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Pašiem sava promenāde
Augustā plānots sākt Piņķu ūdenskrātuves apkārtnes labiekārtošanas darbus, kuru rezultātā piepildīsies Babītes novada iedzīvotāju sen lolotais 
sapnis par savu promenādi – labiekārtotu gājēju celiņu ar atpūtas saliņām ap ainaviski skaisto ūdenstilpi.

Piņķu ūdenskrātuves apkārtne gadu 
gaitā kļuvusi par vienu no iecienītā-
kajām aktīvās atpūtas vietām Babītes 
novadā. No Babītes pagasta centra, 
Piņķiem, kājām ejot Liepājas šosejas 
virzienā, tā sasniedzama vien pāris 
minūšu laikā. Ūdenskrātuvi no vie-
nas puses ieskauj mežs, no otras  – 
rekreācijas teritorija un dažādiem 
aktīvās atpūtas veidiem paredzēti 
sporta laukumi. Pie Piņķu ūdens-
krātuves mājvietu radis arī ūdensslē-
pošanas centrs, un šeit ik gadu tiek 
organizētas Babītes novada vasaras 
sporta spēles, pludmales volejbola 
turnīri un strītbola sacensības. Ērtā-
kai piebraukšanai 2016.  gadā izbū-
vēts plašs automašīnu stāvlaukums, 
kur savus spēkratus bez maksas var 
novietot gan blakus esošā āra futbola 
laukuma, gan Piņķu ūdenskrātuves 
un jaunatklātās Garšovietas apmek-
lētāji. Pērn aktīvās atpūtas zonā līdz-
tekus volejbola, futbola, strītbola un 
trenažieru laukumiem uzstādīti seši 
inovatīvi āra spēka trenažieri un divi 
āra tenisa galdi, kas jau guvuši lielu 
gan iedzīvotāju, gan viesu atsaucību. 
Iegūstot aktīvās atpūtas zonas vaibs-
tus, ūdenstilpes apkārtne kļuvusi sa-
koptāka, apdzīvotāka, radot pamatu 
novada iedzīvotāju brīvā laika pava-
dīšanas paradumu maiņai. 

Babītes novada pašvaldības pro-
jektu vadītāja Jolanta Ivanova stās-
ta, ka ideja ap ūdenskrātuvi izbūvēt 
gājēju un veloceliņu ar atpūtas sali-
ņām gaisā virmojusi jau sen. Vairāku 
gadu garumā saņemti neskaitāmi 
iedzīvotāju ierosinājumi par to, kā šī 
teritorija būtu izmantojama lietde-
rīgāk. Vieni rosinājuši ap ūdenstilpi 
ierīkot slēpošanas trasi un mākslīgo 
pludmali, citi  – paplašināt jau eso-
šos volejbola laukumus. Tomēr vis-
lielāko popularitāti guvusi ideja par 
promenādes – apgaismota celiņa pa-
staigām, skriešanai, skrituļošanai vai 
braukšanai ar velosipēdu vasarā un 
slēpošanai ziemā – izbūvi.

2019. gada sākumā pašvaldība 
savā tīmekļvietnē izsludināja elek-
tronisku aptauju, kurā vēlreiz lū-
dza iedzīvotājus paust viedokli par 
šāda gājēju un veloceliņa izbūves 
nepieciešamību. Aptaujas rezultā-
ti – 87,3% „par” – nepārprotami lie-

cināja, ka gājēju celiņam ap ūdens-
tilpi jātop. 

Pavisam drīz tiks uzsākti būvdar-
bi, kuru rezultātā paralēli ūdenskrā-
tuves krastiem tiks izbūvēts pusotru 
kilometru garš apgaismots celiņš 
gājējiem, velosipēdistiem un skritu-
ļotājiem, ierīkotas trīs atpūtas vietas 
ar velosipēdu statīviem, soliņiem, 
atkritumu un dzīvnieku ekskremen-
tu urnām. Ūdenskrātuves stūrī,  kur 
atrodas ūdensslēpošanas centrs, 
plānots izbūvēt stāvlaukumu pie-
cām vieglajām automašīnām. Tāpat 
plānots veikt krastu stiprināšanas 
darbus un aizbērt grāvi pie bērzu 
birzītes. Apbūvēti tiks divi zemesga-
bali – Rīgas iela 1 un „Vēja ziedi”. 

Projekta kopējās izmaksas ir 
489 128,66 eiro. Par tehniskā projekta 
izstrādi SIA „BM-projekts” jau samak-
sāti 5815,26 eiro (kopējā līguma sum-
ma 6461,41 eiro). Būvdarbiem pare-
dzētais finansējums ir 475 927,52 eiro 
(tiesības veikt būvdarbus konkursa 
kārtībā ieguvusi SIA „Gludi LM”), 

būvuzraudzībai (SIA „Jurēvičs un 
Partneri”) – 6134,74 eiro, bet autorat-
līdzībai (SIA „BM-projekts”) plānots 
novirzīt 605 eiro. 

Projekta realizācijai izdevies pie-
saistīt finansējumu* no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīs-
tībai, projekta iesniegumā kā mērķi 
minot tūrisma, rekreācijas un atpū-
tas iespēju veicināšanu Babītes no-
vada iedzīvotājiem un viesiem. 

Plānots, ka gada nogalē  – ap Zie-
massvētku laiku – promenāde jau būs 
apmeklētājiem atvērta, tomēr līdz tam 
aicinām iedzīvotājus būt iecietīgiem 
pret būvdarbu radītajām neērtībām, 
pēc iespējas izvairoties no pulcēšanās 
Piņķu ūdenskrātuves apkaimē.

* Projekts „Piņķu ūdenskrātu-
ves labiekārtošana” (iesniegums  

Nr.  19-04-AL04-A019.2204-000001) 
tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai finansētās 
Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2014.–2020. gadam apakšpasā-
kumā „Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīs-
tības stratēģiju” 2014.–2020. gadam 
pasākumā „Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos”. 
Projekta mērķis ir veicināt tūrisma, 
rekreācijas un atpūtas iespējas Babī-
tes novada iedzīvotājiem un viesiem. 
Projekta attiecināmās izmaksas  – 
50  000  eiro. Publiskais finansē-
jums – 45 000 eiro.

Māra Mičule,
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pārregulēs 
luksoforu 
Jūrmalas un 
Rīgas ielas 
krustojumā 
Piņķos
Jūlijā pašvaldības pārstāvji 
tikās ar luksoforu uzturēšanas 
uzņēmuma „Latkons” speciā-
listi, lai pārrunātu iespējamos 
risinājumus prognozētajām 
satiksmes problēmām Jūrmalas 
un Rīgas ielas krustojumā, kas 
varētu rasties pēc „Via Jurmala” 
atvēršanas un sākoties jaunajam 
mācību gadam.

Par piemērotāko situācijas risi-
nājumu tika atzīta luksofora pār-
programmēšana tā, lai pagarinātu 
nogriešanās laiku kreisajam pagrie-
zienam abiem Rīgas ielas virzie-
niem. Autobraucēju ērtībām tika 
ierosināts uzstādīt arī gaismas zīmi 
informācijai par pretējā braukšanas 
virziena luksofora signālu, tādējādi 
pretējā braukšanas virziena autova-
dītāji tiktu informēti, no kura brīža 
sākas papildu laiks kreisā manevra 
veikšanai. Šajā papildu laikā pretē-
jam virzienam būs sarkanais lukso-
fora signāls.

Iedzīvotāju ierosinājums labajam 
pagriezienam izveidot papildsekci-
ju luksoforā, speciālistes vērtējumā, 
nesniegtu vēlamo rezultātu, jo, lai 
tas efektīvi darbotos, nepieciešama 
papildu josla manevra veikšanai, kas 
šobrīd nav izveidojama krustojuma 
konfigurācijas dēļ.

Līdz ar to kā ātrākais un patlaban 
vienīgais risinājums tika piedāvāts 
pārprogrammēt esošo luksoforu un 
papildus izvietot gaismas signālu.

Luksofora pārregulēšana tiks 
veikta tuvākajās dienās, bet gaismas 
signāla iekārtu izvietošana sakarā ar 
Covid-19 ierobežojumu dēļ aizkavē-
tajām piegādēm notiks vēlāk. 

Lelde Drozdova-Auzāne, 
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Piņķu ūdenskrātuve šā gada augusta sākumā.
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Latvijas Ornitoloģijas biedrības Rīgas grupa aicina uz projekta 
„Iepazīsti Babītes novada dabu! 2020” otro pasākumu
6. septembrī visi interesenti aicināti doties sēņu meklēšanas ekskursijā, kurā sēnes atrast un noteikt 
palīdzēs Latvijas Dabas muzeja mikoloģe Diāna Meiere. Ekskursijas laikā varēs iepazīt ne tikai ēdamās sēnes, 
bet daudz ko interesantu uzzināt arī par sēnēm, kurām parasti ejam garām, piemēram, sēntiņām un tīmekle-
nēm. Ekskursijā var ņemt līdzi nezināmas sēnes, par kurām vēlaties uzdot jautājumus mikoloģei. 
Ekskursijas laikā tiks organi zēta 
viktorīna par Babītes novadu, vēs-
turi un dabu. Sāk ums plkst.  10.00. 
Obligāta pieteikšanās, rakstot uz 
e-pasta adresi riga@lob.lv. Vie-
tu skaits ir ierobežots. Satikšanās 
vieta tiks precizēta pēc dalībnie-
ku pieteikšanās. Aicinām ģērbties 
atbilstoši laikapstākļiem un ņemt 
līdzi ūdeni. Sliktu laikapstākļu dēļ 

ekskursija var tikt pārcelta uz citu 
datumu! Informējam, ka pasākuma 
laikā var tikt uzņemtas fotogrāfijas, 
kas tiks izmantotas projekta „Iepa-
zīsti Babītes novada dabu! 2020” 
publicitātei.

Projekta „Iepazīsti Babītes novada 
dabu! 2020” ekskursijas tiek rīkotas 
ar Babītes novada pašvaldības līdzfi-
nansējumu, Latvijas Ornitoloģijas 

biedrībai piedaloties pašvaldības 
projektu konkursā „Ģimenei. Videi. 
Izaugsmei Babītes novadā”.

Nākamais projekta pasākums būs 
3. oktobrī, kad aicināsim doties put-
nu vērošanas ekskursijā. 

Guna Roze,
projekta „Iepazīsti Babītes novada 

dabu! 2020” koordinatore

Par jaunu (t)elpu Babītes novada vēstures krājumiem
Mūsdienu dzīves ritms, kas saistīts ar strauju tehnoloģiju attīstību, nemitīgi pieprasa spēju pielāgoties, mainīt statiskas, ierastas lietas, padarot tās interaktīvas un pieejamas dažādos 
veidos. Pēdējo gadu desmitu laikā mainījušās arī bibliotēkas un muzeji, piedāvājot arvien jaunu formātu ērtākai, vieglākai un ātrākai informācijas uztveršanai. Ar muzeju jau sen vairs 
netiek saprasta tikai īpaša telpa dažādiem eksponātiem. Arī Babītes novada pašvaldība iet līdzi laikam, meklējot risinājumus, lai novada vēsturei piešķirtu mūsdienīgu formātu, kas 
raisītu interesi arī jaunāka gadagājuma iedzīvotājiem.
Tieši ar vēstures tēmu saistītie projekti, 
piesakot tos Babītes novada pašvaldī-
bas projektu konkursam „Ģimenei. Vi-
dei. Izaugsmei Babītes novadā”, šogad 
izrādījās vislabāk sagatavoti un pārlie-
cināja pašvaldību pieņemt lēmumu 
piešķirt līdzfinansējumu to īstenoša-
nai. Pēc projektu konkursa, kurš šogad 
notika jau ceturto gadu, pašvaldības 
dome lēma atbalstīt piecus projek-
tus, no kuriem trīs tiešā veidā pēta un 
dažādās formās iesaista iedzīvotājus 
novada vēstures izzināšanā. Arī pagā-
jušajā gadā šī projekta konkursa uzva-
rētāji izzināja Babītes novada vēstures 
līkločus, atstājot arī paliekošu „nospie-
dumu” ārtelpā. Tāds ir, piemēram, vēs-
tures izziņas stends Skārduciemā, kas 
stāsta par Skārduciema, Dumpju un 
Vīkuļu ciema vēsturi. Vēstures izziņas 
procesam kalpo arī seši pašvaldības 
pirms vairākiem gadiem izveidotie 
tematiskie velomaršruti, kas aicina 
iepazīt Babītes novadu caur mītisko 
pagātnes prizmu. Izbraucot šos velo-
maršrutus, ir iespēja iepazīt Piņķu ap-
kārtni, latviešu strēlnieku cīņu vietas, 
Babītes ciema pusi, Salas pagastu un 
citas novada vietas.

Tuvojoties jaunajam mācību ga-
dam, kad tiks atklāta Babītes vidus-
skolas jaunā piebūve, sabiedrībā ir 
aktualizējies jautājums par kādrei-
zējā skolas muzeja, ko vairāku des-
mitu gadu garumā veidoja un vadīja 
vēstures skolotāja un bijusī Babītes 
vidusskolas direktore Aina Kvēpa, 
turpmāko likteni.  

Novadu reformas un izskanēju-
šo pieņēmumu, ka Babītes novada 
pašvaldībai vēsture neesot vajadzīga, 
kontekstā pašvaldības domes vadī-
bu jūlijā uzrunāja Babītes novada 
iedzīvotājs un diplomēts vēsturnieks 
Mag. hist. Jānis Amols, kurš ir savā-

cis apjomīgu materiālu par Babītes 
pagasta vēsturi un ar Babītes novada 
pašvaldības atbalstu izveidojis Babī-
tes pagasta un Piņķu baznīcas vēstu-
res stendus Piņķu baznīcā. J.  Amols 
vēlējās noskaidrot, kur turpmāk gla-
bāsies skolas muzeja krājums, kā tas 
tiks pasniegts interesentiem, kā arī 
sniedza ieskatu paša savāktajos vēstu-
res materiālos, ar kuriem labprāt iepa-
zīstinātu plašāku interesentu loku. 

14.  jūlijā pašvaldības domes pār-
stāvji tikās ar Amola kungu, lai izru-
nātu situāciju un ieskicētu iespēja-
mos nākamos soļus ceļā uz Babītes 
novada vēstures materiālu saglabāša-
nas otro elpu.

Jaunajā Babītes vidusskolas piebū-
vē sākotnēji bija plānota vieta skolas 
muzeja telpām. Tomēr, pieaicinot vēs-
turniekus un muzeja specifikas zinā-
tājus skolā glabāto vēstures materiālu 
izpētei, tika atzīts, ka skolas muzeju 
tā agrākajā formā atjaunot nav iespē-
jams. Šāda veida vēstures krātuve un 
materiālu eksponēšanas veids neat-
bilst mūsdienīga izglītības procesa un 
skolas muzeja akreditācijas prasībām, 
ir konstatēti arī trūkumi savākto mate-
riālu muzeoloģiskajā dokumentācijā. 
Vienlaikus teju pusgadsimta laikā sa-
vāktās un glabātās vēstures liecības ir 
izmantojamas cita veida eksponēšanai. 
Speciālisti piedāvāja vērtīgākos mate-
riālus, sekojot mūsdienu prasībām un 
tendencēm, padarīt redzamus visiem, 
ne tikai „ierāmēt” tos četrās sienās. 
Viens no veidiem, kā to varētu izdarīt, 
bija piedāvājums skolā veidot pārvie-
tojamas un interaktīvas ekspozīcijas, 
domājot par vēstures materiālu integ-
rāciju mācību procesā. Tā kā skolā nav 
nedz piemērotu telpu, nedz speciālistu 
muzeja krājuma glabāšanai, materiālus 
no skolas muzeja ir paredzēts pārvie-

tot un glabāt Salas pagasta „Vietvalžu” 
muzeja telpās, kur šim nolūkam ir gan 
telpas, gan personāls.

Šāds risinājums nozīmē, ka no 
Babītes vidusskolas muzeja materiā-
liem izveidotās izstādes (ekspozīci-
jas) varētu atrasties skolas muzejam 
plānotajā telpā, pēc tam tās varētu 
pārvietot uz citām, plašākam inte-
resentu lokam pieejamām telpām, 
piemēram, jau minētajā „Vietvalžu” 
izstāžu zālē. 

J.  Amols, savukārt, sarunas laikā 
piedāvāja ideju skolas muzeja krāju-
mu pirms pārvietošanas digitalizēt, 
padarot to gan ērti pieejamu ikvie-
nam interesentam, gan arī mācību 

procesā ērti integrējamu materiālu 
skolotājiem, varbūt pat veidot Babī-
tes vēstures virtuālu muzeju interne-
tā. Vēsturnieks uzsvēra, ka bijušajā 
skolas muzejā tika glabāti daudzi 
novada ļaužu atmiņu stāsti par se-
nākiem notikumiem, kas, attiecīgi 
sistematizēti un digitalizēti, nākotnē 
būtu labs materiāls arī dažādu pētī-
jumu veikšanai. J.  Amols uzskata, 
ka visiem skolā savāktajiem Babītes 
pagasta vēstures materiāliem būtu 
jāglabājas un jābūt publiski aplūko-
jamiem Babītes pagastā, tādēļ bijušā 
Babītes vidusskolas muzeja krājuma 
glabāšana „Vietvalžos” būtu jāuzska-
ta par pagaidu risinājumu. Jau pirms 

pārvietošanas visi vēstures krājuma 
materiāli ir rūpīgi jāuzskaita. Šo ma-
teriālu statuss – nodoti glabāšanā – ir 
jāfiksē dokumentos un pieņemša-
nas–nodošanas aktos. 

Vēsturnieks ļāva ieskatīties arī savā 
vākumā. Tajā ir daudz vēsturisku fo-
togrāfiju, kurās atainoti Babītes pa-
gasta cilvēki, sabiedriskā un kultūras 
dzīve 20. gadsimta pirmajā pusē. Ša-
jās fotogrāfijās redzama, piemēram, 
Babītes pagasta valde 1937. gadā, Ba-
bītes aizsargu aktivitātes, ļoti rosīgā 
pagasta amatieru teātra darbība, Ba-
bītes dziesmu svētki, skola un drau-
dzes dzīve, vairāku vietējo ģimeņu 
sadzīve. Ļoti vērtīgas ir vēsturiskās 
kartes, kas atspoguļo Babītes pagasta 
senās robežas, un kopijas no 1225. 
un 1226.  gada līgumiem, kuros pir-
mo reizi rakstos minēts Babītes ezers 
un tā apkaime. Starp citu, atsevišķās 
vietās 1226.  gadā noteiktās Babītes 
pagasta (toreiz  – Rīgas lauku nova-
da jeb patrimoniālapgabala) robežas 
pastāv vēl šobrīd.  

Sarunai par novada (pagastu) vēs-
turi būs turpinājums. Lai spertu nā-
kamos soļus, tiks veidota darba gru-
pa, kurā tiks iekļauti muzeja nozares 
speciālisti un vēsturnieki  – cilvēki, 
kuriem rūp vēstures saglabāšana, 
kuriem ir zināšanu bāze, idejas un 
prasmes vēsturiskā materiāla mo-
dernizēšanā. Jau augustā Izglītības, 
kultūras un sporta lietu komitejā 
lems par šādas darba grupas izveidi, 
un tā, savukārt, jau piedāvās konkrē-
tus praktiskus risinājumus vēstures 
materiālu pieejamības un moderni-
zēšanas nodrošināšanai. 

Lelde Drozdova-Auzāne, 
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Projekta „Aktīvais mantojums” spēles 
„Atrodi mani” ceturtais uzdevums
Manā vārdā nosaukta muiža un 
vieta, kur skolojas koki. Kas es 
esmu, un kā mani sauc?
Atbildi sūti uz e-pasta adresi kulturas
ainava@gmail.com līdz 30.  augus-
tam. Neaizmirsti pievienot tālruņa 
numuru, lai varam ar tevi sazināties! 

Vēlam veiksmi!

Inga Sarma,  
projekta „Aktīvais mantojums – Ba
bītes novada iedzīvotāju iesaistīšana 
novada kultūrvēsturiskā mantojuma 
izzināšanā un saglabāšanā” vadītāja

1225. gada decembra dokuments latīņu valodā, ar kuru Romas pāvesta 
sūtnis Modēnas Vilhelms nosaka Babītes svētās Marijas pils un Babītes ezera 
novada zemju nošķiršanu no Zemgales bīskapijas un turpmāko piederību pie 
Rīgas pilsētas lauku novada. Šajā dokumentā pirmo reizi rakstos minēts Ba-
bītes (Babath) vārds – Babītes ezers un teritorija, kas šobrīd atrodas Babītes 
novadā. Tas nosaka vietējo iedzīvotāju seno tiesību saglabāšanu, t.sk. tiesības 
zvejot Babītes ezerā. Šeit noteiktais novada robežpunkts – Gāte (Babītes eze-
ra ieteka Lielupē) joprojām iezīmē Babītes novada robežu pie Babītes ezera. 
Dokumenta oriģināls glabājas Latvijas Valsts vēstures arhīvā.
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babītes novada pašvaldības domes pieņemtie lēmumi jūlijā

Babītes novada pašvaldības domes sēdē 2020. gada 22. jūlijā izskatīti 46 lēmumprojekti. 
Sēdē piedalījās 13 deputāti.
Domes lēmumi īsumā:

 atļaut no nekustamā īpašuma „Jaunalstes” Mežārēs, Babītes pagastā, kadastra nr. 
8048 004 0264, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0265 atdalīt četras zemes 
vienības un reģistrēt kā atsevišķus nekustamos īpašumus, piešķirot tiem nosaukumus „Vizbu-
līšu iela”, „Rudzupuķu iela”, „Autoceļa C-57 daļa”, noteikt tiem nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi „Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma jos-
lā”, un 37 zemes vienības, kuras reģistrēt kā atsevišķus nekustamos īpašumus, piešķirot tiem 
adreses Vizbulīšu iela 1–14, 16, 18, 20, 22, 24 un 26, Rudzupuķu iela 1–15 un 17, noteikt tiem 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”;

 piešķirt mazstāvu daudzdzīvokļu ēkai zemes vienībā Saulkrastu ielā 1 ar kadastra apzīmēju-
mu 8048 003 1657 adresi Saulkrastu iela 1, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, mazstāvu 
daudzdzīvokļu ēkai zemes vienībā Saulkrastu ielā 3 ar kadastra apzīmējumu  8048 003 1669 
adresi Saulkrastu iela 3, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads;

 atļaut no nekustamā īpašuma „Puķulejas”, kadastra nr. 8048 001 0537, zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 8048 001 0537 atdalīt plānotās 25 zemes vienības un reģistrēt kā atse-
višķus nekustamos īpašumus; 24 no tiem noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „In-
dividuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”, vienam – „Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā”. Plānotajai zemes vienībai Nr. 26 piešķirt 
nosaukumu „Autoceļa C-57 daļa” un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķi „Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā”;

 piešķirt nosaukumu „Priedes iela” ielai, kas atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
8048 007 1049. Mainīt adreses zemes vienībām, ēkām un telpu grupām:

Zemes vienības 
kadastra apzīmē-
jums

Uz zemes vienības 
esošo ēku un telpu grupu 
kadastra apzīmējums Esošā adrese Jaunā adrese

Likvidējams nosau-
kums, nekustamā 
īpašuma kadastra 
numurs

8048 003 1426 „Papardes”, Babītes 
pagasts, Babītes novads

Viršu iela 22, Piņķi, Babītes 
pagasts, Babītes novads

„Papardes”
8048 003 1005

8048 007 002 8048 007 002 001
8048 007 002 002

„Lielleitāni”, Skārdu-
ciems, Babītes pagasts, 
Babītes novads

„Lielleitāni”, Babītes 
pagasts, Babītes novads

8048 007 0130 8048 007 0130 001 
8048 007 0130 003

„Mazleitāni”, Skārdu-
ciems, Babītes pagasts, 
Babītes novads

„Mazleitāni”, Babītes 
pagasts, Babītes novads

8048 007 0125 „Vizmas”, Skārduciems, 
Babītes pagasts, Babītes 
novads

„Vizmas”, Babītes pagasts, 
Babītes novads

8048 007 0119 8048 007 0119 001 
8048 007 0119 002
8048 007 0119 003
8048 007 0119 004

„Imantas”, Skārduciems, 
Babītes pagasts, Babītes 
novads

„Imantas”, Babītes 
pagasts, Babītes novads

8048 007 0127 „Mazlejiņas”, Skārdu-
ciems, Babītes pagasts, 
Babītes novads

„Mazlejiņas”,  
Babītes pagasts,  
Babītes novads

8048 007 0116 8048 007 0116 001
8048 007 0116 002

„Sudrabi”, Skārduciems, 
Babītes pagasts,  
Babītes novads

„Sudrabi”,  
Babītes pagasts,  
Babītes novads

8048 007 1039 Priedes ceļš 1,  
Babītes pagasts,  
Babītes novads

Priedes iela 2, Dzilnuciems, 
Babītes pagasts,  
Babītes novads

8048 007 1040 Priedes ceļš 3, Babītes 
pagasts, Babītes novads

Priedes iela 4, Dzilnuciems, 
Babītes pagasts, Babītes 
novads

8048 007 1041 Priedes ceļš 5, Babītes 
pagasts, Babītes novads

Priedes iela 6, Dzilnuciems, 
Babītes pagasts,  
Babītes novads

8048 007 1042 Priedes ceļš 7, Babītes 
pagasts, Babītes novads

Priedes iela 8, Dzilnuciems, 
Babītes pagasts, Babītes 
novads

8048 007 1043 Priedes ceļš 9, Babītes 
pagasts, Babītes novads

Priedes iela 10, Dzilnu-
ciems, Babītes pagasts, 
Babītes novads

8048 007 1044 Priedes ceļš 11, Babītes 
pagasts, Babītes novads

Priedes iela 12, Dzilnu-
ciems, Babītes pagasts, 
Babītes novads

8048 007 1045 Priedes ceļš 13, Babītes 
pagasts, Babītes novads

Priedes iela 14, Dzilnu-
ciems, Babītes pagasts, 
Babītes novads

8048 007 1048 Priedes ceļš 2, Babītes 
pagasts, Babītes novads

Priedes iela 1, Dzilnuciems, 
Babītes pagasts, Babītes 
novads

8048 007 1047 Priedes ceļš 4, Babītes 
pagasts, Babītes novads

Priedes iela 3, Dzilnuciems, 
Babītes pagasts,  
Babītes novads

8048 007 1046 Priedes ceļš 6,  
Babītes pagasts,  
Babītes novads

Priedes iela 5, Dzilnuciems, 
Babītes pagasts,  
Babītes novads

8048 013 0088 „Lemeši”, Trenči, Babītes 
pagasts, Babītes novads

„Lemeši”, Babītes pagasts, 
Babītes novads

8048 013 0087 „Admirāļi”, Trenči, 
Babītes pagasts,  
Babītes novads

„Admirāļi”, Babītes 
pagasts, Babītes novads

8048 013 0086 8048 013 0086 001
8048 013 0086 002

„Buras”, Trenči, Babītes 
pagasts, Babītes novads

„Buras”, Babītes pagasts, 
Babītes novads

8048 013 0004 „Skudriņas”, Trenči, 
Babītes pagasts,  
Babītes novads

„Skudriņas”,  
Babītes pagasts,  
Babītes novads

8048 013 0094 „Spoles”, Trenči, Babītes 
pagasts, Babītes novads

„Spoles”, Babītes pagasts, 
Babītes novads

8048 012 0034 8048 012 0034 001
8048 012 0034 002
8048 012 0034 003
8048 012 0034 004
8048 012 0034 005
8048 012 0034 006
8048 012 0034 008
8048 012 0034 009

„Veisu Zemzari”, Trenči, 
Babītes pagasts,  
Babītes novads

„Veisu Zemzari”,  
Babītes pagasts,  
Babītes novads

8048 015 0036 „Mežāži”, Trenči, Babītes 
pagasts, Babītes novads

„Mežāži”, Babītes pagasts, 
Babītes novads

8048 015 0037 8048 015 0037 001
8048 015 0037 002
8048 015 0037 003
8048 015 0037 004

„Tīreļi 1”, Trenči,  
Babītes pagasts,  
Babītes novads

„Tīreļi 1”,  
Babītes pagasts,  
Babītes novads

8048 015 0048 8048 015 0048 001
8048 015 0048 002
8048 015 0048 003

„Tīreļi 2”, Trenči,  
Babītes pagasts,  
Babītes novads

„Tīreļi 2”,  
Babītes pagasts,  
Babītes novads

8048 015 0048 001 001 „Tīreļi 2”-1, Trenči, 
Babītes pagasts,  
Babītes novads

„Tīreļi 2”-1, Babītes 
pagasts, Babītes novads

8048 015 0048 001 002 „Tīreļi 2”-2, Trenči, 
Babītes pagasts,  
Babītes novads

„Tīreļi 2”-2, Babītes 
pagasts, Babītes novads

8048 012 0043 „Vasarlauki”, Trenči, 
Babītes pagasts,  
Babītes novads

„Vasarlauki”, Babītes 
pagasts, Babītes novads

8048 012 0033 8048 012 0033 001
8048 012 0033 002
8048 012 0033 003

„Salnas”, Trenči, Babītes 
pagasts, Babītes novads

„Salnas”, Babītes pagasts, 
Babītes novads

8048 012 0035 8048 012 0035 001
8048 012 0035 002
8048 012 0035 003

„Viļņi”, Trenči, Babītes 
pagasts, Babītes novads

„Viļņi”, Babītes pagasts, 
Babītes novads

8048 012 0013 8048 012 0013 001
8048 012 0013 002
8048 012 0013 005
8048 012 0013 006

„Ķurbju Bļodnieki”, 
Trenči, Babītes pagasts, 
Babītes novads

„Ķurbju Bļodnieki”, Babītes 
pagasts, Babītes novads

8048 012 0067 001 „Celmeri”, Trenči, 
Babītes pagasts, Babītes 
novads

„Celmeri”, Babītes 
pagasts, Babītes novads

8048 012 0054 8048 012 0054 001
8048 012 0054 002
8048 012 0054 004
8048 012 0054 008

„Sprīdīši 2”, Trenči, 
Babītes pagasts, Babītes 
novads

„Sprīdīši 2”, Babītes 
pagasts, Babītes novads

8048 012 0054 001 001 „Sprīdīši 2”-1, Trenči, 
Babītes pagasts, Babītes 
novads

„Sprīdīši 2”-1, Babītes 
pagasts, Babītes novads

8048 012 0054 001 002 „Sprīdīši 2”-2, Trenči, 
Babītes pagasts, Babītes 
novads

„Sprīdīši 2”-2, Babītes 
pagasts, Babītes novads

8048 012 0053 „Tirznas”, Trenči, Babītes 
pagasts, Babītes novads

„Tirznas”, Babītes pagasts, 
Babītes novads

8048 012 0054 006
8048 012 0054 007

„Sprīdīši 2”, Trenči, 
Babītes pagasts, Babītes 
novads

„Tirznas”, Babītes pagasts, 
Babītes novads

8088 010 0071 8088 010 0071 001 „Jaunpērkoni”, Kaģi, 
Salas pagasts, Babītes 
novads

„Jaunpērkoni”, Salas 
pagasts, Babītes novads
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Zemes vienības 
kadastra apzīmē-
jums

Uz zemes vienības 
esošo ēku un telpu grupu 
kadastra apzīmējums Esošā adrese Jaunā adrese

Likvidējams nosau-
kums, nekustamā 
īpašuma kadastra 
numurs

8088 010 0043 8088 010 0043 001
 8088 010 0043 002
 8088 010 0043 006

„Mazpērkoni”, Kaģi, Salas 
pagasts, Babītes novads

„Mazpērkoni”, Salas 
pagasts, Babītes novads

8088 010 0048 8088 010 0048 001
8088 010 0048 003
8088 010 0048 004
8088 010 0048 007

„Lielpērkoni”, Kaģi, Salas 
pagasts, Babītes novads

„Lielpērkoni”, Salas 
pagasts, Babītes novads

8088 010 0196 „Lāčuki”, Kaģi, Salas 
pagasts, Babītes novads

„Lāčuki”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 010 0195 „Jaunlāči”, Kaģi, Salas 
pagasts, Babītes novads

„Jaunlāči”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 010 0194 8088 010 0054 001 „Mežlāči”, Kaģi, Salas 
pagasts, Babītes novads

„Mežlāči”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 010 0192 „Jaunremmes Lāči”, Kaģi, 
Salas pagasts, Babītes 
novads

„Jaunremmes Lāči”, Salas 
pagasts, Babītes novads

8088 010 0193 „Vecremmes Lāči”, Kaģi, 
Salas pagasts, Babītes 
novads

„Vecremmes Lāči”, Salas 
pagasts, Babītes novads

8088 010 0017 „Mazkaģi”, Kaģi, Salas 
pagasts, Babītes novads

„Mazkaģi”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 010 0039 8088 010 0039 001 „Ruģeļi”, Kaģi, Salas pa-
gasts, 40.Babītes novads

„Ruģeļi”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 010 0015 8088 010 0015 001 „Gaitnieki”, Kaģi, Salas 
pagasts, Babītes novads

„Gaitnieki”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 010 0015 002 - „Gaitnieki”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 010 0015 003 - „Gaitnieki”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 010 0015 004 - „Gaitnieki”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 010 0015 005 - „Gaitnieki”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 010 0001 8088 010 0001 050
8088 010 0001 051
8088 010 0001 090

„Lielkaģi”, Kaģi, Salas 
pagasts, Babītes novads

„Lielkaģi”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 003 0078 8088 003 0078 001
8088 003 0078 002
8088 003 0078 003
8088 003 0078 004
8088 003 0078 005
8088 003 0078 006
8088 003 0078 007
8088 003 0078 008
8088 003 0078 009

„Šņores”, Gātciems, 
Salas pagasts, Babītes 
novads

„Šņores”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 003 0195 „Kundziņi”, Straupciems, 
Salas pagasts, Babītes 
novads

„Kundziņi”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 003 0142 „Vecmuiža”, Straup-
ciems, Salas pagasts, 
Babītes novads

„Vecmuiža”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 004 0289 „Muči”, Straupciems, 
Salas pagasts, Babītes 
novads

„Muči”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 004 0089 „Rāmas”, Straupciems, 
Salas pagasts, Babītes 
novads

„Rāmas”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 004 0064 „Gandri”, Straupciems, 
Salas pagasts, Babītes 
novads

„Gandri”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 009 0052 „Līņi”, Pērnciems, Salas 
pagasts, Babītes novads

„Līņi”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 004 0049 8088 004 0049 001
8088 004 0049 002

„Pērnes”, Pērnciems, 
Salas pagasts, Babītes 
novads

“Pērnes”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 005 0005 8088 005 0005 001 „Jaunlēģeri”, Salas 
pagasts, Babītes novads

„Jaunlēģeri”, Spuņciems, 
Salas pagasts, Babītes 
novads

8088 005 0307 8088 005 0005 002 „Jaunlēģeri 1”, Salas 
pagasts, Babītes novads

„Jaunlēģeri 1”, Spuņciems, 
Salas pagasts, Babītes 
novads

8088 005 0043 8088 005 0043 001 „Jaunvēji”, Silmalas, 
Salas pagasts, Babītes 
novads

„Jaunvēji”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 005 0056 „Normani”, Silmalas, 
Salas pagasts, Babītes 
novads

„Normani”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 005 0129 8088 005 0129 001
8088 005 0129 002

„Babītes”, Silmalas, Salas 
pagasts, Babītes novads

„Babītes”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 005 0783 „Vībotnes”, Silmalas, 
Salas pagasts, Babītes 
novads

„Vībotnes”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 005 0784 „Krasti”, Silmalas, Salas 
pagasts, Babītes novads

„Krasti”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 005 0785 „Upmalas”, Silmalas, 
Salas pagasts, Babītes 
novads

„Upmalas”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 005 0786 „Pipari”, Silmalas, Salas 
pagasts, Babītes novads

„Pipari”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 005 0570 „Dadzīši”, Silmalas, Salas 
pagasts, Babītes novads

„Dadzīši”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 005 0384 „Vecspunnīši”, Silmalas, 
Salas pagasts, Babītes 
novads

„Vecspunnīši”, Salas 
pagasts, Babītes novads

8088 005 0385 „Jaunspunnīši”, Silmalas, 
Salas pagasts, Babītes 
novads

„Jaunspunnīši”, Salas 
pagasts, Babītes novads

8088 005 0128 „Birztalas”, Silmalas, 
Salas pagasts, Babītes 
novads

„Birztalas”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 006 0070 „Aizstrauti”, Sīpolciems, 
Salas pagasts, Babītes 
novads

„Aizstrauti”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 006 0046 „Āmuļi”, Sīpolciems, 
Salas pagasts, Babītes 
novads

„Āmuļi”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 006 0037 8088 006 0037 001
8088 006 0037 002

„Rūdolfi”, Sīpolciems, 
Salas pagasts, Babītes 
novads

„Rūdolfi”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 006 0034 8088 006 0034 001
8088 006 0034 003
8088 006 0034 004
8088 006 0034 005

„Aizkraukļi”, Sīpolciems, 
Salas pagasts, Babītes 
novads

„Aizkraukļi”, Salas 
pagasts, Babītes novads

8088 006 0054 8088 006 0054 001
8088 006 0054 002

„Kalnieši”, Sīpolciems, 
Salas pagasts, Babītes 
novads

„Kalnieši”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 006 0031 8088 006 0031 001
8088 006 0031 002
8088 006 0031 003
8088 006 0031 004

„Klīvji”, Sīpolciems, Salas 
pagasts, Babītes novads

„Klīvji”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 006 0065 „Bebri”, Varkaļi, Salas 
pagasts, Babītes novads

„Bebri”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 007 0036 8088 007 0036 001
8088 007 0036 002
8088 007 0036 003
8088 007 0036 004
8088 007 0036 005

„Meldri”, Varkaļi, Salas 
pagasts, Babītes novads

„Meldri”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 007 0029 „Indras”, Varkaļi, Salas 
pagasts, Babītes novads

„Indras”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 007 0073 „Renatas”, Varkaļi, Salas 
pagasts, Babītes novads

„Renatas”, Salas pagasts, 
Babītes novads

8088 007 0023 8088 007 0023 001
8088 007 0023 002

„Ezerrūķīši”, Salas 
pagasts, Babītes novads

„Ezerrūķīši”, Varkaļi, Salas 
pagasts, Babītes novads

8088 007 0003 8088 007 0003 001 „Mazās Šķutes”, Salas 
pagasts, Babītes novads

„Mazās Šķutes”, Varkaļi, 
Salas pagasts, Babītes 
novads

8088 007 0087 8088 007 0087 001 „Pļavkrasti”, Salas 
pagasts, Babītes novads

„Pļavkrasti”, Varkaļi, Salas 
pagasts, Babītes novads
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 apstiprināt zemes ierīcības projektu robežu pārkārtošanai starp nekustamā īpašuma „Irbes” 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80480031483 un nekustamā īpašuma „Tilbītes” ze-
mes vienību ar kadastra apzīmējumu 80480031484 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā. 
Plānoto zemes vienību Nr. 1 ar kadastra apzīmējumu 80480031483 saglabāt esošā nekusta-
mā īpašuma sastāvā, saglabāt esošo adresi „Irbes”, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”. Plānoto 
zemes vienību Nr. 2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 80480031484 saglabāt esošā nekustamā 
īpašuma sastāvā, saglabāt esošo adresi „Tilbītes”, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”;

 apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Saulgrieži” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 80880080176 sadalīšanai, Pavasaros, Salas pagastā, Babītes novadā. Projektētajai 
zemes vienībai Nr. 1 ar kadastra apzīmējumu 80880080190 piešķirt adresi „Ķīvītes”, Pavasa-
ri, Salas pagasts, Babītes novads, un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
„Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve”. Projektētai zemes vienībai Nr. 2 ar kadastra 
apzīmējumu 80880080191 saglabāt adresi „Saulgrieži”, Pavasari, Salas pagasts, Babītes novads, 
un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Neapgūta individuālo dzīvojamo 
māju apbūve”. Projektētajai zemes vienībai Nr. 3 ar kadastra apzīmējumu 80880080192 piešķirt 
adresi „Bezdelīgas”, Pavasari, Salas pagasts, Babītes novads, un visā platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve”;

 apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vēsmas” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 80480080423 sadalīšanai divās daļās Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes no-
vadā. Projektētajai zemes vienībai Nr. 1 ar kadastra apzīmējumu 80480080641 piešķirt no-
saukumu un adresi „Zeltrīti”, Sēbruciems, Babītes pagasts, Babītes novads, un noteikt nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķi visā platībā „Individuālo dzīvojamo māju apbūve”. Projektēto 
zemes vienību Nr. 2 ar kadastra apzīmējumu 80480080642 saglabāt esošā nekustamā īpašu-
ma „Vēsma” sastāvā un saglabāt nosaukumu un adresi „Vēsma”, Sēbruciems, Babītes pagasts, 
Babītes novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi visā platībā „Individuālo dzī-
vojamo māju apbūve”;

 apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Lauči” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 80480130080 Babītes pagastā, Babītes novadā. Projektētajai zemes vienībai 
Nr. 1 ar kadastra apzīmējumu 80480130152 piešķirt adresi „Kadiķīši”, Babītes pagasts, Ba-
bītes novads, un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”. Projektētajai zemes vienībai Nr.  2 ar ka-
dastra apzīmējumu 80480130153 piešķirt adresi „Priežsili”, Babītes pagasts, Babītes novads, 
un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība”. Projektētajai zemes vienībai Nr. 3 ar kadastra apzīmēju-
mu 80480130154 piešķirt adresi „Dzērvītes”, Babītes pagasts, Babītes novads, un visā platībā 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība”. Projektētajai zemes vienībai Nr. 4 ar kadastra apzīmējumu 80480130155 
piešķirt adresi „Lauči”, Babītes pagasts, Babītes novads, un visā platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”. 
Atļaut plānotās zemes vienības reģistrēt kā atsevišķus kadastra objektus;

 piekrist zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamā īpašuma „Mežsaimniecība 3”, kadastra 
nr.  80480041063, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480040475 Babītē, Babītes 
pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai divās zemes vienībās. Apstiprināt nosacījumus Nr. 26-
2020 zemes ierīcības projekta izstrādei. Pilnvarot biedrību „Jaunmētras”, reģistrācijas nr. 
40008298385, organizēt un apmaksāt no saviem līdzekļiem zemes ierīcības projekta izstrādi, 
nekustamā īpašuma „Mežsaimniecība 3”, kadastra Nr.80480041063, zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 80480040475, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai divās 
zemes vienībās;

 apstiprināt detālplānojuma projektu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Kraukļi” zemes 
vienība ar kadastra apzīmējumu 80480080037 Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā;

 apstiprināt detālplānojuma projektu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Rotaļu iela 2” ze-
mes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480010845 Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā;

 apstiprināt detālplānojuma projektu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Cinīši”, ka-
dastra nr. 80480040203, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480040203 Spilvē, Babī-
tes pagastā, Babītes novadā;

 atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes vienībām Kļavu ielā 4 ar kadastra apzīmējumu 
8088 005 0731, Kļavu ielā 6 ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0732 un Kļavu ielā 8 ar ka-
dastra apzīmējumu 8088 005 0730, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā. Apstiprināt 
darba uzdevumu Nr. 10-2020  detālplānojuma izstrādei. Apstiprināt Babītes novada pašval-
dības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāju Andru Valaini par detālplānojuma 
izstrādes vadītāju;

 atcelt Babītes novada pašvaldības domes 2018. gada 19. decembra lēmumu „Par detālplāno-
juma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Klūgas” zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 80480020072 Babītes pagastā, Babītes novadā, un nekustamā īpašuma 
„Klūgas” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80880070042 Salas pagastā, Babītes nova-
dā”. Atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Klūgas”, 
kadastra nr. 80480020072, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480020072 Babītes 

pagastā, Babītes novadā, un nekustamā īpašuma „Klūgas”, kadastra nr. 80880070042, zemes 
vienība ar kadastra apzīmējumu 80880070042 Salas pagastā, Babītes novadā. Apstiprināt 
darba uzdevumu Nr. 11-2020 detālplānojuma izstrādei. Apstiprināt Babītes novada pašval-
dības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāju Ingu Griezni par detālplānojuma 
izstrādes vadītāju;

 atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Pavāri” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 80480041497 nekustamā īpašuma „Pīlādzīši” zemes vienībai ar kadastra ap-
zīmējumu 80480041496 un nekustamā īpašuma „Piparmētras” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 80480041498 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā. Apstiprināt darba uzde-
vumu Nr. 09-2020  detālplānojuma izstrādei. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības Plāno-
šanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāju Andru Valaini par detālplānojuma izstrādes 
vadītāju;

 turpināt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Dāboliņi”, kadastra nr. 80480080013, 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480080505 atbilstoši Babītes novada teritorijas 
plānojumam. Apstiprināt precizēto darba uzdevumu Nr. 10-2019/1;

 turpināt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Zīles”, kadastra nr. 0480010009, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480011101 atbilstoši Babītes novada teritorijas plānoju-
mam. Apstiprināt precizēto darba uzdevumu Nr. 04-2020/1; 

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

 slēgt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480031267 gājēju celiņa, autostāvvietas un 
septiņu apgaismes stabu pirkuma līgumu ar Piņķu Sv. Jāņa evaņģēliski luterisko draudzi, re-
ģistrācijas nr. 90000660517, par pirkuma cenu 1 eiro plus PVN 21%; 

 atcelt Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 28.  jūnija lēmumu „Par atļauju atdalīt 
no nekustamā īpašuma Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 80880090002, zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 80880100100 un pievienot nekustamajam īpašumam „Ezer-
lāči” Kaģos, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 80880100183”;

 atļaut izdalīt no nekustamā īpašuma Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 
80880090002, starpgabalu veidojošu zemes vienību 0,0327 ha platībā ar kadastra apzīmē-
jumu 80880100100 un reģistrēt to kā atsevišķu nekustamo īpašumu, piešķirot nosaukumu 
„Vālodzes ceļš”, saglabājot piešķirto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā”;

 izsniegt izziņu SIA „Baltic Sport Group” (reģistrācijas nr.  50203001591, juridiskā adrese: 
Brīvības iela 40-29, Rīga) par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamos īpašumus: „Liesmas”, ka-
dastra nr. 80480030816, Babītes pagasts, Babītes novads, „Stari”, kadastra nr. 80480030815, 
Babītes pagasts, Babītes novads, „Albatrosa ielas daļa”, kadastra Nr.  80480031673, Babītes 
pagasts, Babītes novads;

 apstiprināt pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Babītes siltums” vidējā termiņa darbības stra-
tēģisko karti; 

 piešķirt 290 eiro pabalstu personai sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;
 atcelt Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 17. jūnija lēmumu „Par bezmaksas mācī-

bu vietu piešķiršanu Latvijas Starptautiskajā skolā”;
 piešķirt finansējumu personai speciālās izglītības programmas apguvei Torņakalna privātajā 

vidusskolā, reģ. nr. 40103994553, ne vairāk kā četrkāršā apmērā no apstiprinātās viena skolē-
na izmaksas vispārizglītojošā iestādē mēnesī, ievērojot apstiprināto „Babītes novada pašvaldī-
bas izglītības iestāžu 2020. gada izdevumu tāmi uz vienu audzēkni atbilstoši iepriekšējā gada 
naudas plūsmas izdevumiem”, t.i., ne vairāk kā 307 eiro mēnesī 2020./2021. mācību gadā;

 apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Babītes pagastā, Babī-
tes novadā, kadastra nr. 80480031667, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80480031646 (platība 4107 m2) apbūves tiesības izsoles rezultātus. Saskaņā ar izsoles komi-
sijas 2020. gada 15. jūlija protokolu Nr.1-1.14/13/3 par nekustamā īpašuma ieguvēju apstip-
rināt biedrību „Varavīksnes putns” (reģistrācijas nr. 40008211860, adrese: Dubultu iela 4-40, 
Rīga, LV-1029);

 apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma „Laipu iela 6” Kūdrā, Salas pagastā, Babītes no-
vadā, kadastra nr. 80880010176, zemes vienības 0,0481 ha platībā, kadastra apzīmējums  
8088 001 0176, nosacīto cenu 2420 eiro;

 Babītes novada pašvaldībai iestāties biedrībā „Pierīgas pašvaldību apvienība” (reģistrācijas nr. 
40008244240, adrese: Atpūtas iela 1, Carnikava, Carnikavas novads). Deleģēt Babītes nova-
da pašvaldības domes priekšsēdētāju Aivaru Osīti par Babītes novada pašvaldības pārstāvi 
biedrībā „Pierīgas pašvaldību apvienība”; 

 nekustamo īpašumu novērtēšanas veikšanai izveidot Babītes novada pašvaldības Nekustamo 
īpašumu novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – Dāvids Valters, Babī-
tes novada pašvaldības juriskonsults; komisijas locekļi  – Ilze Laure, Babītes novada pašvaldī-
bas ekonomiste, un Vita Meimere, Babītes novada pašvaldības iepirkumu speciāliste;

 izteikt Babītes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas nolikuma 12.3. apakšpunktu jaunā re-
dakcijā. No 2020. gada 27. jūlija apstiprināt Babītes novada pašvaldības iepirkumu speciālisti 
Vitu Meimeri par Babītes novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekli; 

 ar 2020. gada 22. jūliju izslēgt no Ētikas komisijas sastāva pašvaldības domes deputātu Juri 
Ivanovu, pašvaldības domes deputāti Dzidru Dūšeli. Ar 2020. gada 23. jūliju ievēlēt Ētikas 
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komisijas sastāvā pašvaldības domes deputātu Jāni Kazaku, pašvaldības administrācijas iepir-
kumu speciālisti Vitu Meimeri, Babītes vidusskolas direktores vietnieci izglītības jomā Montu 
Kučeri, pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Saimīte” psiholoģi Dzintu Cirsi-Tetteri;

 atbrīvot Māri Kukaini no Bāriņtiesas locekļa amata ar 2020. gada 31. jūliju. Ievēlēt Ivetu Budi 
Bāriņtiesas locekļa amatā no 2020. gada 3. augusta;

 atļaut SIA „Autostiķis” (reģistrācijas Nr. 40003378345) saldējuma tirgošanu publiskā Ba-
bītes novada pašvaldības iekārtotā tirdzniecības vietā autostāvvietā pie ēkas Centra ielā 3, 
Piņķos, trešdienās un sestdienās, laukumā starp valsts autoceļu A10 Rīga–Ventspils un dzī-
vojamām ēkām „Ezeri” un „Birzes” Spuņciemā vienu reizi nedēļā un laukumā Sila ielā Babītē 
vienu reizi nedēļā laika periodā no 2020. gada 27.  jūlija līdz 2021. gada 1.  jūlijam. Atļauju 
ielu tirdzniecībai izsniegt pēc Babītes novada pašvaldības nodevas samaksas atbilstoši Babītes 
novada pašvaldības domes 2011. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr. 16 „Par ielu tirdz-
niecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību Babītes novadā” 24. punktam;

 apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piederošo SIA „AlgoMed” kapitāla daļu pārdošanas 
noteikumus. Apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piederošo SIA „AlgoMed” kapitāla daļu 
izsoles noteikumus. Nosūtīt pirmpirkuma piedāvājumu iegādāties Babītes novada pašvaldī-
bai piederošās SIA „AlgoMed” (reģistrācijas nr. 40103701602) kapitāla 52 852 daļas pirm-
pirkuma tiesīgajam – SIA „Ārstu privātprakse „Svīre Plus”” (reģistrācijas nr. 40003425917). 
valdei. Ja SIA „AlgoMed” kapitāla daļu pirmpirkuma tiesīgais neizmanto pirmpirkuma tiesī-
bas līdz 2020. gada 24. augustam, uzdot Babītes novada pašvaldības Administrācijai: SIA „Al-
goMed” kapitāla daļu pārdošanas un izsoles noteikumus publiskot  pašvaldības tīmekļvietnē 
www.babite.lv; ievietot oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” paziņojumu par to, kur var ie-
pazīties ar SIA „AlgoMed” kapitāla daļu pārdošanas un izsoles noteikumiem; nodrošināt, ka 
SIA „AlgoMed” kapitāla daļu pārdošanas un izsoles noteikumi  publiski  ir  pieejami  vismaz  
mēnesi  pirms  termiņa,  kad personai jāiesniedz pieteikums par dalību izsolē; 

 piešķirt personai 1400 eiro (pirms nodokļu nomaksas) pabalstu sakarā ar Babītes sporta 
kompleksa vadītāja vietnieces nāvi;

 veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības 2020. gada 22. janvāra noteikumos Nr. 1 „Par ama-
tiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2020.  gadā”, izsakot pielikumus 
Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 un Nr. 11 jaunā redakcijā;

 piešķirt par pašvaldībai nozīmīga būvprojekta „Babītes vidusskolas piebūve” sekmīgu īste-
nošanu naudas balvu vienas mēnešalgas apmērā šādiem Babītes vidusskolas darbiniekiem: 
Babītes vidusskolas direktorei Ilzei Rozenbergai, Babītes vidusskolas direktores vietnie-
kam tehniskajos jautājumos Aināram  Lipskim, Babītes vidusskolas direktores vietniekam 
saimnieciskajos jautājumos Pēterim Rutulim, Babītes vidusskolas juriskonsultam Dāvidam 
Valteram;   

 lūgt no Valsts kases aizņēmumu 120 375 eiro investīciju projekta „Pašvaldības autoceļa C-27, 
Dzilnu ceļa posma pārbūve Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā”  īstenošanai;

 uzdot SIA „Babītes siltums” izstrādāt šādus būvprojektus: „Ūdensapgādes tīklu un jaunu 
dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve”, „Sadzīves kanalizācijas tīklu (t.sk. kanalizācijas 
sūkņu staciju) un esošo notekūdens attīrīšanas iekārtu pārbūve”. Pretendentu būvprojektu 
izstrādei noskaidrot atklātā iepirkuma procedūrā;

 atļaut SIA „Babītes siltums” iestāties Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu aso-
ciācijā;

 izteikt jaunā redakcijā Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 6. jūnija lēmuma „Par 
atlīdzību Babītes novada pašvaldības domes deputātiem” 1. un 2. punktu;

 apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 13 „Babītes novada pašval-
dības nolikums”;

 uzdot Babītes novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļai pārņemt ne-
kustamos īpašumus „Katlumāja” Jūrmalas ielā 13D, kadastra apzīmējums 80480030166001, 
un „Katlumāja” Jūrmalas ielā 13E, kadastra apzīmējumu 80480030621001, no SIA „Babī-
tes siltums” (reģistrācijas nr. 40003145751). Uzdot Babītes novada pašvaldības Finanšu un 
grāmatvedības daļai iekļaut lēmuma pirmajā punktā noteiktos nekustamos īpašumus Babītes 
novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitē.

Babītes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 2020.  gada 29.  jūlijā izskatīti divi lē-
mumprojekti. Sēdē piedalījās 11 deputāti.
Domes lēmumi īsumā: 

 atcelt 2020. 22. jūlija Babītes novada pašvaldības domes lēmumu „Par Babītes novada pašval-
dības Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisiju”;

 nekustamo īpašumu novērtēšanas veikšanai izveidot Babītes novada pašvaldības Nekustamo 
īpašumu novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – Dāvids Valters, Babī-
tes novada pašvaldības juriskonsults; komisijas locekļi  – Ilze Laure, Babītes novada pašvaldī-
bas ekonomiste; Vita Meimere, Babītes novada pašvaldības iepirkumu speciāliste. Noteikt, ka 
ar lēmuma pieņemšanas dienu spēku zaudē domes 2016. gada 30. marta lēmuma „Par pastā-
vīgi darbojošos pašvaldības īpašuma novērtēšanas un pašvaldības īpašuma izsoles komisijas 
izveidošanu” lemjošās daļas 1. punkts.

Aivars Osītis,
Babītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs

Saimnieciskie darbi jūlijā
Nekustamais īpašums

 Noslēdzies iepirkums par Piņķu ūdenskrātuves Piņķos labiekārtošanu. Būvdarbus veiks SIA 
„Gludi LM”, būvuzraudzību – SIA „Jurēvičs un partneri”. 

 Tiek uzstādīts rotaļu laukums Dzilnuciemā.

Ceļi, meliorācija un apgaismojums 
 Uz pašvaldības ielām un ceļiem salabotas asfalta bedrītes un pabeigts nomaļu remonts.
 Pabeigta pirmreizējā zāles pļaušana uz polderu dambjiem, uzlabota Babītes sūkņu stacijas 

restu tīrītāja automātiskās darbības funkcija.
 AS „Ceļu pārvalde” pārbūvēs pašvaldības autoceļa C-27 Dzilnu ceļa posmu Dzilnuciemā, 

tiek gatavota dokumentācija būvdarbu uzsākšanai.
 Pieņemts lēmums un tiek gatavoti līgumi:

  ar  SIA „Ceļinieks 01” par Kalnu ielas posma pārbūvi Brīvkalnos;
  ar  AS „ACB” par veloceliņa Rīga–Jūrmala Babītes posma atjaunošanu;
  ar SIA „Roadeks” par pašvaldības autoceļu nesaistītu minerālmateriāla dilumkārtas atjau-
nošanu.

 Tiek vērtēti piedāvājumi iepirkumos par:
  apgaismojuma izbūvi Egļu ielā Egļuciemā, Vītolu ielā Piņķos un pie vidusskolas Piņķu centrā; 
  Pļavu–Sila ielas posmu pārbūvi Spuņciemā un satiksmes infrastruktūras izvērtējumu un 
priekšlikumu izstrādi infrasturktūras attīstībai Piņķu ciema teritorijā.

Pašvaldības iestādes
 Tiek uzstādīts jauns rotaļu laukums Babītes pirmsskolas izglītības iestādē.
 Pabeigts pirmsskolas izglītības iestādes „Saimīte” grupas „Skudriņas” telpu remonts.
 Iepirkumu procedūras rezultātā pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA „IRG” par ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšanu PII „Saimīte”. 
 Ierosināts iepirkums par Babītes vidusskolas ēdnīcas telpu pārbūvi, teritorijas labiekārtoju-

mu un cokola stāva siltināšanu, kā arī par āra mūzikas instrumentu piegādi un uzstādīšanu 
Piņķos. 

 Saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja norādījumiem tiek veikta iepirkuma par transporta 
pakalpojumiem regulāriem skolēnu pārvadājumiem Babītes novada pašvaldības izglītības 
iestāžu vajadzībām piedāvājumu atkārtota izvērtēšana, pieprasīta papildu informācija no 
pretendenta. 

 Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegts paskaidrojums par pieņemto lēmumu iepirkumā 
par interaktīvo ekrānu piegādi un uzstādīšanu Babītes vidusskolā. Pamatojoties uz Iepirku-
mu uzraudzības biroja lēmumu, ar Babītes novada pašvaldības Iepirkumu komisijas lēmumu 
tika nolemts pārtraukt atklāta konkursa „Interaktīvo ekrānu piegāde un uzstādīšana Babītes 
vidusskolā” iepirkuma priekšmeta 2. daļu – „Interaktīvo skārienjutīgo ekrānu piegāde un uz-
stādīšana Babītes vidusskolai”.

Elfa Sloceniece, 
Babītes novada pašvaldības izpilddirektore

No 13. līdz 19. jūlijam daļa mūsu audzēk-
ņu devās uz nometni Kolkā. Skolotāju Val-
das Bagātas un Ilzes Poķes vadībā viņiem 
bija iespēja gan muzicēt, gan tikties ar 
komponisti Marinu Gribinčiku, gan baudīt 
aktivitātes svaigā gaisā. Vairāk informācijas 
par nometnes norisi lasiet mūzikas skolas 
tīmekļa vietnē www.babitesmuzikasskola.lv.

11. un 12. augustā noritēja jauno audzēk-
ņu uzņemšana sagatavošanas un 1. klasē. 

No 17. līdz 28. augustam gaidīsim iesnie-
gumus mācībām interešu izglītības program-
mās. Saskaņā ar 2020. gada 30. aprīlī pieņem-
tajiem audzēkņu uzņemšanas noteikumiem 
uzņemšana interešu izglītības programmās 
(atskaitot sagatavošanas klasi) turpmāk no-
tiks tikai pēc tam, kad būs nokomplektētas 
profesionālās ievirzes izglītības programmas. 
Tas nozīmē, ka brīvo vietu skaits uz katru ins-
trumentu interešu izglītībā var atšķirties at-
karībā no konkrētā gada pedagogu noslodzes 
profesionālās ievirzes programmās. Interešu 
izglītības programmās audzēkņi joprojām 
tiks uzņemti iesniegumu reģistrācijas secībā.

Šā gada 27. maijā tika pieņemti grozījumi 
interešu izglītības programmās  – turpmāk 
apmācība mūzikas instrumenta spēlē notiks 
vienam audzēknim vienu mācību stundu 
(40 minūtes) nedēļā. Līdz ar to ir mainīju-
sies arī mācību maksa par interešu izglītības 
programmas apguvi  – šobrīd tā ir 50 eiro 
mēnesī. Gadījumos, kad skolai kapacitātes 
trūkuma dēļ nebūs iespējas nodrošināt indi-
viduālās nodarbības konkrētā instrumenta 
apguvei, mācību maksa par grupas nodarbī-
bu būs 25 eiro mēnesī.

Ar noteikumu izmaiņām var iepa-
zīties mūzikas skolas tīmekļa vietnē  
www.babitesmuzikasskola.lv, sadaļā „Doku-
menti”.

Informācija par 1.  septembra un jaunā 
mācību gada aktivitātēm tiks izvietota gan 
mūzikas skolas tīmekļa vietnē, gan skolas 
informācijas stendā.

Česlavs Grods,
Babītes Mūzikas skolas direktora vietnieks 

izglītības darbā

babītes mūzikas skolas aktualitātes



paziņojums

Apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam „Cinīši” Spilvē, Babītes 
pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 22. jū-
lija lēmumu (protokols Nr. 13, 12.§) ir apstiprināts detāl-
plānojums zemes vienībai „Cinīši” ar kadastra apzīmē-
jumu 8048 004 0203 Spilvē, Babītes pagastā, Babītes 
novadā.
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Ba-
bītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības 

daļā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, Babītes novada pašvaldības interneta vietnē  
www.babite.lv, kā arī ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Veldze Liepa,
Babītes novada pašvaldības 

Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja

paziņojums

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām „Pavāri”, 
„Pīlādzīši” un „Piparmētras” Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 22. jū-
lija lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
zemes vienībām „Pavāri”, „Pīlādzīši” un „Piparmētras” 
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr. 13, 
15.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi deta-
lizēt zemes vienību izmantošanu un apbūves parametrus, 
vienlaikus nosakot jauno zemes vienību robežas un apro-
bežojumus, kā arī plānoto būvju uzturēšanai nepiecieša-
mo transporta infrastruktūru un inženierkomunikācijas.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babī-
tes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas 
teritorijas plānotāja Andra Valaine.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 
2020. gada 25. septembrim 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 www.geolatvija.lv.

Andra Valaine,
Babītes novada pašvaldības 

teritorijas plānotāja

paziņojums

Apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam „Rotaļu iela 2” Mežārēs, 
Babītes pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 
22. jūlija lēmumu (protokols Nr. 13, 11.§) ir apstiprināts 
detālplānojums zemes vienībai Rotaļu ielā 2 ar kadastra 
apzīmējumu 8048 001 0845 Mežārēs, Babītes pagastā, 
Babītes novadā.
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes 
novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļā Cen-

tra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, Ba-
bītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv,  
kā arī ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Veldze Liepa,
Babītes novada pašvaldības 

Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja

paziņojums

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā 
īpašuma „Klūgas” zemes vienība Salas pagastā, Babītes novadā, kā arī nekustamā 
īpašuma „Klūgas” zemes vienība Babītes pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 22. jū-
lija lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamā īpašuma „Klūgas” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8048 002 0072 Babītes pagastā, Babītes 
novadā, un nekustamā īpašuma „Klūgas” zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0042 Salas pagastā, 
Babītes novadā” (protokols Nr. 13, 14.§) ir uzsākta detāl-
plānojuma izstrāde minētajā teritorijā.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnotei-
kumus kempinga būvniecībai ar tai nepieciešamo in-
frastruktūru, detalizējot zemes vienību izmantošanu un 
apbūves parametrus atbilstoši Babītes novada teritorijas 
plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteiku-
mu prasībām.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babī-
tes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Inga Griezne.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt 
līdz 2020. gada 22. septembrim 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. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babī-
tes novada pašvaldībā ir pirmdienās un ceturtdienās no 
plkst. 8.15 līdz 12.15 un no plkst. 13.00 līdz 18.00, ie-
priekš piesakoties.

Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības

teritorijas plānotāja

paziņojums

Apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam „Kraukļi” Vīkuļos, Babītes 
pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 
22. jūlija lēmumu (protokols Nr. 13, 10.§) ir apstiprināts 
detālplānojums zemes vienībai „Kraukļi” ar kadastra 
apzīmējumu 8048 008 0037 Vīkuļos, Babītes pagastā, 
Babītes novadā.
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes 
novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļā Cen-

tra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, Ba-
bītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv,  
kā arī ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Veldze Liepa,
Babītes novada pašvaldības 

Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja

paziņojums

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Kļavu ielā 4, 
Kļavu ielā 6 un Kļavu ielā 8, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 22. jū-
lija lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
zemes vienībām Kļavu ielā 4, Kļavu ielā 6 un Kļavu ielā 8, 
Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr. 13, 
13.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi detali-
zēt zemes vienību izmantošanu un apbūves parametrus, 
vienlaikus nosakot jauno zemes vienību robežas un apro-
bežojumus, kā arī plānoto būvju uzturēšanai nepiecieša-
mo transporta infrastruktūru un inženierkomunikācijas.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babī-
tes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas 
teritorijas plānotāja Andra Valaine.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 
2020. gada 25. septembrim 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 www.geolatvija.lv.

Andra Valaine,
Babītes novada pašvaldības 

teritorijas plānotāja
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SIA „Eco Baltia vide” aicina Babītes novada iedzīvotājus šķirot 
atkritumus atbildīgi
Rūpējoties par sakārtotas apkārtējās vides ilgtspējīgu uzturēšanu, vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA „Eco Baltia vide” Babītes novadā nodrošina vairākas iespējas šķirot dažādu 
veidu atkritumus. Lai veicinātu izpratni par pareizu ikdienā radīto atkritumu šķirošanu, SIA „Eco Baltia vide” sadarbībā ar Babītes novada pašvaldību ir sagatavojusi atbildes uz iedzī-
votāju jautājumiem un aicina atkritumu šķirošanu ieviest par ikdienas sastāvdaļu. 

Kādus atkritumu veidus iespējams 
šķirot Babītes novadā?
Novadniekiem tiek nodrošināta ie-
spēja šķirot dažādu veidu plastma-
sas, papīra un metāla iepakojumus 
jeb vieglo iepakojumu, piemēram, 
PET pudeles, šampūna, dušas že-
lejas, vējstikla šķidruma un citas 
līdzīga veida plastmasas pudeles un 
kanniņas, krējuma plastmasas bun-
džiņas (bez folijas aizdares), plas-
tikāta maisus, piena un sulas pakas, 
metāla bundžas un kārbas u.c. tīrus 
iepakojuma veidus, kā arī makula-
tūru, grāmatas, žurnālus (atskaitot 
laminētus). Tāpat iedzīvotāji aicināti 
šķirot stikla taru – stikla pudeles un 
burkas –, elektroiekārtas, autoriepas, 
lielgabarīta, bīstamos un citus atkri-
tumu veidus. 

Kur Babītes novadā var izmest 
sašķirotos atkritumus?
Vieglā (plastmasas, papīra, metāla) 
iepakojuma, kā arī stikla šķiroša-
na iedzīvotājiem tiek nodrošināta 
gan publiski pieejamos atkritumu 
šķirošanas punktos, gan arī indivi-
duālās atkritumu tvertnēs. Vieglo 
iepakojumu drīkst izmest dzeltena-
jos vai zilajos konteineros, savukārt 
stiklu – zaļajos publiski pieejamajos 
konteineros, kas marķēti ar atbilsto-
šu uzlīmi. Tāpat iedzīvotājiem tiek 
piedāvāta iespēja šķirot atkritumus 
privātajās atkritumu tvertnēs, kuru 
izvešana tiek nodrošināta bez mak-
sas. Juridiskās personas konteinerus 
vieglā iepakojuma un stikla šķiroša-
nai var pieteikt bez maksas, savukārt 
privātmāju iedzīvotāji aicināti par 
vienreizēju maksu iegādāties šķiro-
šanas konteinerus vai somas. SIA 
„Eco Baltia vide” pakalpojumu cen-
rādis Babītes novadā pieejams SIA 
„Eco Baltia vide” mājaslapā.

Elektroiekārtu izvešana Babītes 
novadā tiek nodrošināta bez mak-
sas no iedzīvotāju un uzņēmumu 
adresēm. Pieteikt tehnikas izvešanu 
var, zvanot uz tālruņa numuru 8717 
vai rakstot uz e-pasta adresi babite@
ecobaltiavide.lv. Šobrīd, ievērojot pie-
sardzības prasības, elektroiekārtu iz-
vešana tiek nodrošināta bezkontakta 
veidā. Piesakot elektroiekārtu izve-
šanu, klients tiek informēts par da-
tumu, kad pakalpojums tiks sniegts.

SIA „Eco Baltia vide” reizi ceturk-
snī nodrošina iedzīvotājiem Babītes 
novadā arī mājsaimniecībā radušos 
lielgabarīta un bīstamo atkritumu 
savākšanu. Citus atkritumu veidus, 

tostarp automobiļu riepas un aku-
mulatorus, baterijas, metāllūžņus, 
koka iepakojumu, logu stiklu, lampas, 
spuldzes, smēreļļas u.c.,   iespējams 
nogādāt uz SIA „Eco Baltia vide” at-
kritumu šķirošanas laukumu Getliņu 
ielā 5, Rumbulā. Šos atkritumus ne-
kādā gadījumā nedrīkst novietot pie 

atkritumu konteineriem, izņemot 
noteiktās dienās šķirošanas akciju lai-
kā. Plašāka informācija par atkritumu 
šķirošanas laukumu un tur pieņemta-
jiem atkritumu veidiem pieejama SIA 
„Eco Baltia vide” mājaslapā.

Kas iedzīvotājiem jāzina par 
iepakojuma šķirošanu?
Iepakojuma šķirošana to materiālu 
daudzveidības dēļ nereti šķiet sa-
režģīta, tomēr tā nebūt nav. Šķiro-
šanas konteinerā drīkst izmest teju 
visus iepakojuma veidus. Galvenais 
faktors  – iepakojumam jābūt tīram 
no pārtikas vai citu vielu atliekām. 
Svarīgākais pirms tā izmešanas  – to 
izskalot un pēc iespējas saplacināt. 

Cik kārtīgi iepakojums jāizskalo 
pirms izmešanas konteinerā, un 
kāpēc tas ir jāplacina?
Iepakojums ir viegli jāizskalo, lai at-

brīvotu to no pārtikas un citu vielu 
atliekām, kas var radīt papildu sma-
kas vai pelējumu, un iepakojums 
būtu piemērots pārstrādei. To nav 
nepieciešams mazgāt ar mazgāšanas 
līdzekļiem, jo profesionāla mazgāša-
na tiek veikta pārstrādes procesā.

Saplacinot iepakojumu pirms 

izmešanas konteinerā, tiek nodro-
šināts tas, ka atkritumu tvertne pie-
pildīsies pakāpeniski, tādējādi sama-
zinās risks, ka konteiners piepildīsies 
vēl pirms grafikā paredzētās izveša-
nas reizes. Tāpat saplacināt ir svarīgi, 
lai mazinātu CO2 izmešus, kas rodas 
transportēšanas procesā.

Ir novērotas situācijas, kad, ievie-
tojot tvertnē vien dažas nesaplaci-
nātas kartona kastes, tā jau pēc pāris 
dienām ir pilna, un iedzīvotājiem var 
rasties nepareizs iespaids par savlai-
cīgu atkritumu izvešanu, lai gan visi 
konteineri tiek izvesti atbilstoši līgu-
mā norādītajam grafikam. 

Kas jāzina par stikla šķirošanu?
Stikla šķirošanas konteinerā drīkst 
izmest tikai dažādu veidu un krāsas 
stikla pudeles, kā arī stikla burkas. 
Šajā konteinerā nedrīkst izmest māla 
vai stikla traukus un citus izstrādā-

jumus no stikla vai porcelāna, logu, 
automašīnu un līdzīga veida stiklus 
u.c., jo tie veidoti no kompozītmate-
riāliem un nav pārstrādājami kopā ar 
iepakojuma stiklu. Stikla tarai pirms 
izmešanas jābūt izskalotai, lai tajās 
nebūtu dzērienu vai ēdienu palieku. 
Pirms izmešanas plastmasas vai me-

tāla vāciņus var izmest vieglā iepako-
juma šķirošanai paredzētajā tvertnē.

Ko nekādā gadījumā nevajadzētu 
izmest šķiroto atkritumu 
konteinerā?
Atkritumu šķirošanas konteineros 
nedrīkst izmest vienreizlietojamos 
traukus, salmiņus un citus līdzīgus 
izstrādājumus, kā arī foliju u.c. Tāpat 
šķirošanas konteineros nevajadzētu 
nonākt dažādu iepakojumu vāci-
ņiem no folijas, kā arī putuplastam. 
Pie šķirotajiem atkritumiem nekādā 
gadījumā nedrīkst izmest nešķirotos 
sadzīves atkritumus, jo šķiroto atkri-
tumu pāršķirošana pamatā notiek 
manuāli (ar rokām). Ja konteinerā 
tiek konstatēts liels daudzums sadzī-
ves atkritumu (vismaz 5% no kopējā 
apjoma), viss saturs automātiski tiek 
uzskatīts par nešķirotajiem atkritu-
miem un nonāk atkritumu poligonā.

Vai šķirošanas konteinerā drīkst 
mest maisā ievietotus atkritumus?
Iepakojumus šķirošanas konteinerā 
vēlams izmest bez atkritumu maisa, 
lai tādējādi pašiem iedzīvotājiem 
un SIA „Eco Baltia vide” darbinie-
kiem būtu iespēja kontrolēt tvertnes 
saturu. Ja tomēr mājās sašķirotais 
iepakojums ir lielā apjomā, vēlams 
tos šķirošanas konteinerā ievietot 
pēc iespējas caurspīdīgā maisā vai 
arī atvērtā veidā ar redzamu saturu. 
Ja šķirošanas konteinerā nonākuši 
melni (necaurspīdīgi), turklāt aiz-
sieti atkritumu maisi, tas rada risku, 
ka viss konteinera saturs tiks klasifi-
cēts kā nešķiroti sadzīves atkritumi. 
Arī rūpnīcā drošības apsvērumu dēļ 
maisi uz šķirošanas līnijas netiek 
vērti vaļā un tiek uzskatīti par nešķi-
rotiem sadzīves atkritumiem, un tie 
nonāk poligonā. 

Kādi ir atkritumu šķirošanas 
ieguvumi?
Pareizi šķirojot atkritumus, iedzī-
votāji rūpējas par to, lai viņu radītie 
atkritumi nenonāktu poligonā, bet 
gan apsaimniekošanas procesā tik-
tu nogādāti pārstrādei un kļūtu par 
jaunām izejvielām. Pēc iepakojuma 
izmešanas šķirošanas konteinerā 
tas nonāk rūpnīcā, kur savāktais 
konteineru saturs vēlreiz manuāli 
tiek sašķirots pa materiālu veidiem. 
Pārstrādes rezultātā no tiem tiek ra-
žotas otrreizējās izejvielas, savukārt 
no tām tiek izgatavoti jauni ikdienā 
nepieciešami priekšmeti. Līdz ar to 
mazāk materiālu dažādu lietu ražoša-
nai nepieciešams izmantot no pirm-
reizējiem dabas resursiem. Atbildīgi 
šķirojot ikdienā radītos atkritumus, 
iedzīvotājiem ir iespēja arī samazināt 
izdevumus par nešķiroto sadzīves 
atkritumu izvešanu, jo šķiroto atkri-
tumu izvešana tiek nodrošināta bez 
maksas. Jo vairāk iedzīvotāju iesaistī-
sies atkritumu šķirošanā, jo retāk būs 
nepieciešama sadzīves atkritumu iz-
vešana un mazāks atkritumu apjoms 
nonāks poligonos un apkārtējā vidē.

Plašāka informācija par SIA „Eco 
Baltia vide” un tās piedāvātajiem pa-
kalpojumiem pieejama tīmekļa vietnē 
www.ecobaltiavide.lv, zvanot uz tālruņa 
numuru 8717 vai rakstot uz e-pasta 
adresi babite@ecobaltiavide.lv.

Informāciju apkopoja
Alise Zvaigzne, 

SIA „Eco Baltia vide” sabiedrisko 
attiecību speciāliste
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Informācija par publiskajiem atkritumu šķirošanas punktiem pieejama Babītes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.babite.lv, sadaļas „Iedzīvotājiem” apakšsadaļā „Atkritumu apsaimniekošana”. 



Paziņojums par SIA „Babītes siltums” 
siltumenerģijas noteikto (piedāvāto) gala tarifu
SIA „Babītes siltums” šā gada 30. jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltum
enerģijas gala pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakal-
pojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā 
stāšanās datums – 2020. gada 1. sep-
tembris. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar 
dabasgāzes kurināmā izmaksu sama-
zinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpo-
jumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) 
tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa 
pamatojumā ietverto vispārpieejamo 
informāciju, kā arī sniegt savus priekš-
likumus un ieteikumus par sabiedris-
ko pakalpojumu sniedzēja noteikto 

(piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu 
lietotājs var SIA „Babītes siltums” Jūr-
malas ielā 13E, Piņķos, Babītes pagas-
tā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 12.30 
un no plkst. 13.30 līdz 17.00, iepriekš 
sazinoties ar SIA „Babītes siltums” 
valdes locekli Ilmāru Stašulānu (tālru-
ņa numurs 67914496, e-pasta adrese 
info@babitessiltums.lv). Priekšlikumus 
un ieteikumus par sabiedrisko pakal-
pojumu sniedzēja noteikto (piedāvā-
to) tarifu rakstveidā vai elektroniski 

var iesniegt SIA „Babītes siltums”, 
Jūrmalas ielā 13E, Piņķos, Babītes pa-
gastā, vai sūtot uz e-pasta adresi info@
babitessiltums.lv, kā arī Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijai 
(Rīga, Ūnijas iela 45, fakss 67097277, 
e-pasta adrese sprk@sprk.gov.lv) septi-
ņu dienu laikā no šī paziņojuma pub-
licēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis”.

SIA „Babītes siltums”

Sporto un esi vesels Babītes novadā
Lai popularizētu aktīvu un veselīgu dzīvesveidu Babītes novadā, kopš 23. jūlija stadionā pie Babītes vidussko-
las ikviens ir aicināts reizi nedēļā piedalīties daudzveidīgās nodarbībās fiziskās sagatavotības uzlabošanai.
Katrā nodarbībā atkarībā no dalīb-
nieku vispārējās fiziskās sagatavotī-
bas un gatavības fiziskai slodzei tiek 
nodrošinātas rotaļas un atraktīvas 
stafetes bērniem, dažādi vingrināju-
mi aktīviem sportistiem un vingro-
šana visiem tiem, kuri sāk pievērsties 
aktīvam un veselīgam dzīvesveidam.

Projekta „Sporto un esi vesels 
Babītes novadā” nodarbības ir bez 
maksas un paredzētas visu vecumu 
iedzīvotājiem ar vai bez iepriekšējas 
pieredzes.

Nodarbības notiek stadionā pie 
Babītes vidusskolas plkst. 18.30 ser-
tificētu sporta treneru vadībā. 

Turpmāko nodarbību grafiks:
20. augusts;
27. augusts;
3. septembris;
10. septembris;
17. septembris.
Lai piedalītos nodarbībā, nav ne-

pieciešama iepriekšēja sagatavotība. 
Vēlams ierasties sportošanai piemē-
rotā tērpā un apavos. 

Uzmanību! Nodarbību laikā var 
tik fotografēts un filmēts, iegūtie 
materiāli var tikt izmantoti nodarbī-
bu norises atspoguļošanai!

Projekts notiek sadarbībā ar Ba-
bītes sporta kompleksu, to finansē 
Babītes novada pašvaldība. 

Kontaktpersona  – treneris Juris 
Beļinskis (tālr. nr. 29141260).

Kaspars Gabaliņš-Briška,
projekta „Sporto un esi vesels 

Babītes novadā” vadītājs

Sporta sacensību rezultāti
	2.  jūlijā Ventspilī notikušajā Lat-

vijas Jaunatnes čempionātā plud-
males volejbolā U-18 grupā Kate 
Vasiļjeva pārī ar Elīzu Dreimani 
izcīnīja 1. vietu. Savukārt Marikai 
Klaucābei un Katrīnai Benedikto-
vai 9. vieta, Mārai Blakai un Tīnai 
Valertai 17. vieta.
	No 4. līdz 5.  jūlijam Ventspilī 

notikušajā Latvijas pludmales vo-
lejbola čempionātā „Ergo Open 
2020” U-20 grupā Māra Blaka 
un Tīna Valerta izcīnīja 5.  vietu, 
Kate Vasiļjeva un Elīza Dreimane 
9. vietu.
	11. jūlijā Rīgas čempionātā novu-

sa dubultspēlē jauktajiem pāriem 
sporta kluba „Babīte” sportisti  
Jānis Saukitens un Dace Balaka iz-
cīnīja 2. vietu.
	15.  jūlijā Preiļos notikušajā Lat-

vijas čempionātā U-14 vecuma 
grupas zēniem un meitenēm Ba-
bītes novada sportisti Rūdolfs un 
Sibilla Vanadziņi kļuva par Latvi-
jas čempioniem vieglatlētikā U-14 
grupā: Rūdolfs – 1000 m distancē 
(2.59.21), Sibilla – 2000 m distan-
cē (6.57.50).
	No 8. līdz 9. augustam Jelgavā no-

tikušajā 99. Latvijas čempionātā 
Babītes novada iedzīvotāja Kamilla 

Vanadziņa ar rezultātu 4.33.26 kļuva 
par Latvijas čempioni 1500 m dis-
tancē.  1. augustā Pērnavā (Igaunijā) 
Baltijas valstu jauno vieglatlētu čem-
pionātā Kamilla ar rezultātu 4.30.27 
kļuva arī par U-18 vecuma grupas 
Baltijas čempioni 1500 m distancē, 
kļūstot arī par Baltijas vicečempioni 
800  m distancē. Kamillas 1500  m 
distancē sasniegtais rezultāts ir šīs 
sezonas Latvijas labākais rezultāts 
visās vecuma grupās.
 

Informāciju apkopoja  
Guntars Reika,  

Babītes sporta kompleksa vadītājs

Sabiedriskā 
pakalpojuma veids

Pašreizējais tarifs, 
EUR/MWh (bez PVN)

Noteiktais 
(piedāvātais) tarifs,  
EUR/MWh (bez PVN)

Tarifa 
samazinājums, %

Siltumenerģijas ražošanas tarifs 34,85 28,16 -19,20

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 6,67 6,35 -4,80

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 2,86 2,86 0,00

Akcīzes nodokļa komponente 2,18 2,18 0,00

Siltumenerģijas gala tarifs ar akcīzes 
nodokļa komponenti 46,56 39,55 -15,06

Valsts vides dienests informē par 
vienotu diennakts tālruņa numuru 
avārijas situāciju un sūdzību vides 
jomā reģistrēšanai un pārvaldībai
Valsts vides dienests informē, ka no šā gada 1. jūnija ir izveidots Opera-
tīvās koordinācijas centrs, kura vienotais diennakts tālrunis 26338800 
ļaus nodrošināt efektīvu avārijas situāciju un sūdzību par pārkāpumiem 
vides jomā reģistrēšanu un izskatīšanas pārvaldību.

Galvenais Operatīvās koordināci-
jas centra uzdevums ir koordinēt 
pieteikumus par piesārņojumu un 
dažādu vides pārkāpumu atrisinā-
šanu, sekot līdzi dažādu tiešsaistes 
vides monitoringa iekārtu informā-
cijai un uzraudzīt, kā uzņēmumi savā 
saimnieciskajā darbībā ievēro vides 
aizsardzības prasības. Dienesta kom-
petencē ir arī lietotnes „Vides SOS” 
uzturēšana un tajā ienākošo ziņoju-
mu nodošana izpildē pašvaldībām 
atbilstoši to kompetencei.

Lai iedzīvotāji varētu nekavējo-
ties paziņot dienestam par pārkāpu-
miem pret vidi, ikviens viedtālruņa 
lietotājs mobilajā lietotnē var nofo-
tografēt un iesniegt informāciju par 
iespējamiem vides pārkāpumiem 
dienestam tiešsaistē.

Ņemot vērā to, ka visbiežāk iedzī-

votāji ziņo par vides piegružošanu, 
kuras novēršana ir pašvaldību kom-
petencē, dienests jau „Vides SOS” 
izveides sākumā sāka sadarbību ar 
pašvaldībām  – pārsūtot lietotnē sa-
ņemtos ziņojumus atbilstoši pašval-
dības kompetencei to izskatīšanai un 
katrai pašvaldībai izveidojot piekļuvi 
lietotnei, kas nodrošina pašvaldības 
darbiniekiem iespēju tajā atzīmēt 
novērstās vides problēmas, piemē-
ram, atkritumu savākšanu.

Ja ir kādi jautājumi vai neskaidrī-
bas saistībā ar lietotni „Vides SOS” 
vai Operatīvās koordinācijas centra 
kompetenci, lūgums zvanīt uz tālru-
ņa numuru 68206834 vai 26338800 
vai rakstīt uz e-pasta adresi okc@ 
vvd.gov.lv.

Valsts vides dienests
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Babītes pirmsskolas 
izglītības iestādei 50!
Tuvojas jaunais mācību gads, un jau 25. augustā Babītes pirmsskolas iz-
glītības iestādes teritorijā šaurā lokā, bet svinīgi tiks atklāts ilgi lolotais 
jaunuzbūvētais sporta laukums bērniem. Tā nu ir sanācis, ka bērnudārza 
teritorijas labiekārtošanas darbi un tā rezultāts, kurš tik ļoti uzlabos 
mūsu audzēkņu ikdienu un labsajūtu, ir sakritis ar brīnišķīgu notikumu – 
Babītes pirmsskolas izglītības iestādei aprit apaļi 50 gadi! 

Tikai pēdējos 10 gadus Babītes 
pirmsskolas izglītības iestādei ir ie-
spēja strādāt un uzņemt vairāk bēr-
nu piebūvētās moduļu ēkas dēļ, bet 
pirms paplašināšanas šī ir bijusi ļoti 
maza, bet omulīga izglītības iestāde 
ar plašu dārzu. Iedzīvotāju skaits no-
vadā ir audzis, arī bērnu kļūst arvien 
vairāk, tāpēc pirmsskolas iestāde ir 
pielāgojusies šīm pozitīvajām ten-
dencēm, paplašinot telpas un turpi-
not arī agrāk aizsāktās tradīcijas. Vie-
na no tām ir ekoloģiskā audzināšana, 
kurā ietilpst saudzīga attieksme un 
mīlestība pret dabu, kā arī ikdienas 
mācību procesa organizēšana ārpus 
iestādes telpām.

28.  augustā pie mums ciemosies 
brīnišķīgi cilvēki, kuri ar saviem 
darbiem un mīlestību pret bēr-
niem ir lolojoši šo vietu, veicinā-
juši tās pastāvēšanu un raitu darba 
ritmu šodien. Jāatzīmē, ka veselus 
40  gadus šī iestāde ir darbojusies 
Annas Laicānes vadībā. Milzums 
rūpju, mātišķa attieksme un vien-
kārši nesavtīga mīlestība tika veltīta 
bērnudārzam. Vēlāk gandrīz septi-
ņus gadus bērnudārzu vadīja Elita 
Sproga (Āboliņa), kura ļoti rūpējās 

par kolektīvu, par bērnu labsajū-
tu un interesantu, radošu ikdienu. 
Arī Inita Pūķe  – tagadējā Babītes 
Mūzikas skolas direktore – ir dāvā-
jusi savu sirdi un mūzikas skolotā-
jas talantu šai iestādei. Bet Silvija 
Mitenberga  – auklīte un skolotāju 
palīdze  –, kura darba gaitas Babī-
tes pirmsskolas izglītības iestādē 
uzsāka 1981.  gadā, ir izaudzinājusi 
un aprūpējusi vairākas paaudzes un 
šodien turpina rūpēties arī par savu 
bijušo audzēkņu bērniem. 

2020./2021.  mācību gadu Babī-
tes pirmsskolas izglītības iestādē ie-
skandināsim ar skaistu notikumu  – 
50 gadu jubileju. 28. augustā mums 
būs interesanti pakavēties jaukās at-
miņās un dzirdēt bērnudārza bijušo 
darbinieku atsauksmes un skatījumu 
uz izglītības iestādi šodien.

Šī vieta noteikti vienmēr atrod 
talantīgus, godprātīgus un mīlošus 
cilvēkus! Tāds, lūk, ir mūsu mazās 
iestādes lielais noslēpums!

Karīna Gajevska,
Babītes 

pirmsskolas izglītības iestādes 
vadītājas vietniece izglītības jomā

„Saimīte” gatava jaunajam mācību gadam
Katru gadu vasaras mēnešos, kad bērnudārzu apmeklē mazāk bērnu, pirmsskolas izglītības iestādē „Saimīte” 
tiek veikti nepieciešamie remonta un labiekārtošanas darbi gan āra laukumos, gan grupu telpās.

Viens no vasaras laika uzdevumiem ir 
kādai no grupām izbūvēt drošu un in-
teresantu rotaļu laukumu ārā. Šogad 
izbūvēts rotaļu laukums ar gumijoto 
segumu pie grupas „Bitītes”. Citās 
grupās atjaunotas un pārkrāsotas 
smilšukastes, āra soli, galdi un citi rīki.

Lai nodrošinātu bērnu ikdienas 
mācību procesu interesantāku, kā 
arī lai sniegtu vizuālu priekšstatu par 
izzināmajām tēmām, visās piecus un 
sešus gadus veco bērnu grupās uzstā-
dīti stacionāri projektori un iekrāso-
tas ekrāna vietas uz sienām.

Visās „Skudriņu” grupas telpās 
veikti remontdarbi. Iegādātas pie-
mērotas mēbeles grupas vides iekār-
tošanai, kas atbilst mūsdienīga peda-
goģiskā procesa nodrošināšanai.

Pēc grupu skolotāju izvēles sagā-
dātas skolotāju grāmatas un darba 
burtnīcas bērniem audzināšanas un 
mācību programmas apguvei. Pēc 
skolotāju plānojuma sagādāts viss 
nepieciešamais grupas vides uzlabo-
šanai un labiekārtošanai – plaukti ar 
plastmasas kastēm, grāmatu stendi, 
auto un dzelzceļa trases galdi, lie-

lās leļļu mājas, zīmējumu žāvēšanas 
plaukti un daudzas citas lietas bērnu 
vajadzībām ikdienā. Papildināts ap-
rīkojums mobilajiem eksperimentu 
ratiem.

Ar prieku radām drošu, attīstošu, 
uz bērnu pašizziņu vērstu vidi, kas 

veicina bērnu vispusīgu attīstību, lai 
katrs rīts iesāktos ar bērnu smaidiem 
un sirsnīgiem vārdiem.

Ruta Bārzdaine, 
PII „Saimīte” vadītājas vietniece 

izglītības jomā

Jūlijā veiktie darbi sabiedriskās kārtības 
uzraudzībai Babītes novadā
Babītes novada pašvaldības admi-
nistrācijas Sabiedriskās kārtības 
daļas sargu darbības rezultāti, sa-
darbībā ar Olaines iecirkņa policijas 
darbiniekiem veicot sabiedriskās 
kārtības uzraudzību Babītes novadā 
jūlijā:

 veikti 47 izbraukumi sabiedriskās 
kārtības uzraudzībai;

 saņemti un izskatīti 14 iedzīvotāju 
iesniegumi un sūdzības;

 ar 20 personām veiktas preventīva 
rakstura pārrunas un pieņemti pa-
skaidrojumi;

 Valsts policijā nogādātas deviņas 
personas:
  septiņas – par administratīvā 
pārkāpuma izdarīšanu,
  divas – aizdomās par noziedzīga 
nodarījuma izdarīšanu;
  par alkoholisko dzērienu vai citu 
apreibinošo vielu lietošanu sa-
biedriskā vietā vai par atrašanos 
sabiedriskā vietā tādā reibuma 
stāvoklī, kas aizskar cilvēka cie-
ņu, sastādīti pieci administratīvā 
pārkāpuma protokoli; 
  par smēķēšanu neatļautā vietā 
sastādīti trīs administratīvā pār-
kāpuma protokoli.

Sabiedriskās kārtības daļa atgā-

dina, ka, atrodoties apdzīvotā vietā 
(tajā skaitā pie Piņķu ūdenskrā-
tuves), jāievēro Ministru kabine-
ta noteikumi Nr.  266 „Labturības 
prasības mājas (istabas) dzīvnieku 
turēšanai, tirdzniecībai un demons-
trēšanai publiskās izstādēs, kā arī 
suņa apmācībai”, proti, visi suņi  – 
gan mazi, gan lieli – sabiedriskā vietā 
obligāti jātur pavadā. Tāpat vēlamies 
atgādināt suņu īpašniekiem, ka sava 
mājdzīvnieka ekskrementi ir jāsavāc 
un jāizmet šim nolūkam paredzēta-
jās atkritumu tvertnēs. Tā kā vasa-
ras sezonā atpūtas vietās pie ūdens 
un citās sabiedriskās vietās ir daudz 
bērnu, sabiedriskās kārtības sargi 
pievērš lielāku uzmanību tam, vai 
suņu saimnieki pastaigas laikā tur 
suni pavadā, un uzsāk administratīvo 
lietvedību, saucot suņu īpašniekus 
pie atbildības, ja noteikumi netiek 
ievēroti.

Vēlamies arī atgādināt, ka at-
bilstoši Babītes novada pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem katram 
zemes īpašumam jābūt sakārtotam, 
tas ir, zālei jābūt nopļautai, kokiem 
un krūmājiem sakoptiem, celtniecī-
bas atkritumiem izvestiem. Sabied-
riskās kārtības sargi patlaban aktīvi 

pārbauda, vai īpašumi ir uzturēti 
kārtībā atbilstoši noteikumiem.

Atbilstoši Babītes novada pašval-
dības saistošajiem noteikumiem kat-
ram nekustamajam īpašumam jābūt 
noslēgtam līgumam par atkritumu 
izvešanu. Tā kā sabiedriskās kārtības 
sargi patlaban aktīvi veic šo noteiku-
mu izpildes pārbaudi, lūdzam Ba-
bītes novada iedzīvotājus sagatavot 
uzrādīšanai sabiedriskās kārtības 
sargiem līgumu par atkritumu izve-
šanu. Ja kāds dažādu iesmeslu dēļ vēl 
nav paspējis vai varējis noslēgt šādu 
līgumu, lūdzam nekavējoties to izda-
rīt! Liels paldies par sapratni!   

Sabiedriskās kārtības daļas sargi 
norāda, ka atkritumi jāizmet tikai 
konkrētajam atkritumu veidam pa-
redzētajos atkritumu šķirošanas 
konteineros. Publisko atkritumu 
šķirošanas punktu atrašanās vietas 
atrodamas pašvaldības interneta 
vietnē www.babite.lv, sadaļas „Iedzī-
votājiem” apakšsadaļā „Atkritumu 
apsaimniekošana”. Par minēto no-
teikumu neievērošanu ir paredzēta 
administratīvā atbildība. 

Ainārs Skudris,
Sabiedriskās kārtības daļas sargs

PII „Saimīte” vasarā labiekārtots rotaļlaukums pie grupas „Bitītes".
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Aicinām uz deju koncertu 
un gaismas instalāciju 
pasākumu
Babītes novada pašvaldības 
Kultūrizglītības centra filiā-
lē „Vietvalži” 19. septembrī 
plkst. 17.00 notiks deju koncerts 
un pasākums „Leģendu sargi”. 

Koncertā Salas pagasta leģendas 
izstāstīs Babītes novada amatierte-
ātris „Kalambūrs” un izdejos Carni-
kavas un Olaines deju kolektīvi Jāņa 
Precinieka vadībā. Pasākumā ar 
gaismas instalācijām tiks atdzīvinā-
tas mākslas projekta „Leģendu sar-
gi” skulptūras. Skulptūrās atainoti 
ne tikai nostāsti par Salas pagastu, 
bet arī leģendas par tautā mīlēto 
aktieri Eduardu Pāvulu. Skulptūru 
autore ir Sabīne Upeniece-Pika, 
leģendu materiālus apkopoja Dace 
Ulpe. Ieeja pasākumā ir bez maksas. 

Sliktu laikapstākļu gadījumā kon-
certs notiks telpās, ievērojot tā brīža 
Ministru kabineta noteikumus, dis-
tancēšanās un sanitāros protokolus.

Sabīne Upeniece-Pika,
kultūras pasākumu organizatore 

Kultūrizglītības centra filiālē Salas 
pagastā „Vietvalži”

Projekta „Leģendu sargi” skulptūra 
„Veļu māte Lēģerkalnā”. 
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Aicinām uz kostīmizrādi 
„Pelnrušķīte” Piņķos un Spuņciemā
Kurš gan nezina pasaku par 
meiteni, vārdā Pelnrušķīte, kura 
dzīvo kopā ar ļauno pamāti un 
nejaukajām pusmāsām? Bet, kā 
jau pasakās ierasts, viss beidzas 
labi, un Pelnrušķīte sastop savu 
Princi.
Babītes novada amatierteātris „Ka-
lambūrs” režisora Māra Zabarovska 
vadībā sagatavojis kostīmizrādi gan 
lieliem, gan maziem. Izrādē būs 
krāšņi tērpi, dejas, kā arī mūzika un 
dziesmas, ko sakomponējuši Ints 
Mūrnieks un Ģirts Alsters. Pasakas 
par labsirdību, mīlestību, nesavtību 
un citām pozitīvām īpašībām vien-
mēr ir bijušas aktuālas un nepiecie-
šamas, jo sevišķi šajā laikā, kad viegli 
zaudēt pacietību. Patlaban katru iz-
rādi varēs apmeklēt ļoti ierobežots 
skatītāju skaits, tāpēc noteikti to rā-
dīsim vēl. 

J. Švarca lugas „Pelnrušķīte” kos-
tīmizrādi Babītes novada amatierte-
ātra „Kalambūrs” sniegumā Babītes 
novada pašvaldības Kultūrizglītības 
centra filiālē Salas pagastā „Vietval-
ži” varēs noskatīties 29.  augustā 
plkst.  16.00. Kultūrizglītības cen-
trā Piņķos izrādi varēs noskatīties 
5. septembrī plkst. 16.00.

Ieeja ar bezmaksas ielūgumiem, 
kurus var saņemt Kultūrizglītības 

centra filiālē Salas pagastā „Vietval-
ži” līdz 26. augustam, Kultūrizglītī-
bas centrā Piņķos – līdz 3. septem-
brim pie administratores. Vietu 
skaits zālē ierobežots. Tiks ievēroti 
tā brīža Ministru kabineta noteiku-
mi, distancēšanās un sanitārie pro-
tokoli.

Papildu informācija, zvanot uz tāl-
ruņa numuru 20001958 vai rakstot 
uz e-pasta adresi sabine.upeniece@
babite.lv.

Māris Zabarovskis,
amatierteātra „Kalambūrs” 

vadītājs

„Vides deja” aicina nebūt vienaldzīgiem 
pret ekoloģiskajiem procesiem pasaulē
Šā gada 9. augustā starptautiskais laikmetīgās dejas festivāls „Vides deja” ar plašu festivāla noslēguma 
programmu atgriezās Babītes novadā – vietā, kur pirms 10 gadiem tas radās un kur notika pirmais festivāls.

Festivāla atgriešanās pie savām sak-
nēm sākās ar meistarklasēm, kurās 
festivāla dibinātāja un māksliniecis-
kā vadītāja Lilija Lipora un festivāla 
kuratore Tatjana Melehova dalījās ar 
savu pieredzi un pārdomām, kā vei-
dot festivāla programmu, lai tā būtu 
interesanta gan dalībniekiem, gan 
skatītājiem.

Festivāla programmā Piņķos tika 
iekļautas sešas izrādes. Stīgu kvartets 
„Amicorum”, kura sastāvā spēlē Gu-
nārs Mūrnieks, Arta Lipora, Madara 
Tupiņa un Klāvs Jankevics, izpildīja 
Dmitrija Šostakoviča 9. stīgu kvarte-
tu, kuram piemīt varenība, dramatis-
kums un savdabīgs askētisms.

Performanci „Puteklītis” piedāvā-
ja horeogrāfi Zuzanna Kaspršika un 
Andžejs Molenda no Polijas. Tajā 
piedalījās dejas entuziastes Asnāte 
Gulbe un Ance Vesingi no Latvijas. 
Mūziku izpildīja tās autors Kār-
lis Klaubergs. Auditorija kļūst par 
divu cilvēku, divu personību, divu 
ķermeņu apņemšanās un piepūles 
liecinieci. Skatītāji var sazināties ar 
somatisku līdzjūtību un iesaistīties 
skrejošo ķermeņu skaistuma vēroša-
nā. Performances mākslinieki jautā, 
vai dejošanai ir kāda jēga, kad pasau-
le sabrūk, vai mūs var glābt kas cits 
kā sirsnīga iesaistīšanās vienkāršā 
kustīga ķermeņa klātbūtnē – ķerme-
nī, kurš atsakās no mērķiem un dar-
ba kārtības?

Izrādi „Krāmi” piedāvāja Vita Ma-
lahova un Edgars Lipors no Latvijas. 
„Krāmi” ir dejisks veltījums izzūdo-
šiem lauku darbiem un darba rīkiem. 
Šī ideja radās, apciemojot lauku rajo-
nos atrodamās pamestās viensētas, 
kas ir kā sava veida muzeji, kā encik-
lopēdijas par aizgājušiem laikiem un 
cilvēkiem. Uzvedums ir radīts fiziskā 
teātra estētikā, apvienojot deju un 
masku teātri. 

Programmu turpināja dejas per-
formance „Glitch effect”. Mūzika: 
„Burial”  – „Endorphin”. „Tā ir sena 
mākslas forma, kas parāda oriģināla 
attēla trūkumus vai kļūdas.” Horeo-
grāfi Marģers Vanags un Ramona 
Levane. Dejoja Ramona Levane un 
Līva Apšeniece.

Savukārt dejas performancē 
„Starp sevi” tika izmantots Karlo-
sa Čipas skaņdarbs „Mana mūzika. 
Sava istaba. Mūzu realitāte”. Dejoja 
Vladimirs Goršantovs un Darja Tur-
čenko.

Multimediju performance „Inku-
bācijas periods” parādīja horeogrāfes 
Marijas Ri Shirotsuki 14 dienu paš-

izolācijas pieredzi Covid-19 karantī-
nas laikā no 16. līdz 30. martam pēc 
atgriešanas no Spānijas ar pēdējo 
lidojumu uz Latviju pirms robežu 
slēgšanas. Performancē pētītas iz-
maiņas, ar kurām sastapās Marija 
limitētā fiziskajā un strauji mainīgajā 
digitālajā informācijas telpā. Marija 
dokumentēja, kā samazinās fiziskā 
kustība, pieaug bailes no inficēša-
nās un nemiers, kā nenoteiktības un 
bezpalīdzības sajūta pārveido viņas 
pašsajūtu un apziņu. Viņa ierakstīja 
savas sajūtas un novērojumus kā ho-
reogrāfiskas videoskices, izmantojot 
japāņu Butō mākslas paņēmienus. 
Par laimi, Marija nebija saslimusi, to-
mēr pašizolācijas pieredze ietekmēja 
viņas attieksmi pret sevi un ārējo pa-
sauli. Performancē piedalījās mūzi-
kas autors un izpildītājs komponists 
un ģitārists no Austrijas Agustīns 
Kastilja-Avila. Performancē tika iz-
mantotas zviedru fotomākslinieka 
Ulfa Rēnholma kolāžas.

Festivāls noslēdzās ar izrādi „Brī-
vības bioloģija. Zuša stāsts” – stāstu 
par dabu un dabisko mūsos. Par pir-
matnējību. Par to, ka mēs visi – aļģes, 
zivis, ūdeņi, zeme, kukaiņi, putni, 
dzīvnieki un cilvēki – esam kopā un 
saistīti vienotā ekosistēmā. Mums 
visiem ir viena kopīga ieelpa un izel-
pa. Mēs katrs tāpēc, ka esam piedzi-
muši, esam atbildīgi par savu kopējo 
māju  – pasauli  – un esam līdzatbil-
dīgi par plastmasas kalniem, miru-
šajām zonām okeānos un jūrās, upju 
aizsprostiem, skaņas un gaismas pie-
sārņojumu, izzūdošām zivju, putnu 
un dzīvnieku sugām. Izrādes pamatā 
ir pasaulē tikpat kā izzudušas zivju 
populācijas  – Eiropas zuša  – stāsts, 
pilns noslēpumu, neizzinātā un cil-
vēciskotas romantikas. Brīvības, kas 

ieslēgta bioloģiskā determinētībā. 
Ūdens pasaule mums apkārt  – ne-
redzama, bet klusi klātesoša. Izrāde 
iekustina skatītāju, liekot ķermeniski 
sajust izrādes stāstīto stāstu, kopīgo 
ieelpu un izelpu, kopīgo ritmu. Ķer-
meniska pieredze ir visnozīmīgākā, 
atmiņā paliekošākā pieredze  – tā 
cilvēku saista ar viņa savvaļas bū-
tību. Kustības prieks un apjausma 
mūs pietuvina dabiskajai sākotnei. 
Kustība ir bioloģiska un brīva, tajā ir 
daudz nejaušību, improvizācijas, tā 
ir klātesoša.

Izrādes veidotāju uzdevums ir pa-
vērt jaunu domāšanas kultūru  – ai-
cināt atgriezties pie savas dabiskās 
sākotnes, sajust sevi kā dabas un 
bioloģisku procesu daļu, būt vērīgam 
pret vietu, kurā dzīvojam, un tiem, 
kas dzīvo mums līdzās. Aicināt nebūt 
vienaldzīgiem pret pasaules ekoloģi-
jas procesiem. Aptvert, cik ļoti mēs 
visi esam saistīti vienas ekosistēmas 
ietvaros. Radošā komanda: Lilija Li-
pora  – horeogrāfe, kustību režisore; 
Elīna Apsīte – filozofe, tekstu autore; 
Edgars Lipors – aktieris, mūzikas au-
tors; Egils Kupčs, Armands Kupčs – 
gaismu mākslinieks, scenogrāfs; Kris-
tīne Rublovska  – tērpu māksliniece; 
Krists Krūzkops – video mākslinieks; 
Raivis Apsītis – eksperts zivsaimnie-
cībā, tehniskais direktors.

Izrādes saturs tapis, konsultējoties 
un sadarbojoties ar Pasaules Dabas 
fondu, kā arī zinātnieku un biologu 
Matīsu Žagaru. Izrādes tapšanu at-
balstīja Valsts kultūrkapitāla fonds 
programmas „Latvijas skolas soma” 
ietvaros.

Tatjana Melehova, 
laikmetīgās dejas festivāla  

„Vides deja” kuratore
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Moments no laikmetīgās dejas izrādes „Puteklītis". Dejo Zuzanna Kasprzyk 
un Ance Vesingi.
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Reģistrācijas numurs: 000703364
Dibinātājs: Babītes novada pašvaldība
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, 
Babītes pagasts, 
Babītes novads, LV–2107

Par informatīvā izdevuma sagatavošanu atbild 
sabiedrisko attiecību speciāliste 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”

pasākumi babītes novadā
  20. augustā plkst. 18.00 pie Kultūr-
izglītības centra (Jūrmalas iela 14A, Piņ-
ķi) popgrupu „Karameles”, „Bon Bon”, 
„Ledenītes” un „Šokolāde” piecu gadu 
jubilejas koncerts.

  23. augustā no plkst. 12.00 Kul-
tūrizglītības centra filiālē Salas pagastā 
„Vietvalži” Salas pagasta Sīpolu svētki. 
Gadatirgus, radošās darbnīcas, izrādes 
un koncerti.

  27. augustā plkst.19.00 pļaviņā pie 
Piņķu Sv. Jāņa baznīcas notiks brīvdabas 
koncerts labam garastāvoklim, ko sniegs 
muzikālā apvienība „Kanisaifa Mistēri-
jas”. Lūdzam līdzi ņemt savus krēslus un 
sedziņas.

  29. augustā plkst. 12.00 bibliotēkā 
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi) Silgas Ivanovas 
gleznu izstādes atklāšana.
  Līdz 31. augustam bibliotēkā (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos) aplūkojama Daiņa Matiso-
na fotoizstāde „Trīs punkti pasaules kartē”.
  1. septembrī svinīgie jaunā mācī-
bu gada pasākumi Babītes novada 
pašvaldības izglītības iestādēs: 

  Babītes vidusskolā plkst. 10.00;
  Salas sākumskolā plkst. 9.30 (skolēnu 
autobuss, kā ierasts, plkst. 7.50 atiet 
no Babītes vidusskolas, plkst. 8.20 
ierodas Salas sākumskolā);
  Babītes Mūzikas skolā plkst. 12.00 
āra laukumā pie Kultūrizglītības centra;

  Babītes pirmsskolas izglītības iestādē 
plkst. 10.00 (iestādes pagalmā tikai 
iestādes audzēkņiem bez vecāku klāt-
būtnes).

  No 9. līdz 13.septembrim notiks 
„Exit Riga" bezkontakta veloorientēša-
nās 12. kārta Babītes novadā. Plašāka 
informācija būs pieejama www.babite.lv, 
tuvojoties pasākuma norisei.

  13. septembrī pie Kultūrizglītības cen-

tra (Jūrmalas iela 14A, Piņķi) ģimenisks 
pasākums „Tēvu diena 2020”:

  plkst. 12.00 sveiciens tēviem no no-
vada radošajiem kolektīviem; 
  plkst. 13.00 izklaidējošas spēles un 
atrakcijas visai ģimenei; 

  plkst. 14.00 ekstremālo velošovu 
komanda „Greentrials” ar aizraujošu 
programmu „Greentrials Bike Tour”. 
Komandas veidotājs ir Babītes novada 
iedzīvotājs Jānis Lācis. Šovā uzstāsies 
spilgtākie BMX Freestyle, BMX flatland 
un velotriāla disciplīnu sportisti.

  15. septembrī plkst. 12.30 bibliotēkā 
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi) Dzejas dienas 
bērniem ar Zanes Brūveres piedalīšanos.

  19. septembrī Lielās talkas ietvaros 
notiks Rudens talka, kuras tēma – koku 
stādīšana.  Par talkas norisi Babītes nova-
dā informācija būs pieejama pašvaldības 
interneta komunikācijas kanālos.

  19. septembrī plkst. 17.00 Kultū-
rizglītības centra filiālē Salas pagastā  
„Vietvalži”notiks deju koncerts un pasā-
kums „Leģendu sargi”.
Apmeklējot publiskos pasākumus, ap-
meklētāji apliecina, ka neiebilst sacensību 
laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju, 
videomateriālu izmantošanai un rezultātu 
atspoguļošanai Babītes novada pašvaldības 
informācijas kanālos: interneta vietnē www.
babite.lv, sociālajā tīklā www.facebook.com 
(profilā „Babītes novads”), Babītes novada 
www.youtube.com kanālā un pašvaldības 
informatīvajā izdevumā „Babītes Ziņas”. 
Datu pārzinis – Babītes novada pašvaldība. 
Personas dati tiks apstrādāti šī pasākuma 
publicitātes nodrošināšanai. 

Plašāka informācija par pasākumiem 
pieejama pašvaldības interneta vietnē  
www.babite.lv un „Facebook” profilā „Babī-
tes novads”. 

2020. gada jūlijā Babītes 
novadā piedzimuši seši 
bērni – viena meitene un 
pieci zēni. 
Iedzīvotāju skaits 2020. gada 
1. augustā – 

12 045. 

Sīpolu svētku īpašie viesi – grupa „Pērkons”
23. augustā no plkst. 12.00 līdz 
19.30 notiks jau trešie Salas 
pagasta Sīpolu svētki „Dārgumu 
meklējumos”, kuru laikā meklēsim 
un atradīsim Salas pagasta un 
novada dārgumus! Svētku mērķis ir 
veicināt ne tikai Salas pagasta un 
Babītes novada iedzīvotāju un viesu 
kvalitatīvu un izglītojošu brīvā laika 
pavadīšanu, bet arī Babītes novada 
uzņēmēju darbību, iepazīstinot 
ar ekskursiju vietām, tūrisma un 
aktīvās atpūtas iespējām novadā.

No plkst.  12.00 koncertos ar dzies-
mām un dejām uzstāsies Babītes 
novada pašvaldības amatiermākslas 
kolektīvi – koris „Atskaņa”, koklētāju 
ansamblis „Balti”, vidējās paaudzes 
deju kolektīvs „Dārta”, mūsdienu deju 
grupa „Platīns”, popgrupas „Cool 
kids”, „Pīlādzīši”, „Bon Bon” un „Ka-
rameles” un senioru deju kopa „Gāte”.

Plkst. 15.00 Viļķenes Kultūras 
nama amatierteātra brīvdabas izrā-
de – Paula Putniņa luga „Ar būdu 
uz baznīcu” (režisore Indra Rube). 
Komēdija par strādnieku un darba 
vadītāju attiecībām pagājušā gad-
simta kolhozu laikos Latvijā, kad 
pienākuma apziņas iedvesmotajiem 
pretī stājās mantrausīgi pašlabuma 
meklētāji, kā arī jaunības atmiņas un 
nepiepildītas cerības.

Plkst. 16.30 indie grupas „Ār-
pilsētas sakars” koncerts. Ar savu 
dziesmu „All It Took” grupa kļuva 
par kādas Latvijas radio stacijas jūli-
ja favorīti.

Plkst. 18.00 leģendārās rokgru-
pas „Pērkons” koncerts.

Visas dienas garumā notiks Sīpolu 
svētku gadatirgus, Latvijas Ornitolo-
ģijas biedrības strazdu būru darbnī-
cas, dabas materiālu darbnīcas, gan 
lieli, gan mazi varēs iziet „Turies.lv”  
virvju trasi, tiks atklāta vides objektu 
„Leģendu sargi” jaunā skulptūra „Dār-
gumu meklētāji Baznīckalnā”. Izstāžu 
zālē varēs saņemt uzdevumus ģimeņu 
spēlei „Dārgumu meklētāji” un ap-
skatīt unikālās digitālās ekspozīcijas 
„Burvju spogulis” divus jaunos sižetus, 
Radošo prasmju telpā pirmo reizi būs 
apskatāma izstāde „Padomju Latvi-
jas gadi”. Neizpaliks arī tradicionālais 
Sīpolu kapāšanas čempionāts, kuram 
aicinām pieteikties, zvanot uz tālruņa 
numuru 20001958. 

Bērni varēs noskatīties leļļu teātra 
„RIKKO lelles” izrādes – plkst. 14.00 

muzikālu komēdiju „Opīša buča” par 
Kāpēcīša un Nezinīša piedzīvojumiem 
ar opīša bēniņos atrasto noslēpumaino 
grāmatu, plkst. 16.00 jautru muzikālu 
piedzīvojumu stāstu „Sīpoliņš lielvei-
kalā” par Sīpoliņa dēkām lielveikalā un 
to, kā cīnīties ar mikrobiem.

Svētku ietvaros vēlamies iepazīsti-
nāt iedzīvotājus un viesus ar tūrisma 
iespējām Babītes novadā un novada 
uzņēmējiem, tāpēc, ja esat Babītes 
novada uzņēmējs, mājražotājs, pie-

dāvājat aktīvās atpūtas vai izklaides 
iespējas Babītes novadā, zvaniet 
uz tālruņa numuru 20001958 vai 
rakstiet uz e-pasta adresi sabine.upe
niece@babite.lv, lai pieteiktu dalību 
Salas pagasta Sīpolu svētkos, kur pa-
sākuma apmeklētāji varētu iepazīties 
ar jūsu uzņēmumu!

Sabīne Upeniece-Pika, 
kultūras pasākumu organizatore 

Kultūrizglītības centra filiālē Salas 
pagastā „Vietvalži”

paziņojums

Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra bērnu un jau-
niešu deju kolektīvs „Kaspīne” uzņem jaunus dalībniekus šādās 
vecuma grupās: 

  4.–6. klase pirmdienās un trešdienās plkst. 12.00–14.00;
  9.–12. klase ceturtdienās plkst. 17.30–19.30 un svētdienās plkst. 12.00–14.00.

Mēģinājumi Kultūrizglītības centrā līdz 31. augustam.
Plašāka informācija, zvanot uz tālruņa numuru 25934965.
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