nomaļu remonts, 
uzstādītas barjeras Jūrmalas ielā Piņķos.

 Turpinās pirmreizējā zāles pļaušana uz pol-
deru dambjiem. 

 Noslēgts līgums par Babītes sūkņu stacijas 
restu tīrītāja automātiskās darbības funkciju 
papildināšanu.

 Iesniegti pieci piedāvājumi iepirkumā par 
pašvaldības autoceļa C-27 Dzilnu ceļa pos-
ma pārbūvi Dzilnuciemā; pieņemts lēmums 
slēgt līgumu ar AS „Ceļu pārvalde”.

 Uzsākta piecu piedāvājumu vērtēšana iepir-

kumā par pašvaldības autoceļu ar nesaistītu 
minerālmateriālu segumu dilumkārtas at-
jaunošanu.

 Izsludināti iepirkumi par Kalnu ielas posma 
pārbūvi Brīvkalnos un veloceliņa Rīga–Jūr-
mala Babītes posma atjaunošanu. 

 Ierosināti iepirkumi par apgaismojuma izbū-
vi Egļu ielā Egļuciemā, Vītolu ielā Piņķos un 
pie Babītes vidusskolas Piņķu centrā.

Pašvaldības iestādes
 Babītes sporta komplekss iegādājies nolikta-

vas konteineru un kvadriciklu apsaimnieko-
šanas vajadzībām. 

 Babītes PII noslēgusi līgumu par rotaļu lau-
kuma uzstādīšanu. 

 PII „Saimīte” uzsākts grupas „Skudriņas” 
telpu remonts.

 Iesniegti divi piedāvājumi iepirkumā par 

ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu PII „Sai-
mīte”; uzsākta to izvērtēšana. 

 Izstrādāta Babītes vidusskolas ēdnīcas telpu 
pārbūves apliecinājuma karte.

 Iepirkumu uzraudzības birojam (IUB) pār-
sūdzēts Iepirkumu komisijas lēmums par 
transporta pakalpojumiem regulāriem sko-
lēnu pārvadājumiem Babītes novada pašval-
dības izglītības iestāžu vajadzībām; iesniegts 
paskaidrojums IUB.

 Izsludināts iepirkums par interaktīvo ekrā-
nu piegādi un uzstādīšanu Babītes vidus-
skolā; iesniegta sūdzība IUB par nolikumā 
minētajām prasībām; iesniegts paskaidro-
jums IUB.

Elfa Sloceniece, 
Babītes novada pašvaldības

izpilddirektore

babītes novada pašvaldības domes pieņemtie lēmumi jūlijā

Šogad Babītes Mūzikas skolu absolvēja as-
toņi audzēkņi. Prieks, ka daži no viņiem plāno 
turpināt mūzikas studijas jau nākamajā izglītī-
bas līmenī. Patlaban mums ir ziņas par čellis-
tu Maksimu Skibicki, kurš ir uzņemts Emīla 
Dārziņa Mūzikas vidusskolā.

Jūlijā daļa mūsu audzēkņu dosies uz no-
metni Kolkā.

Konsultācijas jaunajiem audzēkņiem no-

tiks no 5. līdz 10. augustam, iestājpārbaudīju-
mi pretendentiem uz mācībām sagatavošanas 
un 1. klasē plānoti 11. un 12. augustā.

Iesniegumu pieņemšana un uzņemšana in-
terešu izglītības programmās notiks augusta 
otrajā pusē. 

Česlavs Grods,
Babītes Mūzikas skolas 

direktores vietnieks izglītības darbā

babītes mūzikas skolas aktualitātes
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paziņojums

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā 
īpašuma „Rotaļu iela 4” zemes vienība un nekustamā īpašuma „Lielie Dreimaņi” 
zemes vienības daļa Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 17. jū-
nija lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Rotaļu iela 4” 
zemes vienība un nekustamā īpašuma „Lielie Dreimaņi” 
zemes vienības daļa Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes 
novadā” (prot. Nr. 11, 9.§) ir uzsākta detālplānojuma iz-
strāde teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Rotaļu 
iela 4” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 001 
0573 un nekustamā īpašuma „Lielie Dreimaņi” zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0865 daļa.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt robežas pārkār-
tošanu starp nekustamā īpašuma „Rotaļu iela 4” zemes 
vienību un nekustamā īpašuma „Rotaļu iela” zemes vie-
nību, precizējot Rotaļu ielas sarkano līniju novietojumu, 
ievērojot Babītes novada teritorijas plānojuma teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu prasības.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta 
Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Inga 
Griezne.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt 
līdz 2020. gada 21. augustam Babītes novada pašval-
dības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes 
pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot 
uz e-pasta adresi dome@babite.lv. Ja priekšlikumu ie-
sniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām perso-
nām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas 
adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas 
numurs, adrese.  

Inga Griezne,
Babītes novada  

pašvaldības teritorijas plānotāja

paziņojums

Paziņojums par detālplānojuma „Bebrupļava” grozījumu izstrādes uzsākšanu zemes 
vienībai Bebru ielā 6, Brīvkalnos, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 17. jūnija 
lēmumu „Par detālplānojuma „Bebrupļava” grozījumu izstrā-
des uzsākšanu zemes vienībai Bebru ielā 6, kadastra apzīmē-
jums 8048 009 0276, Brīvkalnos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā” (prot. Nr. 11, 7.§) ir uzsākta detālplānojuma grozīju-
mu izstrāde ar mērķi detalizēt zemes vienības izmantošanu 
atbilstoši jaunajam Babītes novada teritorijas plānojumam. 
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babī-
tes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas 
teritorijas plānotāja Andra Valaine.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 
2020. gada 21. augustam var iesniegt Babītes novada 
pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, 
Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektro-
niski, sūtot uz e-pasta adresi dome@babite.lv.
Sekot līdzi detālplānojuma izstrādes gaitai var vienotajā 
ģeotelpiskās informācijas un pakalpojumu sniegšanas 
portālā „Geolatvija.lv”.

Andra Valaine,
Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja

paziņojums

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Lāsmas” Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babī-
tes novadā, detālplānojuma publisko apspriešanu
Babītes novada pašvaldības dome 17.06.2020. nolēma 
nekustamā īpašuma „Lāsmas” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 80480070811 Dzilnuciemā, Babītes pagastā, 
Babītes novadā, detālplānojumu nodot publiskajai apsprie-
šanai un atzinumu saņemšanai (prot. Nr. 11, 12.§).
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 06.07.2020. 
līdz 03.08.2020.
Detālplānojuma projekts pieejams ģeoportālā  
www.geolatvija.lv, Babītes novada pašvaldības tīmekļa  
viet nē www.ba bite.lv un Babītes novada pašvaldības Plāno-
šanas un būvniecības daļā Centra ielā 4 (5. kabinets), Piņķos,  
Babītes pagastā, Babītes novadā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt 
Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Centra 
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, 
vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@babite.lv. 
Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbil-
di, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas 
kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosau-
kums, reģistrācijas numurs, adrese.

Veldze Liepa,
Babītes novada pašvaldības  

Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja

paziņojums

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Irmas” Spilvē, Babītes pagastā, Babītes nova-
dā, detālplānojuma publisko apspriešanu
Babītes novada pašvaldības dome 2020. gada 17. jūnijā 
nolēma nekustamā īpašuma „Irmas” zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 804800400079 Spilvē, Ba-
bītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojumu nodot 
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 
(prot. Nr. 11, 11.§).
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020. gada 
21. jūlija līdz 2020. gada 18. augustam.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 
6. augustā plkst. 17.30 Babītes novada pašvaldības ad-
ministrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
Detālplānojuma projekts pieejams tīmekļa vietnē  
www.geolatvija.lv, Babītes novada pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.babite.lv un Babītes novada pašvaldības Plā-

nošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4 (5. kabinets), 
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā. 
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt, 
sūtot pa pastu Babītes novada pašvaldības administrā-
cijai Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes no-
vadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi  
dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt 
rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uz-
vārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām per-
sonām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.

Veldze Liepa,
Babītes novada pašvaldības 

Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja

paziņojums

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam 
„Ozollejas” Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā 
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 17. 
jūnija lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamā īpašuma „Ozollejas” zemes vienībai Vīkuļos, 
Babītes pagasta, Babītes novadā” (prot. Nr. 11, 8.§) ir 
uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma 
„Ozollejas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8048 008 0573.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnotei-
kumus dzīvojamās apbūves īstenošanai, nekustamā 
īpašuma „Ozollejas” zemes vienībā ar kadastra apzī-
mējumu 8048 008 0573, nodrošinot tai nepieciešamo 
infrastruktūru, detalizējot zemes vienību izmantošanu 
un apbūves parametrus, atbilstoši Babītes novada te-
ritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu prasībām.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta 
Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Inga 
Griezne.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt 
līdz 2020. gada 21. augustam Babītes novada pašvaldī-
bas administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes 
pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, 
sūtot uz e-pasta adresi dome@babite.lv. Ja priekšliku-
mu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām 
personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzī-
vesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, 
reģistrācijas numurs, adrese.

Inga Griezne, 
Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja

Babītes PII top sporta laukums
Vairs nav aiz kalniem jaunā mācību gada sākums, un Babītes pirmsskolas izglītības 
iestādes bērni jau drīzumā varēs izmēģināt interesantas un aizraujošas aktivitātes 
topošajā sporta laukumā. Gan grupu skolotājas, gan sporta skolotāja, gan bērni, kuri jau 
ir paspējuši pamanīt uzsāktās pārvērtības iestādes teritorijā, ar lielu nepacietību gaida 
lielā darba rezultātu. 

Patlaban notiek sporta laukuma būvdarbi, 
kurus veic kompānija „JLD”. Topošais sporta 
laukums, kur iestādes audzēkņi varēs pilnvēr-
tīgi darboties sporta nodarbībās un ārpus tām, 
ir iestādes kolektīva, bērnu un viņu vecāku ilgi 
lolots sapnis. Tā nu ir sanācis, ka iepriekš dar-
bojāmies bez sporta zāles, kā arī bez āra lauku-
ma sportiskām aktivitātēm, bet skolotāju aiz-
rautība un lieliskas idejas vienmēr kompensēja 
iztrūkstošās lietas. 

Jāpiebilst, ka jaunā sporta laukuma izbūve 
nav traucējusi tā saukto „zaļo klašu” jeb vietu, 

kur iespējams vērot un pētīt dažādus procesus 
dabā, esamību. Gan siltumnīca, gan dobes jau 
pavasarī tika pārceltas vienuviet  – teritorijas 
otrā pusē.

Vadītājas Ingrīdas Dzelzkalējas ideja par 
sporta laukuma izbūvi un pārliecība, ka ies-
tādes bērni to ir pelnījuši, tiek īstenota pilnā 
sparā.    

Karīna Gajevska,
Babītes pirmsskolas izglītības iestādes 

vadītājas vietniece izglītības jomā 

Sporta sacensību rezultāti jūnijā
Pamazām atsākusies sporta sacensību norise. 20. jūnijā Piņķos notika 3. posma sacensī-
bas kāršu spēlē „Zolīte”, savukārt Vīkuļos – svarbumbu celšanas sacensības. 28. jūnijā 
Babītes novada komanda piedalījās orientēšanās sacensībās. 

PIERĪGAS NOVADU SPORTA SPĒLES
ORIENTĒŠANĀS SPORTS
28. jūnijā Ādažu novadā notika Pierīgas nova-
du sporta spēļu sacensības orientēšanās sportā.

Deviņu novadu komandu konkurencē Babī-
tes novada komanda ierindojās 7. vietā.

Labākie individuālie rezultāti:
3. vieta – Ilze Laure (S-5); 
3. vieta – Ildze Straume (S-3); 
5. vieta – Toms Straume (V-1);
6. vieta – Kristīne Freimane (S-1); 
7.  vieta – Ilmārs Jermaks (V-4) un Patriks 

Freimanis (V-5);
10. vieta – Aivars Tihane (V-3).
  

BABĪTES NOVADA SPORTA SPĒLES
SVARBUMBU CELŠANA 
20.  jūnijā Vīkuļos notika starptautiskās sa-
censības svarbumbu celšanā „Viestura kauss”, 
kurās piedalījās 88 dalībnieki no 22 Latvijas 
novadiem, kā arī deviņi viesi no Igaunijas un 
Lietuvas. 

Babītes novada dalībnieku labākie sasniegumi:
Jasmīna Piecjukēviča – 2. vieta (grupā līdz 

6 gadiem); 
Līva Strauta – 1. vieta (grupā 9–10 gadi); 

Gustavs Erdmanis – 1.  vieta (grupā 11–
12 gadi); 

Felisija Erdmane – 1.  vieta (grupā 17–
19 gadi); 

Ērika Līdaka – 1. vieta (grupā 70–79 gadi); 
Anna Bature – 2. vieta (grupā 70–79 gadi); 
Jānis Erdmanis – 1.  vieta (grupā 40–

49 gadi); 
Sanita Erdmane – 3.  vieta (grupā 40–

49 gadi); 
Viesturs Gargurnis – 2.  vieta (grupā 70–

79 gadi); 
Bruno Liberts – 1. vieta (grupā 80–89 gadi). 

KĀRŠU SPĒLE „ZOLĪTE”
20.  jūnijā Babītes sporta kompleksa telpās 
notika zolītes sacensību 3.  posms. Pēc liela 
pārtraukuma, kas saistīti ar Covid-19 dēļ no-
teiktajiem ierobežojumiem, uz pasākumu bija 
ieradušies 12 dalībnieki. Par 3.  posma uzva-
rētāju kļuva Aigars Bērziņš, 2. vietu ieguva 
Ritvars Osis, 3. vietu – Jānis Driksne. 

Informāciju apkopoja
Sergejs Varša,

Babītes sporta kompleksa metodiķis
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Apstiprināti jaunie ūdenssaimniecības tarifi
Informējam, ka SIA „Babītes siltums” 
2020.  gada 2. jūlijā ir saņēmusi Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) 
padomes lēmumu Nr. 90, ar kuru tiek apstip-
rināti SIA „Babītes siltums” izstrādātie ūdens-
saimniecības tarifi, kas stāsies spēkā jau šā gada 
1. septembrī:

 ūdensapgādes pakalpojumu tarifs Babītes 
pagastā un Spuņciemā Salas pagastā būs 
0,55 EUR/m3 (bez PVN);

 kanalizācijas pakalpojumu tarifs Babītes 
ciemā, Piņķu ciemā un Priežciemā Babītes 
pagastā un Spuņciemā Salas pagastā būs 
0,88 EUR/m3 (bez PVN);

 kanalizācijas pakalpojumu tarifs Spilves ciemā 
Babītes pagastā būs 0,94 EUR/m3 (bez PVN).
Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar 

trim apstākļiem:
 esošo ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 

sadrumstalotība  – katrai apdzīvotajai vietai 
Babītes novadā līdz šim ir bijis noteikts atse-
višķs tarifs, šobrīd ir izstrādāti trīs vienoti tari-
fi ūdensapgādes pakalpojumam, kanalizācijas 
pakalpojumam un notekūdeņu pārsūknēša-
nas pakalpojumam Spilves ciemā;

 pēdējās ūdenssaimniecības pakalpojuma ta-
rifa izmaiņas ir veiktas 2009. gadā (atskaitot 
Beberu, Salienas, Ābeļu un Lielpriedes cie-

mu), spēkā esošais tarifs nenodrošina uzņē-
muma sekmīgu darbību;

 no 2011. līdz 2015.  gadam tika īstenots vē-
rienīgs Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 
līdzfinansēts ūdenssaimniecības infrastruk-
tūras paplašināšanas un sniegto pakalpoju-
mu kvalitātes uzlabošanas projekts Babītes 
ciemā, Priežciemā un Piņķu ciemā, lai no-
drošinātu centralizētās sadzīves kanalizācijas 
un ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību 
mājsaimniecībām un veicinātu vides kvalitā-
tes uzlabošanu. Projekta ietvaros tika izbūvēti 
jauni ūdensapgādes tīkli 17 km garumā, jauni 
kanalizācijas tīkli 13,5 km garumā, dzeramā 

ūdens sagatavošanas stacijas Piņķu un Babī-
tes ciemā, kā arī tika izbūvētas 12 kanalizāci-
jas sūkņu stacijas. Projekta ietvaros radītajai 
infrastruktūrai ir jāsedz ekspluatācijas izmak-
sas, būtiski ir pieaudzis arī sniegto pakalpoju-
mu apjoms – gan ūdensapgādes, gan kanali-
zācijas savākšanas un attīrīšanas ietvaros.
Informācija par apstiprināto tarifu tiks pub-

licēta Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā 
„Latvijas Vēstnesis” un ievietota SIA „Babītes 
siltums” tīmekļvietnē www.babitessiltums.lv, kā 
arī nosūtīta klientiem kopā ar kārtējo rēķinu.

SIA „Babītes siltums”

Sakopta vide – ne tikai pašvaldības atbildība
Ņemot vērā arvien pieaugošo nekārtību publiskajos atkritumu šķirošanas punktos, pašvaldības pārstāvji, 29. jūnijā tiekoties ar atkritumu apsaimniekotāju „Eco Baltia vide” un sekojot 
citu Pierīgas pašvaldību piemēram, apsprieda iespēju dažus publiskos šķirošanas punktus tuvāko mēnešu laikā slēgt, aicinot iedzīvotājus, uzņēmumus un namu apsaimniekotājus atkri-
tumu šķirošanas konteinerus ierīkot savu īpašumu teritorijās.

Pēdējā gada laikā Babītes novada pašvaldī-
ba sadarbībā ar uzņēmumu „Eco Baltia vide” 
atkritumu šķirošanas punktos ir dubultojusi 
konteineru skaitu, tāpat ir palielināts to izveša-
nas biežums – no vienas līdz trim reizēm nedē-
ļā. Atbilstoši pašreizējā līguma nosacījumiem 
„Eco Baltia vide” šķiroto atkritumu konteine-
rus iztukšo trīs reizes nedēļā – pirmdienās un 
ceturtdienās no rīta un piektdienās vakarpu-
sē –, savukārt tekstila konteiners tiek iztukšots 
reizi nedēļā.

Pirms mēneša pašvaldība pie šķirošanas 
punktiem izvietoja informatīvas zīmes par to, 
kā pareizi šķirot atkritumus. Tāpat šķirošanos 
punktos tiek veikta videonovērošana, lai fiksē-
tu negodprātīgas personas, kuras pārkāpj atkri-
tumu šķirošanas konteineru lietošanas notei-
kumus un rada nekārtību ap tiem. Līdz šim par 
konstatētiem pārkāpumiem sastādīti septiņi 
administratīvā pārkāpuma protokoli.

Pandēmijas laikā būtiski pieauga atkritumu 
apjoms arī šķiroto atkritumu konteineros, kā 
arī palielinājās to gadījumu skaits, kad pie šķi-
rotiem atkritumiem tiek izmesti sadzīves atkri-
tumi. Sadzīves atkritumu piejaukums var būt 
iemesls tam, ka konteiners netiek iztukšots gra-
fikā paredzētajā laikā, jo tā saturs ir uzskatāms 
par sadzīves atkritumiem. Viens no iemesliem, 
kādēļ atkritumu šķirošanas konteineros tiek 
mesti sadzīves atkritumi, ir tas, ka daļa iedzī-
votāju joprojām nav noslēguši līgumu ar atkri-
tumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu 
izvešanu, tāpēc šķirošanas atkritumu punktus 
izmanto, lai negodprātīgā veidā atbrīvotos no 
šiem atkritumiem. Babītes novada pašvaldības 
sabiedriskās kārtības sargi veic teritoriju apse-
košanu un informē mājsaimniecību pārstāvjus 
par nepieciešamību noslēgt līgumu ar atkritu-
mu apsaimniekotāju, kā to paredz Babītes no-
vada pašvaldības saistošie noteikumi par sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanu.

Iedzīvotāju sūdzības sociālajos tīklos, zvani 
un vēstules liek pašvaldībai apsvērt iespēju veikt 
kardinālākas izmaiņas gan sadzīves atkritumu, 
gan šķiroto atkritumu savākšanas organizēša-
nā. Tādēļ, ja līdz septembrim šķiroto atkritumu 

konteineros joprojām būs liels sadzīves atkri-
tumu piejaukums, pašvaldība būs spiesta slēgt 
dažus publiski pieejamos atkritumu šķiroša-
nas punktus (Piņķos  – „Lokos” un pie veikala 
„Elvi”, Babītē – Bērzu ielā un pie veikala „Elvi”), 
aicinot iedzīvotājus un namu apsaimniekotājus 
rīkoties pašiem  – noslēgt līgumu ar atkritumu 
apsaimniekotāju un vienoties par šķiroto atkri-
tumu izvešanas grafiku atbilstoši individuālajām 
vajadzībām. Šādu praksi, kā pastāstīja „Eco Bal-
tia vide” pārstāve Vika Markava, jau pārņēmušas 
vairākas Pierīgas pašvaldības, mudinot iedzīvo-
tājus atbildīgāk izturēties pret pašu radīto atkri-
tumu utilizāciju. 

Pierīgā arvien mazāk tiek izmantoti pub-
liskie atkritumu šķirošanas punkti, iedzīvo-
tāji izvēlas tos šķirot savā privātīpašumā vai 
daudzdzīvokļu nama pagalmā, jo tā ir ērtāk, 
atkritumi nekur nav jāved, arī šķiroto atkritu-
mu apsaimniekošana kļūst kontrolētāka atšķi-
rībā no publiskās teritorijas. Kā piemēru „Eco 
Baltia vide” pārstāvji sanāksmes laikā minēja 
Mārupes novadu, kur patlaban 75% iedzīvotā-
ju atkritumus šķiro savās mājsaimniecībās un 

publisko atkritumu šķirošanas punktu ir salī-
dzinoši maz. Atkritumus šķirojot, viss to ap-
joms nenonāk kopējā sadzīves atkritumu kon-
teinerā, bet tiek sadalīts pa sadzīves atkritumu, 
kartona/plastmasas, tekstila un stikla kontei-
neriem, tādējādi nešķiroto sadzīves atkritumu 
apjoms samazinās un līdz ar to samazinās arī 
atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

Babītes novadā daudzdzīvokļu māju apsaim-
niekotājiem, biedrībām un juridiskajām perso-
nām individuālie šķirošanas konteineri pieeja-
mi bez maksas, savukārt privātmāju iedzīvotāji 
par vienreizēju samaksu var iegādāties indivi-
duālos konteinerus vai somas. Šo konteineru 
izvešana tiek nodrošināta bez maksas saskaņā 
ar iepriekš sastādītu grafiku.

Aicinām iedzīvotājus turpmākos divus mē-
nešus īpaši atbildīgi izturēties pret atkritumu 
šķirošanu, ievērot sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas noteikumus, lai pierādītu, ka pub-
liskie atkritumu šķirošanas punkti ir dzīvot-
spējīgi un iedzīvotājiem nepieciešami. Tikai 
no ikviena atbildīgas rīcības atkarīgs tas, kādu 
vidi radām sev apkārt.

UZMANĪBU!
 Par nenoslēgtu atkritumu apsaimniekošanas 

līgumu un citu Babītes novada pašvaldības 
saistošo noteikumu „Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi” nosacījumu 
neievērošanu vainīgās personas saucamas 
pie administratīvās atbildības Latvijas Ad-
ministratīvo pārkāpumu kodeksa noteiktajā 
kārtībā un apmērā.

 Šķiroto atkritumu konteinerā atkritumus 
nedrīkst ievietot necaurredzamā maisā! At-
kritumiem ir jābūt redzamiem. Viss, kas tiek 
ievietots maisā, tiek traktēts kā sadzīves at-
kritumi. Ja atkritumu izvedēji konstatē daudz 
šādu nenosakāma satura maisu, šķirošanas 
konteiners netiek iztukšots, un nākamajā 
reizē šis konteiners jau tiek iztukšots kā sadzī-
ves atkritumu konteiners. Līdz ar to zūd jēga 
godprātīgo iedzīvotāju darbam, šķirojot atkri-
tumus, un atkritumu izvešana tiek kavēta līdz 
sadzīves atkritumu izvešanas dienai.

 Ja atkritumu konteiners ir pilns, lūgums at-
kritumus vēlreiz atvest vēlāk, kad atkritumi 
ir izvesti, nevis likt pilnus maisus blakus 
konteineram vai mēģināt ievietot pārpildīta-
jā konteinerā.

 Patlaban „Eco Baltia vide” veic pārrunas ar 
veikalu tīklu „Lats” par iespēju veikalos ie-
gādāties maisus, kur ievietot bioloģiskos 
atkritumus, piemēram, nopļauto zāli, nobi-
rušās lapas un ābolus, koku zarus. Piepildī-
to maisu pēc tam ir iespējams atstāt blakus 
savam sadzīves atkritumu konteineram, kur 
atkritumu apsaimniekotājs to paņems kārtē-
jā atkritumu izvešanas reizē. Šādi maisi būs 
nopērkami arī sadzīves atkritumiem.

 Informācija par atkritumu apsaimniekošanu 
Babītes novadā un publiskajiem atkritumu 
šķirošanas punktiem atrodama tīmekļa viet-
nē www.babite.lv, sadaļā „Iedzīvotājiem”  – 
„Atkritumu apsaimniekošana”.

Informāciju sagatavoja
Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste
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„Latvijas pasts” 
pakalpojumus Salas pagastā 
turpmāk sniegs klientu 
dzīvesvietā pēc pieprasījuma
VAS „Latvijas pasts” no 31. jūlija pārtrauks 
klātienes pasta un citu pakalpojumu sniegšanu 
Babītes novada Salas pagastā, turpmāk tos no-
drošinot klientu dzīvesvietā pēc pieprasījuma. 

Pasta pakalpojumu sniegšanas formāta maiņa 
paredz, ka pasta pakalpojumus klientiem to 
norādītajā adresē sniegs teritoriju apkalpojo-
šais pastnieks, izmantojot transportlīdzekli. 
Pakalpojuma pieteikšana notiks pēc pieprasī-
juma, iepriekš sazinoties ar pastnieku, zvanot 
uz tālruņa numuru 23281904, vai pasta noda-
ļu, zvanot uz tālruņa numuru 25701965.

Pie pastnieka būs pieejami šādi pakalpojumi:
 iekšzemes un pārrobežu vienkāršu, izsekoja-

mu, ierakstītu un apdrošinātu vēstuļu kores-
pondences un pasta paku sūtījumu pieņem-
šana un nosūtīšana;

 pastmarku, aplokšņu, pastkaršu iegāde;
 preses izdevumu abonēšana;
 iemaksas Pasta norēķinu sistēmā;
 naudas pārvedumu izmaksa;
 komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa;
 komercpreču iegāde u. c. 

Salas pagastu apkalpojošā pasta nodaļa ir 
Kauguru Pasta nodaļa (Skolas iela 48, Jūrmala, 
LV-2016). Jautājumu gadījumā aicinām sazinā-
ties ar „Latvijas pasta” Klientu centru, zvanot 
uz tālruņa numuru 27008001 vai 67008001 
vai rakstot uz e-pasta adresi info@pasts.lv. 

Informāciju apkopoja 
Māra Mičule, Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste 

Pāvuls uz ekrāna brīvdabā
Jūlija sākums „Vietvalžos” vienmēr ir dzimšanas dienas noskaņās, arī šogad, kaut arī Eduarda Pāvula lielās jubilejas pasākums bija pērn. Šajā gadā aktiera dzimšanas dienas (tā ir 7. jū-
lijā) laikā tika sumināta cita jubilāre – filma „Vella kalpi”, kurai aprit 50 gadi. Un kāpēc gan vasaru pēc ilgā klusuma perioda kultūras dzīvē neiesākt ar īstu kino maratonu? Izraudzījā-
mies piecas filmas, kurām katrai ir kāds īpašs stāsts un saistība ar pasākuma laiku, vietu un cilvēkiem. 
Diena sākās ar režisora Aleksandra Leimaņa 
diloģiju par brašajiem Rīgas aizstāvjiem – 
1970. un 1972. gada filmām „Vella kalpi” un 
„Vella kalpi Vella dzirnavās”. Interesanti, ka 
vēsturiskie notikumi, kas atainoti filmā, ir tieši 
skāruši arī Salas pagastu. 

Par godu Jūras svētkiem tika rādīta arī fil-
ma „Zvejnieka dēls” (1957), kurā Eduardam 
Pāvulam ir viena no pirmajām kino lomām, 
kas ir izcili nospēlēta. Tomēr šai filmai ir nepa-
rasta vēsture. Tās tapšanai bija ideoloģisks pa-
mats, jo bija svarīgi no tautas atmiņas izdzēst 
1939. gadā uzņemto filmu. Paradoksāli, bet arī 
šajā kino dienā skatītāji uzdeva jautājumu, kad 
tad atskanēs slavenā dziesma par laša kundzi, 
kas bola acis, un Anitas aicinājums Oskaram 
neķert lašus. Tomēr tās ir neizdzēstās atmiņās 
par pirmo filmu. Padomju laika darbs ir krietni 
„pareizāks”, tajā ir mazāk joku un vaļību, mū-
zika ir daudz dramatiskāka, smagnējāka, bet 
smieklīgā frāze un gadu gaitā ierastā svinību 
dziesmiņa palikusi 1939. gada lentē. 

Skatītājiem piedāvājām arī cita izcila Leima-
ņa – Leonīda – filmu „Pie bagātās kundzes” 

(1969). Tā ir viena no latviešu kino zelta fonda 
filmām, kurā apvienoti visi laba kino elementi, 
ieskaitot izcilu režiju, mākslinieka, operatora 
un aktieru darbu. Filma tiek salīdzināta ar tā 
paša laika itāļu neoreālistu darbiem, lielā mērā 
pateicoties L.  Leimaņa mākslinieciskajiem ri-
sinājumiem un idejām, kā arī Eduarda Pāvula 
niansētajai aktierspēlei. 

Lai vakara gaisotni zem ziedošajām „Vietval-
žu” liepām padarītu īpašu, pasākumā piedalī-
ties bija aicināts ģitārists Gints Smukais. Viņš 
uzbūra valdzinošu skaņu pasauli, kurā gremdē-
ties līdz nākamās filmas sākumam. 

Vakara noslēgumā skatītājiem tika piedāvāta 
Latvijas Kultūras kanonā ierakstītā Rolanda 
Kalniņa filma „Ceplis” (1972). Cepļa kunga 
lomu Eduards Pāvuls neuzskatīja par mīļā-
ko, tomēr atzina, ka tā ir prasījusi no viņa gan 
aktiera prasmju un meistarības, gan enerģijas 
ieguldījumu, lai precīzi izveidotu to tā, kā ie-
cerējis režisors.

Pasākuma laikā apmeklētājiem bija iespēja 
apmeklēt āra kafejnīcas, „Vietvalžu” zālē rosī-
jās radošās darbnīcas dalībnieki, veidojot rotas 

un dekorus no Lielupes un jūras krastā atras-
tiem materiāliem – koka sprungulīšiem, glie-
mežvākiem, stikla gabaliņiem –, kā arī varēja 
noklausīties izstāžu zāles vadītājas Daces Ul-
pes stāstījumu par visu piecu filmu tapšanu un 
veidotājiem. Pasākuma apmeklētājiem bija no-
drošināta iespēja pilnībā ievērot drošu distan-
ci, nezaudējot filmu vizuālo un skaņas kvalitāti. 

Par vienu no pasākuma galvenajiem noti-
kumiem jāmin projekta „Leģendu sargi” jau-
nās skulptūras atklāšana. Tagad pie „Vietval-
žiem” apmeklētājus sagaida laivinieks, kurš 
iemieso „Leģendas par leģendu” – stāstu par 
to, ka izcila personība vienmēr rada stāstus 
ap sevi, reizēm tie ir patiesi, bet reizēm ļaužu 
valodas tiem pieaudzē spārnus tālam un ilgam 
lidojumam. Skulptūras autore ir Sabīne Upe-
niece-Pika, bet leģendu apkopojumā var uz-
zināt tos nostāstus, ko „Vietvalžos” glabājam 
par Eduardu Pāvulu. 

Dace Ulpe,
Kultūrizglītības centra filiāles Salas pagastā 

„Vietvalži” izstāžu zāles vadītāja

Festivāls „Vides deja” atgriežas Babītes novadā
Starptautiskais laikmetīgās dejas festivāls „Vides deja” šogad norisināsies jau desmito reizi un būs veltīts tēmai „Nākotne, ekoloģija, 
cilvēciskums”. 
Festivāls tika dibināts 2011. gadā Piņķos. Tā 
iniciatore ir horeogrāfe Lilija Lipora un dejas 
atbalsta fonds „Zvaigžņu aka”. Sākumā pasā-
kums bija vietēja mēroga kultūras projekts, kas 
šobrīd ir attīstījies par nozīmīgu starptautisku 
laikmetīgās mākslas un dejas notikumu Latvijā  
un pasaulē.

Pēdējo deviņu gadu laikā festivāls ir radījis 
platformu, kurā mākslinieki un dejas entuzi-
asti caur laikmetīgo deju un mākslu atspoguļo 
mūsdienu cilvēka un vides attiecības. Festivāls 
pēta, kā tehnoloģijas laikmetā mainās vide un 
cilvēku attieksme pret to. Sekojot sabiedrības 
attīstībai, festivāls ieskatās mūsdienu cilvēka 
vērtību sistēmas transformācijā un tās mani-
festācijā ikdienas dzīves kontaktā ar vidi. 

Starptautiskais laikmetīgās dejas festivāls 
„Vides deja” ir guvis atzinību starp dejas noza-
res profesionāļiem un entuziastiem Latvijā un 
Eiropā. 

2012. gadā Babītes novada pašvaldība saņē-
ma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas balvu par labāko realizēto kultūras 
projektu vidējā mēroga pašvaldībās kategorijā 
„NVO sadarbība ar pašvaldībām”. 2017.  gada 
novembrī festivāls tika uzaicināts sevi prezen-
tēt „Nordic Baltic” festivālu platformā Hel-
singorā (Dānija) un Helsinborgā (Zviedrija). 
2020. gadā festivāls atkal tika prezentēts starp-
tautiskā festivalu platformā Liepājā, „Lielajā 
dzintarā”.

Visi „Vides dejas” festivāli ir unikāli. To uni-
kalitāti nosaka norises vieta, kā arī festivāla uz-
devumi un prioritātes. 

2020. gadā par festivāla norises vietu izvēlē-

ta Līgatne (3.–9. augusts), taču, svinot festivā-
la jubileju, „Vides deja” vēlas ar dažām aktivi-
tātēm atgriezties arī Babītes novadā, kur vides 
dejas izrāžu ideja ir sākusies, piedāvājot vienas 
dienas festivāla programmu – meistarklases 
vietējiem iedzīvotājiem, vides dejas jaun-
iestudējumu pirmizrādes, kā arī profesionālu 
mākslinieku viesizrādes. 
9. augusts – „Vides deja” Piņķos

 15.00–17.00 meistarklases ikvienam intere-
sentam – vada Lilija Lipora  („Vides deja”) 
un Tatjana Melehova  („Mentālais fitness); 
pieteikšanās, rakstot uz e-pasta adresi vides-
dejai@gmail.com; 

 17.30–18.00 muzikāls priekšnesums un 
pulcēšanās pie Babītes novada pašvaldības 
Kultūrizglītības centra  Piņķos pastaigai pa 

„Vides dejas” performanču takām;
 18.00–20.00 „Vides dejas” performances 

(dažādās vietās Piņķos);
 20.00  „Vides dejas” izstādes atklāšana Kul-

tūrizglītības centrā;
 20.15  izrāde „Inkubācijas periods”;
 21.30 izrāde „Brīvības bioloģija. Zuša stāsts”.

Vairāk informācijas par pasākumiem – fes-
tivāla mājaslapā www.videsdeja.lv. Babītes no-
vada iedzīvotāji aicināti iegādāties bezmaksas 
biļetes Babītes novada pašvaldības Kultūr-
izglītības centrā Piņķos pie administratora. 
Apmeklētāju skaits ierobežots! Pasākums  tiek 
organizēts sadarbībā ar Babītes novada pašval-
dības Kultūrizglītības centru.

Festivāla „Vides deja” organizatori

Pasākumā atklātā skulptūra – laivinieks. 
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nākamais „babītes ziņas” izdevums 2020. gada 18. augustā

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 jūnijā Babītes 
novadā piedzimuši divi 
bērni – viena meitene un 
viens zēns. 
Iedzīvotāju skaits 2020. gada 
1. jūlijā –

12 041.

Aicinām uz jubilejas koncertu
Vasara zied visā krāšņumā, un Ba-
bītes novada popgrupas „Karame-
les”, „Bon Bon”, „Ledenītes” un 
„Šokolāde” dzied visā krāšņumā!

Šogad aprit pieci gadi, kopš četri ener-
ģiski vecāki uzrunāja skolotāju Kris-
tīni Paņko un Babītes novada pašval-
dības Kultūrizglītības centrā sāka 
darboties popgrupa „Karameles”. 
No mazas sēkliņas uzplauka krāšņs  
zieds. No četrām dziedošām mei-
tenēm dziedātprieks tika nodos vēl 
30 bērniem. Šajā laika posmā sniegti 
daudzi koncerti, gūti labi panākumi 
konkursos, iestudētas divas muzikā-
las izrādes. Popgrupas vairākkārt ir 
dziedājušas Babītes novadā dzīvojo-
šo komponistu skaņdarbus. Tāpēc 
aicinām uz popgrupu jubilejas kon-

certu 20. augustā plkst. 18.00 Babītes 
novada pašvaldības Kultūrizglītības 
centrā. Šim notikumam par godu tiks 
izdots suvenīra kompaktdisks „Sal-
dais ēdiens”. Koncertu vadīs dziedā-
tājs un saldo ēdienu pazinējs Rober-

to. Nāciet ciemos, un kopā dosimies 
muzikāli saldā ceļojumā!

Kristīne Paņķo, 
popgrupu „Karameles”, „Bon Bon”, 

„Ledenītes”, „Šokolāde” vadītāja

Gatavojoties Sīpolu svētkiem, aicinām 
pieteikties gadatirgum
23. augustā no plkst. 12.00 Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā „Vietvalži” notiks Salas pagasta 
Sīpolu svētki. Tas būs pasākums visas dienas garumā ar aktivitātēm gan lieliem, gan maziem – gadatirgu, 
radošajām darbnīcām, izrādēm un koncertiem. 

Pasākumā uzstāsies leģendārā grupa 
„Pērkons” un jaunā indīroka grupa 
„Ārpilsētas sakars”. Izstāžu zālē būs 
skatāma jauna izstāde „Kolhozs „Pa-
domju Latvija””, digitālajā ekspozīci-
jā „Burvju spogulis” būs aplūkojami 
divi jauni sižeti par „Vietvalžu” ēkas 
vēsturi un Salas pagasta senvēsturi. 

Svētkos no plkst. 12.00 līdz 19.00 
paredzēts gadatirgus, sniedzot ie-
spēju novada uzņēmējiem, amat-
niekiem un mājražotājiem piedāvāt 
apmeklētājiem savu produkciju. Ja 
vēlaties būt viens no šī gadatirgus 
dalībniekiem, lūdzam aizpildīt pie-
teikumu (veidlapa atrodama pašval-

dības tīmekļa vietnē www.babite.lv)  
un līdz 14.  augustam nosūtīt to uz 
e-pasta adresi sabine.upeniece@babi-
te.lv.

Sabīne Upeniece-Pika, 
kultūras pasākumu organizatore 

Kultūrizglītības centra filiālē Salas 
pagastā „Vietvalži”

Sēru vēsts

Dziļās skumjās paziņojam,  
ka pāragri mūžībā aizsaukta mūsu kolēģe,  

Babītes sporta kompleksa vadītāja vietniece  
Rudīte Lapšāne (1970–2020).

Rudīte kopš 2013. gada aktīvi un radoši 
organizēja un vadīja Babītes novada bērnu 
sporta un aktīvās atpūtas nometnes „Piedzī-
vojumu sala”, ilgus gadus strādāja arī Babītes 
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādē „Saimīte” par sporta skolotāju un 
sporta pulciņa „Sportotprieks” vadītāju. 
Līdztekus pedagoģiskajam darbam saraks-
tījusi grāmatu „Sporta svētki pirmsskolā” ar 
sporta aktivitāšu aprakstiem, lai dalītos savā 
pieredzē un iedvesmotu savus kolēģus un pe-

dagogus jaunām idejām darbā ar pirmsskolas un sākumskolas bērniem.
Rudīti vienmēr atcerēsimies kā elegantu, enerģisku, radošu, neatlaidī-

gu un bērnus mīlošu personību.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Rudītes piederīgajiem, draugiem un 

kolēģiem!
Es jau neaizeju,

Es vienmēr būšu putenī, bērzos,
Zvaigznēs un bērnos savos.

(Ā. Elksne)

KAPSĒTAS SVĒTKI 
BABĪTES NOVADĀ

26.jūlijā
plkst. 12.00 - Piņķu kapos
plkst. 13.30 - Annas kapos

       plkst. 15.00 - Beberbeķu kapos
kapsētas svētki Dubultu draudzes mācītāja Arņa Buša vadībā

  Muzicēs ērģelniece Inga Sarkane

2.augustā plkst. 13.00
 kapsētas svētki Salas kapos mācītāja

 Aivara Guseva vadībā

Popgrupu dalībnieki izrādes „Es nopinu vainadziņu” skatuves tērpos 
2018. gada oktobrī.
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GARĪGĀ UN
EMOCIONĀLĀ VESELĪBA FIZISKĀ VESELĪBA SPĒKS ĀTRUMS IZTURĪBA VEIKLĪBA

SERTIFICĒTI TRENERI UZTURA SPECIĀLISTI

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS EKIPĒJUMS

BABĪTES NOVADĀ
Sporto un esi vesels 1.nodarbība notiks  

23.jūlijā plkst. 17.30  
Babītes vidusskolas sporta stadionā

Organizators/afišas dizains: “Sporta klubs Metroons”


