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Līdz 12. novembrim aicina balsot par 
ģimenei draudzīgāko pašvaldību 
Sācies iedzīvotāju balsojums Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā konkursā „Ģimenei 
draudzīga pašvaldība”, lai noteiktu un apbalvotu tās Latvijas pašvaldības, kas šogad snie-
gušas lielāko atbalstu ģimenēm ar bērniem un piemērotas vides nodrošināšanai. Ikviens 
iedzīvotājs līdz 12. novembrim aicināts iepazīties ar pašvaldībās paveikto un izteikt savu 
viedokli www.vietagimenei.lv. 

Konkurss „Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 
2020” noris trīs kārtās un paredz izvērtēt visu 
119 Latvijas pašvaldību darbu ģimenēm drau-
dzīgas vides veidošanā. Pašvaldību vērtējums 
sastāv no iedzīvotāju balsojuma, pašvaldību 
līdzdalības konkursa informatīvajā kampaņā, kā 
arī no vērtēšanas komisijas iegūtajiem datiem 
par novadiem, tostarp par pašvaldību sniegta-
jiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem. 

Uzvarētāji tiks noteikti piecu plānošanas 
reģionu pašvaldību grupās, piešķirot nominā-

cijas „Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020”, 
galveno balvu saņems nominants „Ģimenei 
draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2020”. Tāpat 
konkursa vērtēšanas komisija varēs noteikt pa-
pildu nominācijas. Kopējais konkursa naudas 
balvu fonds ir 100 000 eiro, kas tiek piešķirts 
jaunu vai esošo atbalsta pasākumu ģimenēm ar 
bērniem attīstīšanai pašvaldībās. 

Zane Jēkabsone, 
Sabiedrības integrācijas fonda pārstāve

Administrācijas apmeklētāju 
ievērībai
Apmeklētājiem, ierodoties pašvaldības Administrācijas telpās, jāizmanto mutes un deguna 
aizsegs! Klātienes vizītes notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta.
Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju val-
stī un Veselības ministrijas rekomendācijas  
Covid-19 izplatības mazināšanai, Babītes 
novada pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu no 
2020. gada 12. oktobra uz nenoteiktu laiku 
slēgt Babītes novada pašvaldības kasi.

Aicinām visus maksājumus veikt:
 ar pārskaitījumu internetbankā;
 veikalu „Maxima”   kasēs, uzrādot maksāju-

ma paziņojumu.
Turpmāk klātienes vizītes pakalpojumu 

saņemšanai notiks tikai pēc iepriekšēja pie-
raksta apmeklētāju pieņemšanas dienās pirm-

dienās un ceturtdienās. Lūdzam rūpīgi izvērtēt 
klātienes apmeklējuma nepieciešamību.

Kontaktinformācija saziņai ar Administrāci-
jas darbiniekiem atrodama pašvaldības mājas-
lapā www.babite.lv. 

Apmeklētājiem, ierodoties klātienes vizītē 
pašvaldības Administrācijas ēkā, obligāti jāiz-
manto mutes un deguna aizsegs, jādezinficē 
rokas, kā arī iespēju robežās jāievēro savstarpē-
ja 2 metru distance.

Babītes novada pašvaldības
Administrācija

Aicinām rūpīgi izvērtēt klātienes apmeklējuma
nepieciešamību; 

Nepieciešamības gadījumā sazināties
(zvanot vai rakstot e-pastu) ar speciālistu un
vienoties par klātienes apmeklējuma dienu un
laiku. Apmeklētāji tiek pieņemti tikai ar iepriekšēju
pierakstu apmeklētāju pieņemšanas dienās
pirmdienās un ceturtdienās;

Ienākt telpās atļauts
tikai ar sejas

AIZSARGMASKU

Aizliegts apmeklēt iestādi, ja Jums ir elpceļu
saslimšanas pazīmes (temperatūra, drudzis, kakla
sāpes, klepus, iesnas u.tml.), esat Covid-19
saslimušā kontaktpersona vai esat atgriezies no
ārzemēm.

Pieraksta dienā zvaniet speciālistam, kurš  jūs
ielaidīs administrācijas telpās pa centrālajām
durvīm;

Apmeklētāju ievērībai

Novembrī darbu atsāks „zupas virtuve”
Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests organizē „zupas virtuvi” novada iedzīvo-
tājiem, kuriem trūkst iztikas līdzekļu, kuri nonākuši dzīves grūtībās un kādu apstākļu dēļ 
nav iespēju pagatavot siltu ēdienu.

„Zupas virtuve” uzsāks darbību 3. novembrī:
 Daudzfunkcionālajā Sociālo pakalpojumu 

centrā Centra ielā 3, Piņķos, Babītes pagastā
   otrdienās plkst. 11.30–12.00;
   piektdienās plkst. 11.30–12.00; 

 Daudzfunkcionālā Sociālo pakalpojumu 
centra filiālē „Babīte” Liepu alejā 17, Babītē, 
Babītes pagastā

   otrdienās plkst. 11.30–12.00;
   piektdienās plkst. 11.30–12.00;

 „Pīlādzīšos” Spuņciemā, Salas pagastā
   otrdienās plkst. 12.15–13.00

   piektdienās plkst. 12.15–13.00 
Līdzi jāņem trauks zupas saņemšanai (vienai 

personai – viens litrs, personai klātesot).
Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests 

ir veicis organizatoriskus pasākumus „zupas vir-
tuves” tapšanā. Ceram, ka varēsim palīdzēt, at-
balstīt un iepriecināt tos, kuriem neklājas viegli! 
Vairāk informācijas, zvanot uz tālruņa numuru 
67914550. 

Babītes novada pašvaldības 
Sociālais dienests

No Imantas līdz Babītei izbūvēts 
ceļš gājējiem un velosipēdistiem
Gar autoceļu V20 (Imanta–Babīte) posmā no Slokas ielas un Kurzemes prospekta krus-
tojuma Imantā līdz Babītei kopumā 2,5 kilometru garumā līdz pat Rīgas apvedceļam A5 
(Salaspils–Babīte) un tālāk līdz pagriezienam uz Kleistu ielu Babītē izbūvēts gājēju un 
velosipēdistu celiņš. 

Vēl projektēšanas stadijā šī gājēju un velosipē-
distu ceļa iespējamie risinājumi tika apspriesti 
ar pilsētplānošanas speciālistiem un velo-
braukšanas aktīvistiem. Autoceļa brauktuve 
būvdarbu laikā netika skarta, visā veloceļa 
garumā izbūvēts apgaismojums, gar celiņu no-
vietoti soliņi. 

Gājēju un velosipēdistu ceļa projektu izstrā-
dāja SIA „Vertex projekti”, būvdarbus veica SIA 
„Strabag” par līgumcenu 695 000 eiro (ar PVN).

Informāciju sagatavoja
 VAS „Latvijas Valsts ceļi” 

Komunikācijas daļa
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Latviešu karavīrs laikmetu 
griežos
Novembris ir mēnesis, kad dzīvojam īpaši patriotiskās noskaņās, arī 
pieminot latviešu karavīrus, kuriem pagājušais gadsimts ir bijis skarbs 
gan kara gaitu ziņā, gan tajā, kāda vieta pie dažādām varām viņiem 
atvēlēta vēstures grāmatās un tautas atmiņā.

Ir svarīgi ne tikai pētīt un izzināt no-
tikumus un faktus, ne tikai iegaumēt 
datumus un gadskaitļus, bet arī iz-
prast, kā un kāpēc tā vai cita laika pe-
rioda mākslā un kultūrā tie ieguvuši 
attiecīgus veidolus un tēlus. 

Eduarda Pāvula vārds ļoti bieži 
tiek asociēts ar jēdzieniem „patiesī-
ba”, „patriots”, „ticamība”. Tā tas arī 
ir – savās aktiera un pilsoņa gaitās 
E.  Pāvuls vienmēr bijis principiāls, 
uzticīgs savai pārliecībai un ideāliem, 
tieši tāpēc skatītājs viņam nešaubīgi 
ticējis. Tāpēc bieži vien ne tikai Pā-
vula talantam bija izšķiroša nozīme 
lomu sadalē, bet arī tam, ka pie varas 
esošie paļāvās – skatītājs spēlēto uz-
tvers kā patiesību. 

Eduarda Pāvula lomu sarakstā 
ir vairāki karavīru tēli gan teātrī, 
gan kino. 21. novembrī aicinām uz 
„Vietvalžiem”, kur būs iespēja gan 
noskatīties divas filmas, gan uzzināt 
par to tapšanu un veidotājiem, gan 
pārrunāt attiecīgos Latvijas vēstures 
posmus. Abas filmas stāsta par karu, 
karavīriem un sarežģītiem laikme-
tu griežiem – „Latviešu strēlnieka 
stāsts” par Pirmo pasaules karu un 
latviešu strēlnieku likteni, „Akmens 
un šķembas” jeb „Es visu atceros, 
Ričard!” – par latviešu leģionāriem. 
Abas filmas ir tapušas padomju 
laikā (1958. un 1966. gadā), tādēļ 
to sižeta līnijas, protams, vai slīkst 
ideoloģijas jūrā. Mūsdienās ir bū-
tiski runāt ne tikai par abās filmās 
atainotajiem vēstures notikumiem, 

bet arī par to, kā strādāja tā laika 
mākslinieki: vieni – pielāgojoties 
varas prasībām un radot tai node-
rīgu produktu, citi – spītējot vai 
runājot zemtekstos, rakstot starp 
rindām, lai tomēr pateiktu patiesību 
un neslēgtu nemitīgus kompromi-
sus ar savu sirdsapziņu. 

Visi, kuri cīnījušies par Latviju, ir 
pelnījuši, lai viņus atcerētos un pie-
minētu, un tieši tam mums ir dota 
Lāčplēša diena. Un mums ir dota 
arī iespēja šo piemiņu darīt spožu 
ne tikai ar lauru vainagiem un sveču 
liesmām, bet arī ar savu apziņu, ar 
to, ka zinām savu vēsturi, spējam to 
objektīvi vērtēt un izturēties pret to 
ar cieņu. 

Lāčplēša dienā plkst.  18.30 aici-
nām pievienoties sveču gājienam 
„Spuņciema ielas sadziedāšanās”. No 
„Vietvalžiem” pa Spuņciema ielu do-
simies uz „Vecupeniekiem”. Kopā ar 
mūziķiem Laumu Matuli un Induli 
Skrebeli sadziedāsimies ar māju ie-
dzīvotājiem un aiz sevis atstāsim sve-
ču gaismas ceļu. Nonākot galā, netālu 
no vietas, kur 1919. gadā Spuņ ciemā 
notika kauja starp Latvijas armiju 
un sarkanajiem strēlniekiem, kopīgi 
iedegsim ugunskuru, sasildīsimies ar 
karstu tēju un vienosimies dziesmās 
par brīvu Latvijas valsti. 

Dace Ulpe, 
Kultūrizglītības centra filiāles 

Salas pagastā „Vietvalži” 
Izstāžu zāles vadītāja

Babītes novadā izveidota brīvdabas 
vēstures ekspozīcija
Pēdējo gadu laikā identitātes jautājumam ir bijusi pievērsta uzmanība arī diskusijās par novadu reformu. 
Kopš Latvijas valstiskuma atjaunošanas ikkatrs novads un pagasts 30 gadu garumā ir centies idenficēt sevi 
un veidot savu īpatno, atšķirīgo un citiem pamanāmo identitāti. Projektu konkurss „Ģimenei. Videi. Izaugs-
mei Babītes novadā” ir viena no iespējām, kā var īstenot savas ieceres arī šajā jomā.

Gadiem biju domājis par atšķirīgu 
pieeju novada kultūrvēsturiskā man-
tojuma popularizēšanai. Babītes no-
vada projektu konkurss pamudināja 
realizēt ideju par brīvdabas vēstures 
ekspozīciju „Izauklētā brīvība Babītes 
novadā”, kurā caur Babītes novada ie-
dzīvotāju likteņiem tiktu atainots ceļš 
no tā sauktās Putna brīvības jeb zem-
nieku brīvlaišanas 19. gadsimtā līdz 
neatkarīgai, brīvai Latvijai.

Babītes novada pašvaldība kon-
kursa ietvaros atbalstīja divas ekspo-
zīcijas kārtas, kas reizē ir arī divi velo 
izziņas maršruti: Vīkuļi–Skārdu-
ciems–Dumpju ciems–Pluģu ciems 
un Sēbruciems–Brīvkalni–Beberbe-
ķu muiža.

Jaunā brīvdabas ekspozīcija veido-
ta kā lauku vides dizaina elements, 
proti, ar vēsturiski pamatotu atsauci 
uz Babītes novadā kādreiz eksistēju-
šiem verstu stabiem vai zirgu slitas 
elementiem. Verstu stabi novadā 
pastāvējuši kopš 17. gadsimta, un ir 
saglabājušās dokumentālas liecības 
par to esamību un izvietojumu. Tā-
dējādi viens no ekspozīcijas vizuā-
lajiem tēliem ir novadam raksturīgs, 
pamatots un iekļaujas apkārtējā vidē. 
Verstu stabi, pie kuriem izvietota 
vēsturiskā informācija, metaforiski 
attēlo brīvības ideju. Ceļi cauri Ba-
bītes pagastam vijās uz Kurzemi un 
tālāk uz Eiropu. Eiropa Apgaismības 
laikmetā bija brīvības, cilvēku līdz-
tiesības ideju šūpulis, un daudzu la-
sīt protošu latviešu skatieni bija vēr-
sti uz Brīvības pusi ar cerībām pēc 
jaunām pārmaiņām šeit uz vietas.

Joprojām nav vienota viedokļa 
par to, kas cilvēkus uzrunā vairāk  – 
brošūras, grāmatas vai informāci-
jas stendi. Daži apgalvo, ka vides 
zīmes  – uzziņas stendi  – ir labākas 
nekā brošūras vai grāmatas. Jāatzīst, 
ka velopārgājiena maršrutiem pie-
mīt lielāks potenciāls nekā grāmatai 
vai nelielam novada muzejam, jo 
tādējādi vēsturiskā informācija tiek 
pasniegta konkrētā notikuma vietā 
un novada ļaudis iepazīst ne tikai 
vēsturi, bet arī savu novadu. Bet, tā 
kā Babītes novadā jau ir Kultūrizglī-
tības centrs „Vietvalži”, kas lieliski 
pilda novada muzejisko funkciju, 
jaunajai iecerei par novada identitā-
ti meklēju citu risinājumu  – izzināt 
vēsturi brīvā dabā. Projektā realizē-
tie astoņi ekspozīcijas objekti ap-
zināti izvietoti tajā Babītes novada 
teritorijā, kas piegulst Piņķu ciemam 

un apkārtējiem mazciemiem. Tas 
darīts drošības aspekta dēļ, lai inte-
resentu – velotūristu – plūsmai būtu 
jāpārvietojas vai nu pa izbūvētiem 
veloceliņiem, vai pa pagasta mazākas 
nozīmes ceļiem. 

Bez vēsturiskās informācijas novada 
apceļotāji varēs iepazīt arī vēsturisko 
un nu jau zudībā gājušo veco mazcie-
mu vietas – Pluģu, Vīkuļu un Dumpju 
ciemu. Dumpju ciems ir viens no tiem 
mazciemiem, kas jau zaudējis savu 
apbūvi, bet 19. gs.–20. gs. sākumā tur 
atradās vienas no spēcīgākajām ap-
kārtnes saimniecībām. Dumpju ciema 
apkārtnē norisinājās Brīvības cīņas 
1919. gadā un Sarkanās armijas uz-
brukums 1941.  gadā, savukārt Pluģu 
ciemā 19. gadsimta beigās bija viens 
no pēdējiem lepras uzliesmojumiem 
mūsu novadā. 

Sevišķi liels prieks, ka ar projekta 
finansējumu izdevās uzstādīt piemi-
ņas zīmes novadā dzimušajiem cilvē-
kiem, kuri drosmīgi aizstāvēja savas 
idejas, kas veidoja Latvijas vēsturi un 
tās valstiskumu,  – Ansim Leitānam 
Skārduciemā un Augustam Raņķim 
Brīvkalnos.

Grāmatizdevējs Augusts Raņķis 
dzimis 1875. gadā Piņķu pagasta Kal-
nakrogā un 1918. gada 17. novembrī 
ievēlēts par Tautas padomes locekli, 
kā Latvijas Demokrātiskās partijas 
pārstāvis uzstājās Latvijas valsts pa-
sludināšanas aktā 1918. gada 18. no-
vembrī. Jāatzīmē, ka šajā svinīgajā 
aktā lemt tiesības bija tikai 40 uzaici-
nātiem pārstāvjiem no visas Latvijas, 
un A. Raņķis bija viens no viņiem. 
Turpmākos gados A. Raņķis neiesais-
tījās lielajā politikā un tādējādi tika 
mazāk pieminēts kā mūsu valsts cēlājs 

un dibinātājs. Piemiņas zīme Augus-
tam Raņķim iecerēta kā vecu lauku 
māju durvju tēls, caur kurām Latvijas 
nākotnē raugās A. Raņķis.

 Patriotisko centienu veidošanos 
būtiski ietekmēja latviešu literā-
rās valodas, latviešu žurnālistikas 
attīstība 19. gadsimta vidū. Viens 
no spožākajiem apgaismības ide-
ju  – cilvēcisko brīvību atzīšanas un 
popularizēšanas  – sekmētājiem bija 
A.  Leitāns. 19.  gadsimtā iekšpoli-
tisko procesu ietekmē noslēdzās 
ceļš uz latviešu tautas veidošanās 
posmu un aizsākās latviešu nācijas 
veidošanās  – A.  Leitāns bija viens 
no šī procesa stūrakmeņiem, tādēļ 
jo būtiskāk, ka Babītes novads var le-
poties, ka A. Leitāna dzimtā vieta ir 
Skārduciema „Ļutās”, kur izveidotajā 
piemiņas zīmē ikviens novada apce-
ļotājs varēs iepazīties ar Leitāna un 
viņa sievas Katrīnas radošo darbību.

Savukārt apjomīgākais vēsturiskās 
informācijas ziņā ir pie vēsturiskās 
Pēterskolas Sēbruciemā novietotais 
izziņas stends „Laika grāmata”. Sēbru-
ciema teritorija vairākus gadsimtus ir 
bijusi Babītes sabiedriskais, kultūras 
un izglītības centrs. „Laika grāmatā” 
apkopota informācija par būtiskā-
kām norisēm novada dzīvē 18.–
20.  gadsimtā un aptver trīs galvenās 
tēmas  – izglītību, kultūru, pārvaldi. 
Apmeklētāji varēs iepazīties ar pirmo 
skolotāju sarakstu vai izplatītākajiem 
uzvārdiem novadā 19. gadsimta vidū.

Projekts brīvdabas vēstures ekspo-
zīcija „Izauklētā brīvība Babītes pa-
gastā” nav vēstures grāmatas izklāsts, 
bet unikāls, citos Latvijas novados 
līdzīgs neatrodams tūrisma objekts, 
kas stiprinās mūsu novada identitā-
ti un veicinās apkaimju piederības 
sajūtu, pandēmijas laikā nodrošinās 
alternatīvu brīvā laika pavadīšanu un 
rosinās uz vides sakopšanu konkrē-
tajos mazciemos.

Vēlos izteikt vislielāko pateicību vi-
siem iesaistītajiem novada cilvēkiem, 
kuri atļāva ekspozīcijas daļas uzstādīt 
uz savas zemes (Bērtulsonu, Dūšeļu, 
Pilienu, Indriksonu un Gruduļu ģi-
mene) vai sniedza atbalstu informā-
cijas vākšanā (Aija Oginska, Veļičko, 
Novikovu un Strautu ģimene).

Mārtiņš Mitenbergs,
vēsturnieks un projekta „Babītes no-
vada brīvdabas vēstures ekspozīcijas 
„Izauklētā brīvība Babītes pagastā”” 

izbūves 1. un 2. kārtas autors

Verstu stabs Vīkuļu ciemā.

Aizritējis jaunā mācību gada pirmais 
mēnesis – mazākās grupās, svaigi vēdi-
nātās telpās un tīrām rokām. Un priecā-
jamies, ka skolā šajā laikā nav konstatē-
ti jaunās slimības gadījumi.

1. oktobrī atzīmējām Skolotāju die-
nu, savukārt 3. oktobrī skolas audzēkņi 
piedalījās Aijas Bernhardes gleznu 
izstādes atklāšanā Babītes novada 
pašvaldības bibliotēkā Piņķos. 7. ok-
tobrī jaunie mūziķi ar savu sniegumu 
priecēja Daudzfunkcionālā sociālo pa-
kalpojumu centra apmeklētājus, uzstā-
joties Starptautiskajai senioru dienai 
veltītajā pasākumā. 

Valsts konkurss šogad norisināsies 
klavierspēles, kora un kokles klases 
programmās. Katru gadu noteiktu spe-
cialitāšu audzēkņi gatavojas šim valsts 
mēroga pasākumam. Arī mūsu skolas au-
dzēkņi jau ir sākuši gatavošanos I kārtai, 
kas notiks skolā semestra noslēgumā.

Novembra otrajā pusē sadarbībā ar 
J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju 
plānojam meistarklases saksofona spē-
les klases audzēkņiem. Precīzāka infor-
mācija par to būs pieejama vēlāk. 

Česlavs Grods,
Babītes Mūzikas skolas 

direktores vietnieks  
izglītības darbā

BaBītes Mūzikas skolas aktualitātes
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Babītes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 2020. gada 10. septembrī izskatīti seši 
lēmumprojekti. Sēdē piedalījās 13 domes deputāti. Domes lēmumi īsumā: 

 izsniegt izziņu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Termoimpuls” par piekrišanu iegūt īpašu-
mā nekustamo īpašumu Piņķos, Babītes pagastā;

 piedalīties koku stādīšanas akcijā „Laimes koki", piešķirot dotāciju  – finanšu līdzek-
ļus 10 749,80 eiro (t.sk. PVN 21%) apmērā;

 precizēt Babītes novada pašvaldības 2020. gada 26. augusta noteikumu Nr. 13 „Cenrādis Ba-
bītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra un filiāles „Vietvalži” Salas pagastā kultūras 
pasākumu ieejas biļešu iegādei” punktus (protokols Nr. 15, 31.§);

 izteikt Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 26. augusta lēmuma „Par mācību pro-
cesa īstenošanu izglītības iestādēs Babītes novadā” (protokols Nr. 15, 38.§) 3. punktu šādā 
redakcijā: „3. Epidemioloģiskai situācijai mainoties, pilnvarot Babītes novada pašvaldības 
izpilddirektori Elfu Slocenieci pašvaldības domes vārdā ar rīkojumu noteikt, pēc kāda Izglītī-
bas un zinātnes ministrijas izstrādātā modeļa tiek organizēts mācību process izglītības iestādē 
2020./2021. mācību gadā.”;

 atbrīvot Ilzi Rozenbergu no Bāriņtiesas locekļa amata ar 2020. gada 11. septembri; 
 vērsties Satversmes tiesā ar pieteikumu par lietas ierosināšanu Babītes novada iedzīvotāju 

interešu aizsardzībai, apstrīdot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pieliku-
ma „Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 
27. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 101. panta pirmajai daļai un 
Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta sestajai daļai un 5. pantam. Piešķirt ārpakalpojuma 
piesaistei līdz 10 000 eiro (PVN 21%) apjomā no pašvaldības 2020. gada budžeta. Organizēt 
zemsliekšņa iepirkuma procedūru par juridisko pakalpojumu sniegšanu par pieteikuma par 
lietas ierosināšanu sagatavošanu un iesniegšanu Satversmes tiesā saistībā ar Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likumu.

Babītes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 2020. gada 16. septembrī izskatīts viens 
lēmumprojekts. Sēdē piedalījās pieci domes deputāti. Domes lēmums īsumā:

 ārkārtas sēdes darba kārtībā iekļautais lēmumprojekts „Par Babītes novada pašvaldības do-
mes 2020. gada 10. septembra lēmuma „Par dalību koku stādīšanas akcijā „Laimes koki”” 
precizēšanu” palika neizskatīts, jo uz sēdi bija ieradušies mazāk nekā puse domes deputātu. 

Babītes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 2020. gada 17. septembrī izskatīts viens 
lēmumprojekts. Sēdē piedalījās 10 domes deputāti. Domes lēmums īsumā:

 izteikt Babītes novada pašvaldības domes 2020.  gada 10.  septembra lēmuma „Par dalību 
koku stādīšanas akcijā „Laimes koki”” 1. punktu šādā redakcijā: „1. Piedalīties projektā, pie-
šķirot finanšu līdzekļus projekta īstenošanai 8  884,13  eiro un PVN 21% 1865,67 eiro, kas 
kopā ir 10 749,80 eiro, apmērā.” Papildināt lēmumu ar 2. punktu šādā redakcijā: „2. Uzdot 
Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra vadītājai slēgt pakalpojuma līgumu ar SIA 
„Labie koki” par koku stādīšanas akcijas „Laimes koki” organizēšanu, par līguma summu līdz 
10 749,80 eiro ar PVN 21% apmērā.” Papildināt lēmumu ar 3. punktu šādā redakcijā: „3. Fi-
nanšu līdzekļus projekta īstenošanai paredzēt no pašvaldības budžeta sadaļas „Līdzekļi nepa-
redzētiem gadījumiem”.”

Babītes novada pašvaldības domes sēdē 2020. gada 23. septembrī izskatīts 31 lēmumpro-
jekts. Sēdē piedalījās 13 domes deputāti. Domes lēmumi īsumā: 

 noteikt, ka Babītes novada pašvaldībai piederoša zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8048 004 0694 daļa 51 m2 platībā Babītē, Babītes pagastā, nav iznomājama; 

 piešķirt nekustamā īpašuma „Purvistas”, kadastra nr. 8048 017 0037, zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 8048 017 0037 adresi „Mārlapiņi”, Babītes pagasts, Babītes novads;

  izteikt 2020. gada 22. jūlija lēmuma „Par adrešu maiņu Babītes novadā ciema robežu izmaiņu 
rezultātā” (protokols Nr. 13, 4.§) lemjošās daļas 2. punkta pielikuma tabulas ierakstus Nr. 5, 
Nr. 50 un Nr. 51 šādā redakcijā:

Nr. 
p.k. 

Zemes 
vienības 
kadastra 

apzīmējums

Uz zemes vienības 
esošo ēku un telpu 

grupu kadastra 
apzīmējums

Esošā adrese Jaunā adrese

5. 8048 007 0119 „Imantas”, Skārduciems, Babī-
tes pagasts, Babītes novads

„Imantas”, Babītes pagasts, 
Babītes novads

8048 007 0119 001 „Imantas”, Skārduciems, Babī-
tes pagasts, Babītes novads

„Imantas”, Babītes pagasts, 
Babītes novads

8048 007 0119 002 - „Meliordumpji”, Babītes 
pagasts, Babītes novads

8048 007 0119 003 „Imantas”, Skārduciems, Babī-
tes pagasts, Babītes novads

„Meliordumpji”, Babītes 
pagasts, Babītes novads

8048 007 0119 004 „Imantas”, Skārduciems, Babī-
tes pagasts, Babītes novads

„Imantas”, Babītes pagasts, 
Babītes novads

50. 8088 005 0784 „Krasti”, Silmalas, Salas 
pagasts, Babītes novads

„Piekrasti”, Salas pagasts, 
Babītes novads

51. 8088 005 0785 „Upmalas”, Silmalas, Salas 
pagasts, Babītes novads

„Ūdensputni”, Salas pagasts, 
Babītes novads

 atļaut apvienot nekustamā īpašuma „Kūdra-95”, kadastra nr. 8088 001 0057, zemes vienību 
Ogu ielā 30 ar kadastra apzīmējumu 8088 001 0057 ar nekustamā īpašuma „Kūdra-18”, ka-
dastra Nr.8088 001 0097, zemes vienību Ogu ielā 28 ar kadastra apzīmējumu 8088 001 0097 
Kūdrā, Salas pagastā, Babītes novadā. Apvienotajai zemes vienībai saglabāt adresi Ogu iela 28, 
Kūdra, Salas pagasts. Likvidēt nosaukumus „Kūdra-95” un „Kūdra-18”. Likvidēt adresi Ogu 
iela 30, Kūdra, Salas pagasts, Babītes novads; 

 atļaut no nekustamā īpašuma „Mētras- 2”, kadastra nr. 8088 005 0120, atdalīt un reģistrēt kā 
atsevišķu kadastra objektu zemes vienību 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8088 005 
0122, piešķirot adresi „Dižmētras”, Silmalas, Babītes pagasts, Babītes novads. Atļaut no ne-
kustamā īpašuma „Mētras-2” atdalīt un reģistrēt kā atsevišķu kadastra objektu zemes vienību 
3,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0120 un uz tās esošās būves kopā ar zemes 
vienību 0,26 ha platībā un uz tās esošo būvi. Jaunveidotajam nekustamajam īpašumam pie-
šķirt nosaukumu „Upmalas”. Likvidēt adresi „Mētras-2”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes 
novads;

 atļaut no nekustamā īpašuma „Valles”, kadastra nr. 8088 005 0037, Spuņciemā, Salas pagastā, 
atdalīt un reģistrēt kā atsevišķu kadastra objektu zemes vienību 0,01 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 8088 005 0459, piešķirot nosaukumu „Kursīši”; 

 atļaut no nekustamā īpašuma „Vecušiņas”, kadastra nr. 8088 010 0033, Salas pagastā, Babītes 
novadā, atdalīt un reģistrēt kā atsevišķu kadastra objektu zemes vienību 20,7 ha platībā ar 
kadastra apzīmējumu 8088 010 0033, piešķirot nosaukumu „Skaistmežs”;

 atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Dabas krasti”, 
kadastra nr. 8088 005 0754, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0158 Spuņcie-
mā, Salas pagastā, Babītes novadā; 

 atcelt Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 22. jūlija 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.§); 

 atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Dižumi” zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 8088 007 0114 Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā;

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

 atsavināt Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra apzīmējumu 
8048 010 0275 Brīvkalnos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kas sastāv no neapbūvētas ze-
mes vienības 0,0239 ha platībā. Uzdot pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijai trīs mē-
nešu laikā iesniegt Babītes novada pašvaldības domē apstiprināšanai nekustamā īpašuma ar 
kadastra numuru 8048 003 0435 zemes vienības 0,0239 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
8048 010 0275 nosacīto cenu. Uzdot nekustamā īpašuma izsoles komisijai trīs mēnešu laikā 
izstrādāt un iesniegt Babītes novada pašvaldības domē apstiprināšanai nekustamā īpašuma ar 
kadastra apzīmējumu 8048 010 0275 izsoles noteikumus un organizēt izsoli; 

 pagarināt 2015. gada 30. aprīlī noslēgto „Zemesgabala nomas līgumu” starp Babītes novada 
pašvaldību un SIA „Sensol” līdz 2030. gada 31. decembrim; 

 noslēgt zemes nomas līgumu ar vienu personu par dzīvoklim piekrītošām apbūvētas zemes 
vienības domājamām daļām, kas sastāda 89 m² no zemes vienības Rīgas ielā 2A, Piņķos, Ba-
bītes pagastā;

 noslēgt zemes nomas līgumu ar vienu personu par dzīvoklim piekrītošām apbūvētas zemes 
vienības domājamām daļām, kas sastāda 89 m² no zemes vienības Rīgas ielā 2A, Piņķos, Ba-
bītes pagastā, Babītes novadā; 

 norīkot darbam Mārupes un Babītes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības 
programmas izstrādes darba grupā šādus pārstāvjus: Attīstības komitejas priekšsēdētāju Gati 
Štolceru, Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas priekšsēdētāju Ilzi Bērziņu, Attīstības 
daļas vadītāju Veldzi Liepu, domes priekšsēdētāja vietnieci Darju Cvetkovu, izglītības darba 
speciālisti Māru Vilciņu-Rugāju un Attīstības daļas projektu vadītāju Jolantu Ivanovu; 

 izsniegt izziņu divām personām par piekrišanu iegūt īpašumā zemes vienības Piņķos;
 noraidīt Olaines sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma jauno redakciju; 
 vienai personai piešķirt pabalstu aprūpes mājās pakalpojuma izdevumu segšanai;  
 noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar vienu personu;
 noslēgt pašvaldības dzīvokļa īres līgumu ar vienu personu;
 apstiprināt Babītes vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā;
 atbrīvot Babītes novada pašvaldības domes deputātu Kristapu Vilciņu no Babītes novada paš-

valdības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales interešu izglītī-
bas finansēšanai Babītes novada pašvaldības vispārizglītojošās skolās komisijas priekšsēdētā-
ja pienākumu pildīšanas. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības izglītības darba speciālisti 
Māru Vilciņu-Rugāju par Babītes novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvēr-
tēšanas un mērķdotāciju sadales interešu izglītības finansēšanai Babītes novada pašvaldības 
vispārizglītojošās skolās komisijas priekšsēdētāju; 

 ar 2020. gada 5. oktobri atbrīvot Babītes novada pašvaldības Būvvaldes vadītāju Ievu Orbidā-
ni no pienākumu pildīšanas Iepirkumu komisijā un Materiālo vērtību ekspluatācijā pieņem-
šanas/nodošanas, novērtēšanas, lietderīgā lietošanas noteikšanas, norakstīšanas un vērtības 
maiņas komisijā;
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 ievēlēt Ētikas komisijas sastāvā Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas direktora viet-
nieci izglītības jomā – vispārējās pamatizglītības skolotāju Baibu Zadraku;

 iedalīt 1000 eiro ūdens sporta biedrībai „Aqua Sports” bērnu ūdensslēpošanas sacensību 
„„Aqua Sports” ūdensslēpošanas svētki bērniem 2020” rīkošanai Piņķu ūdenskrātuvē. Ieda-
līt 600 eiro Latvijas Kuģu modeļu sporta federācijai III Starptautisko kuģu modeļu sacensī-
bu M sekcijā (Eco klasēm) „Babītes kauss 2020” rīkošanai no 2020. gada 4. septembra līdz 
2020. gada 6. septembrim laivu bāzē „Upenieki” Spuņciemā, Salas pagastā; 

 ar 2020.  gada 1.  oktobri izdarīt grozījumus Babītes novada pašvaldības domes 2015.  gada 
22.  aprīļa lēmumā „Par mobilo tālruņu izmantošanas limitu noteikšanu” (protokols Nr.  6, 
22.§); 

 veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības 2020.  gada 22.  janvāra noteikumos Nr.  1 „Par 
amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2020. gadā” (protokols Nr. 2, 
27.§), izsakot pielikumus Nr. 3, Nr. 6 un Nr. 9 jaunā redakcijā;

 lai veiktu savstarpējos norēķinus ar citām pašvaldībām, apstiprināt Babītes novada pašvaldī-
bas izglītības iestāžu 2020. gada izdevumu tāmi uz vienu audzēkni atbilstoši iepriekšējā gada 
naudas plūsmas izdevumiem; 

 apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 14 „Par grozījumiem Babī-
tes novada pašvaldības 2020. gada budžetā”; 

 atļaut veikt iepirkumu „Babītes novada pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināša-
nas polišu iegāde” par kopējo summu līdz 120 000 eiro.   

Aivars Osītis, 
Babītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs

Ar Ētikas komisijas lēmumiem iespējams iepazīties pašvaldības mājaslapā www.babite.lv,  
sadaļā „Komisijas”

Nekustamā īpašuma 
nodokļa samaksas 
termiņš – 16. novembris
Tuvojas 16. novembris, kas ir nekustamā 
īpašuma nodokļa samaksas termiņš Babītes 
novada pašvaldībā!

Atgādinām, ka ar Babītes novada pašvaldības 
domes 2020.  gada 2.  aprīļa lēmumu nekus-
tamā īpašuma nodokļa I, II un III ceturkšņa 
samaksas termiņi tika pārcelti līdz 2020. gada 
16. novembrim.

Lūdzam nodokļa maksātājus pārskatīt sa-
vus šogad veiktos maksājumus, jo atbilstoši 
likumam par laikā neveiktu maksājumu tiek 
aprēķināta kavējuma nauda 0,05% apmērā no 
nesamaksātās summas.

Nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli iespē-
jams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, inter-
netbankā, tīmekļvietnēs www.epakalpojumi.lv un 
www.latvija.lv. Veicot maksājumu internetbankā, 
būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts 
pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par nekus-
tamā īpašuma nodokļa nomaksu. Pārskaitījums 
veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas 
norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Droši un ērti nekustamā īpašuma nodokli 
ir nomaksāt vietnē www.epakalpojumi.lv vai 
www.latvija.lv, kur pieejami pašvaldību banku 
konti nekustamā īpašuma nodokļa samaksai, 
kā arī nodokļa maksātājam automātiski uz-
rādās visa nepieciešamā informācija maksā-
juma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv 
iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas 
vai juridiskas personas īpašumiem. Lieto-
tāju ērtībām turpmāk pakalpojumu portālā  
www.epakalpojumi.lv lietotāji savā profilā var 
ielogoties ar „eParaksts mobile” rīku.

Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa 
apmaksas termiņu, vietnē www.epakalpojumi.lv 
iespējams pieteikties atgādinājuma saņemšanai 
e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni par 
nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa 
tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto 
e-pasta adresi tiks izsūtīta septiņas dienas pirms 
maksāšanas termiņa, bet īsziņas veidā uz mobilo 
telefonu – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties 
ar Babītes novada pašvaldības nodokļu admi-
nistratoriem Arvi Ančevski (tālruņa numurs 
67914189) vai Olitu Zariņu (tālruņa numurs 
67914386).

Saimnieciskie darbi septembrī
Nekustamais īpašums

 Notiek Piņķu ūdenskrātuves labiekārtoša-
nas darbi. 

 Turpinās būvprojekta izstrāde pašvaldības 
ēkas pārbūvei par pārvaldes ēku Spuņciemā, 
kavēšanās ir ar būvprojekta iekšējo elektris-
ko tīklu sadaļas izstrādi.

 Uzstādīts bērnu rotaļu laukums Dzilnu-
ciemā.

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

 Tiek izstrādāts būvprojekts par zaļo un dār-
za atkritumu kompostēšanas laukuma izvei-
di Piņķos. 

 Noslēgts līgums par banera uzstādīšanu uz 
ēkas (vecās katlumājas) fasādes Jūrmalas 
ielā 13D, Piņķos.

 Noslēgusies iepirkumu procedūra par deg-
vielas iegādi pašvaldības autotransporta 
nodrošināšanai; pieņemts lēmums slēgt lī-
gumu ar SIA „Virši A”.

 Izsludināti iepirkumi par pašvaldības terito-
rijas apsaimniekošanu un elektroenerģijas 
iegādi pašvaldības vajadzībām.

Ceļi, meliorācija un apgaismojums 
 Veikti pašvaldības ielu un ceļu vasaras se-

zonas uzturēšanas darbi, tuvākajā laikā tiks 
labotas bedrītes uz asfaltētajiem ceļiem.

 Pabeigti pašvaldības autoceļa C27, Dzilnu 
ceļa posms, Dzilnuciemā būvdarbi, uzsākta 
dokumentu sagatavošana nodošanai eks-
pluatācijā.

 Turpinās Kalnu ielas posma pārbūve Brīv-
kalnos, uzsākta veloceliņa Rīga–Jūrmala Ba-
bītes posma atjaunošana.

 Pabeigta pašvaldības autoceļu (t.sk. Masīva 
ceļa 7 km posms, Vīkuļu ceļa sākums, Ļutu 
ceļa 1  km posms un Varkaļu ceļa 650  m 
posms) nesaistīta minerālmateriāla seguma 
dilumkārtas atjaunošana, Kalnciema masīvā 
uzlabots Vizbuļu ceļa posms 750 m garumā. 

 Uzsākta Pļavu–Sila ielas posma pārbūve un 
Pļavu ielas posma ar nesaistītu minerālmate-
riāla seguma kārtas atjaunošana.

 Izstrādāts būvprojekts Babītes ielas posma 
pārbūvei un gājēju ietves izbūvei Babītē.

 Turpinās būvprojektu izstrāde: 
   gājēju un veloceliņa un apgaismojuma iz-

būve Gravu ielas posmā no autoceļa V10 
līdz Žubīšu ielai Spilvē;

   gājēju ietves un apgaismojuma izbūve 
Kleistu ielas posmā no Stropu ielas līdz Al-
stu ielai Spilvē;

   autoceļa C57 posma no Kleistu ielas līdz 
Vārnukrogam izbūve.

 Noslēgti līgumi par šādu būvprojektu  
izstrādi: 

   autoceļa C21 Božu ceļa posma pārbūve 

Dzilnuciemā, Babītes pagastā;
   autoceļa C14, Vīkuļu ceļa posma pārbūve 

Skārduciemā, Babītes pagastā; 
   piebraucamās ielas pārbūve Centra ielā 2, 

Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
 Noslēgts līgums par apgaismojuma izbūvi 

Kleistu ielas posmā no Liepezera ielas līdz 
Māras ielai Mežārēs. 

 Notiek darbs pie satiksmes infrastuktūras iz-
vērtējuma un priekšlikumu izstrādes infras-
turktūras attīstībai Piņķu ciema teritorijā.

 Izsludināts iepirkums par ielu un autoceļu 
ikdienas uzturēšanas darbiem ziemas sezo-
nā.

 Izbūvēts apgaismojums Piņķu centrā un 
Vītolu ielā Piņķos, turpinās darbi Egļu ielā 
Egļuciemā.

Pašvaldības iestādes
 Noslēgusies iepirkumu procedūra par veļas 

mazgāšanu un tīrīšanas pakalpojumiem paš-
valdības izglītības iestādēm; uzsākta piedā-
vājumu vērtēšana.

 Tiek pārbūvēta Babītes vidusskolas ēdnīcas 
telpa, labiekārtota teritorija un siltināts co-
kola stāvs.

Elfa Sloceniece, 
Babītes novada pašvaldības

izpilddirektore

Septembrī veiktie darbi sabiedriskās kārtības 
uzraudzībai Babītes novadā
Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtī-
bas daļas sargu darbības rezultāti, sadarbībā ar 
Olaines iecirkņa policijas darbiniekiem veicot 
sabiedriskās kārtības uzraudzību Babītes nova-
dā septembrī:

 veikti 44 izbraukumi; 
 saņemti un izskatīti deviņi iedzīvotāju ie-

sniegumi un sūdzības;
 ar 17 personām veiktas preventīva rakstura 

pārrunas un pieņemti paskaidrojumi;
 par alkoholisko dzērienu vai citu apreibino-

šo vielu lietošanu sabiedriskā vietā vai par 

atrašanos sabiedriskā vietā tādā reibuma stā-
voklī, kas aizskar cilvēka cieņu, sastādīti trīs 
administratīvā pārkāpuma protokoli. 
Ļoti aktuāli Babītes novadā ir iesniegumi un 

sūdzības, kas saistītas ar nesakoptiem īpašumiem. 
Tā kā rudens ir silts un lietains, zāle turpina augt. 
Lūdzam Babītes novada teritoriju īpašniekus lai-
kus sakopt savus īpašumus – nopļaut zāli, sakopt 
krūmājus un kokus, izvest būvgružus, pretējā ga-
dījumā pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļa būs 
spiesta uzsākt administratīvo lietvedību par Babī-
tes novada saistošo noteikumu neievērošanu. 

Sabiedriskās kārtības daļa vēlreiz atgādina 
suņu īpašniekiem, ka visi suņi (tostarp ma-
zie) apdzīvotas vietas robežās jāved pastaigā 
tikai un vienīgi pavadā. Tāpat atgādinām, ka 
atbilstoši Babītes novada pašvaldības noteiku-
miem suņus aizliegts peldināt Piņķu ūdenskrā-
tuvē. Par noteikumu neievērošanu tiks uzsākta 
administratīvā lietvedība.

Ainārs Skudris,
Sabiedriskās kārtības  

daļas sargs
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paziņojuMs

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Dabas krasti” zemes 
vienībai Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 
23. septembra lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamā īpašuma „Dabas krasti” zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0158 Spuņ-
ciemā, Salas pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr.19, 8.§) 
ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma 
„Dabas krasti” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8088 005 0158.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnotei-
kumus dzīvojamās apbūves īstenošanai, paredzot tai 
nepieciešamo infrastruktūru, detalizējot zemes vienību 
izmantošanu un apbūves parametrus, atbilstoši Babītes 
novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu prasībām.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babī-

tes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Inga Griezne.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt 
līdz 2020. gada 20. novembrim 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 Ba-
bītes novada pašvaldībā – pirmdienās un ceturtdienās 
plkst. 8.15–12.15 un plkst. 13.00–18.00, iepriekš zva-
not uz tālruņa numuru 67511291.

Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja

paziņojuMs

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Dižumi” izstrādes uzsākšanu Varka-
ļos, Salas pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 
23. septembra lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu zemes vienībai „Dižumi” Varkaļos, Salas 
pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr.19.10.§) ir uzsākta 
detālplānojuma izstrāde ar mērķi detalizēt zemes vie-
nības izmantošanu un apbūves parametrus, paredzot 
detālplānojuma teritorijā apbūvi, nodrošinot pietiekamas 
intensitātes pieslēgumu valsts autoceļam un nepiecieša-
mās inženierkomunikācijas.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babī-
tes novada pašvaldības Attīstības daļas teritorijas plāno-
tāja Andra Valaine.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 
2020. gada 20. novembrim 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

Par detālplānojuma zemes vienībām Kļavu ielā 4, Kļavu ielā 6 un Kļavu ielā 8, Spuņ-
ciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, izstrādes pārtraukšanu
Babītes novada pašvaldības dome 2020. gada 23. sep-
tembrī ir pieņēmusi lēmumu „Par Babītes novada pašval-
dības domes 2020. gada 22. jūlija lēmuma „Par detālplā-
nojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Kļavu ielā 4, 
Kļavu ielā 6 un Kļavu ielā 8, Spuņciemā, Salas pagastā, 

Babītes novadā” (protokols Nr. 13, 13.§) atcelšanu” 
(prot. Nr. 19, 9.§), ar kuru pārtrauc 2020. gada 22. jūlijā 
uzsāktā detālplānojuma izstrādi.

Andra Valaine, 
Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja

Noslēgts līgums par āra 
badmintona laukumu izveidi 
Babītes novadā
Turpinot darbu pie projekta „Āra badmintona laukumu izveide Babītes novadā”, noslēgti 
divi līgumi: būvdarbu līgums „Par āra badmintona laukumu izveidi Babītes novadā”, izpil-
dītājs – SIA „Būvtehnikas pakalpojumi”, līguma summa – 23 958 eiro (ar PVN); būvuzrau-
dzības līgums, izpildītājs – SIA „AV Eksperti”, līguma summa – 968 eiro (ar PVN).

Projekta rezultātā paredzēts izbūvēt badmin-
tona laukumu Sila ielā 14, Babītē, blakus jau 
esošajam rotaļu laukumam.

Plānotais būvdarbu izpildes termiņš  – šā 
gada oktobris.

Projekta mērķis ir labiekārtot drošu un pie-
ejamu brīvā laika pavadīšanas vietu aktīvai at-
pūtai ārpus telpām novada iedzīvotājiem un 
viesiem, kā arī popularizēt badmintonu kā ģi-
menei draudzīgu sporta veidu.

Projekta kopējās izmaksas – 25 289 eiro, ES 
līdzfinansējums – 13 500 eiro.

Projekts „Āra badmintona laukuma izveide 
Babītes novadā” (projekta Nr.  19-04-AL04-
019.2205-000006) Babītes novadā tiek īste-
nots Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku 
attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam apakšpasākuma „Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vie-
tējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Jolanta Ivanova,
Babītes novada pašvaldības  

projektu vadītāja

Noslēgts līgums par āra 
mūzikas instrumentu piegādi un 
uzstādīšanu Piņķos
Turpinot darbu pie projekta „Āra mūzikas instrumenti Piņķos, Babītes novadā” īsteno-
šanas, noslēgts būvdarbu līgums „Par āra mūzikas instrumentu piegādi un uzstādīšanu”. 
Noslēgtā līguma summa 20 559,11 eiro, izpildītājs – SIA „GUMI MIX GROUP”.
Projekta mērķis ir izveidot labiekārtotu, drošu 
un pieejamu brīvā laika pavadīšanas vietu ak-
tīvai, muzikālai atpūtai ārpus telpām bērniem 
un pieaugušajiem ar iespēju attīstīt radošās un 
muzikālās prasmes, kā arī sasniegt terapeitis-
kos, izglītības un izklaides mērķus, veidot soci-
ālās attiecības, saikni ar dabu un attīstīt radošu 
un harmonisku sabiedrību, kā arī popularizēt 
veselīgu dzīvesveidu.

Projekta rezultātā paredzēts pie Kultūrizglītī-
bas centra nekustamajā īpašumā „Piņķu ciems 2” 
izvietot astoņus āra mūzikas instrumentus. Plā-
notais darbu izpildes termiņš  – no 2020.  gada 
septembra līdz 2020. gada novembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir 20 559,11 eiro, 
ES līdzfinansējums – 13 500 eiro.

Projekts „Āra mūzikas instrumen-
ti Piņķos, Babītes novadā”, projekta 
NR.  19-04-AL04-A019.2201-000001 Babītes 
novadā tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības 
Fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstī-
bas programmas 2014.–2020. gadam apakš-
pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sa-
biedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
ietvaros.

Jolanta Ivanova,
Babītes novada pašvaldības projektu vadītāja
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Aizvadītā mēneša notikumu apskats īsumā
17.  septembrī jaunajā outlet cie-
mata „Via Jurmala Outlet Village” 
konferenču zālē notika uzņēmējiem 
un topošajiem uzņēmējiem veltīts 
pasākums „Uzņēmēju pēcpusdiena 
Babītes novadā”. Pasākums tika orga-
nizēts pirmo reizi, tā mērķis – veidot 
ciešāku dialogu starp pašvaldību un 
uzņēmējiem, informēt par pieeja-
majiem atbalsta instrumentiem, kā 
arī veicināt uzņēmēju savstarpēju 
sadarbību un tīklošanos. Kopumā 
pasākumu apmeklēja 36 Babītes no-
vada uzņēmēji – esošie un topošie –, 
kā arī viesi no Mārupes novada. 
Nākamo tikšanos plānots organizēt 
2021.  gada martā. Aicinām sūtīt ie-
rosinājumus tēmām uz e-pasta adre-
si Ilze.Berzina2@babite.lv.

19. septembrī Pasaules talkas ie-
tvaros pie Piņķu ūdenskrātuves no-
tika Laimes koku stādīšanas akcija 
„Katram Babītes novada ciemam 
savu Laimes koku”. Akcijas laikā par 
godu katram no 29 Babītes novada 
ciemiem tika iestādīts viens Laimes 
koks, piemēram, Bļodniekiem – pa-
rastā kļava, Trenčiem – kļavlapu pla-
tāna, Mežārēm – Amūras korķkoks, 
Cielavām – sarkanais ozols utt. Ko-
kus stādīšanai bija sarūpējis pašmā-
ju uzņēmums SIA „Labie koki”, un 
tā eksperti pasākuma laikā stāstīja 
par niansēm, kas jāievēro koku stā-

dīšanas procesā, kā arī to turpmā-
kajā kopšanā. Talkas noslēgumā pie 
katra iestādītā koka tika izvietota 
māla plāksnīte ar akcijas un ciema 
nosaukumu, gadu. Plāksnītes kopā 
ar Babītes vidusskolas audzēkņiem 
bija izgatavojusi Babītes novada ke-
ramiķe Iveta Bude. Babītes novada 
pašvaldība koku stādīšanas akciju 
organizēja pirmo reizi. 

19. septembrī Salas pagasta „Viet-
valžos” notika deju koncerts un ar 
gaismas instalācijām tika atdzīvinā-
tas mākslas projekta „Leģendu sargi” 
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 ma-
teriālus apkopoja Dace Ulpe. Kon-
certā Salas pagasta leģendas izstās-
tīja Babītes novada amatierteātris 
„Kalambūrs” un izdejoja Carnikavas 
un Olaines deju kolektīvi Jāņa Preci-
nieka vadībā. Skulptūras izvietotas 
Babītes novada pašvaldības Kultūr-
izglītības centra filiāles Salas pagastā 
„Vietvalži” skvērā un interesentu ap-
skatei pieejamas katru dienu.

22. septembrī Doles Tautas namā 
Ķekavā notika „LEADER” sadarbī-
bas projekta „Tūrisms kopā” noslē-
guma konference, kurā piedalījās 

60  dalībnieku, tostarp Babītes nova-
da pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Aivars Osītis un deputāte Ilze Bērzi-
ņa. Konferences paneļdiskusijās tika 
iztirzātas vairākas tēmas, piemēram, 
kur informāciju meklē mūsdienu 
ceļotājs, par akreditētu gidu nozīmi 
veiksmīga tūrisma galamērķa prezen-
tēšanā. Par šo savā pieredzē dalījās arī 
Babītes novada pašvaldības Kultūriz-
glītības centra filiāles „Vietvalži” Izstā-
žu zāles vadītāja Dace Ulpe. Savukārt 
par praksi jaunu tūristu piesaistes vie-
tu veidošanā stāstīja Babītes novada 
pašvaldības projektu vadītāja Jolanta 
Ivanova un kempinga „Dūšeļi” saim-
niece Zane Dūšele.

22.  septembrī svinīgi atklāts 
bērnu rotaļu laukums Dzilnuciemā, 
kas tapis, pateicoties trīspusējai sa-
darbībai starp iedzīvotājiem, zemes 
īpašnieku – Piņķu Sv. Jāņa draudzi 
un pašvaldību. Jaunā rotaļu lauku-
ma platība ir aptuveni 350 kvadrāt-
metru. Bērniem ir iespēja izmantot 
slīdkalniņu, tiltiņu „Rotējošie baļ-
ķi”, līdzsvara dēli, šūpoles ar grozu, 
rotējošo karuseli, kāpelēšanas trasi 
un eliptisko āra trenažieri u.c. Iepir-
kums „Rotaļu laukumu un daudz-
funkcionālā laukuma izbūve Babītes 
novadā” tika apstiprināts 2020. gada 
22. aprīļa Iepirkumu komisijas sēdē, 
līgums par tā īstenošanu noslēgts 

1. jūnijā. Izpildītājs – SIA „Fixman”, 
līgumsumma – 35 016,06 eiro.

29. septembrī Babītes vidusskolā 
svinīgi tika atklātas Rīgas Tehniskās 
universitātes Bērnu un jauniešu uni-
versitātes nodarbības inženierzināt-
nēs Babītes vidusskolas 2.–9. klašu 
izglītojamajiem. Babītes vidusskola 
ir trešā skola Latvijā, kurā tiks īste-
notas Rīgas Tehniskās universitātes 
sagatavotās nodarbības, kuru mērķis 
ir veicināt bērnu interesi un izpratni 
par inženierzinātnēm. Babītes novada 
pašvaldība ir  noslēgusi sadarbības lī-
gumu ar Rīgas Tehnisko universitāti, 
apņemoties segt visas izmaksas par 
šīm nodarbībām, tādējādi skolēniem 
par dalību šajā interešu izglītības pul-
ciņā, kura saturs ir balstīts Rīgas Teh-
niskās universitātes studiju virzienos, 
nekas nav jāmaksā. Pagaidām šī uni-
versitāte piedāvā mācības 60 skolas 
bērniem, taču skolas direktore Ilze 
Rozenberga pieļauj, ka nākotnē varē-
tu palielināt bērnu skaitu, kuri varēs 
apgūt šo programmu.

5. oktobrī Babītes novada paš-
valdības Administrācijas telpās kopā 
sanāca jaunieši no Babītes vidussko-
las skolēnu pašpārvaldes, pārstāvji 
no biedrības „Pierīgas partnerība”, 
Mārupes novada Izglītības dienesta 
un Babītes novada pašvaldības, lai 

kopīgās diskusijās rastu atbildes uz 
jautājumiem, kas saistīti ar jauniešu 
dzīves telpas kvalitātes uzlabošanu, 
labjūtību novadā, kā arī nepiecieša-
mo atbalstu no iesaistīto institūciju 
puses. Diskusijas laikā kā vienu no 
sasāpējušākajām problēmām jaunieši 
minēja jauniešu mājas jeb koprades 
telpas neesamību, izteica vēlmi tikt 
iesaistītiem procesos, kas saistīti ar 
pasākumu organizēšanu, tika aktu-
alizēts jautājums arī par sabiedriskā 
transporta kustības organizāciju no-
vadā. Jaunieši modelēja sabiedriskā 
transporta kustības organizācijas 
problēmsituācijas, kas varētu rasties 
arī pēc Mārupes un Babītes novada 
apvienošanas, norādot uz savienoju-
ma starp Piņķiem un Mārupes centru 
neesamību, līdz ar to arī apgrūtinātu 
sadarbības veidošanu ar Mārupes 
novada jauniešiem un Izglītības die-
nestu. Babītes novada pašvaldības 
pārstāvji solīja meklēt risinājumu 
jauniešu minētajām problēmām, tie-
sa, nenorādot konkrētus termiņus, jo 
daļa problēmu risināmas ilgtermiņā 
un sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām 
un valsts institūcijām.

Apskatu sagatavoja  
Babītes novada pašvaldības  

sabiedrisko attiecību speciālistes
Vairāk informācijas  

par notikumiem www.babite.lv

Elektronikas šķirošanas akcija  
Babītes novadā
Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA „Eco Baltia vide” aicina savus 
Babītes novada klientus piedalīties nolietoto elektroiekārtu, lielgabarī-
ta un mājsaimniecībā radušos bīstamo atkritumu bezmaksas nodošanas 
akcijā 29. un 30. oktobrī.
Mājsaimniecībā nevajadzīgo un no-
lietoto elektroiekārtu, lielgabarīta un 
bīstamo atkritumu izvešana iepriekš 
jāpiesaka līdz 22. oktobrim, reģistrē-
joties vietnē ej.uz/Skiro_Babites_no-
vada, zvanot uz tālruņa numuru 8717 
vai rakstot uz e-pasta adresi babite@
ecobaltiavide.lv. Obligāti jānorāda at-
kritumu veids, aptuvenais apjoms, kā 
arī to savākšanas vieta (adrese).

Izvešana notiks 29. un 30. oktobrī 
no plkst. 7.00 visas dienas garumā. 
Lai pēc iespējas novērstu Covid-19 
riskus, atkritumu savākšana notiks 
bezkontakta veidā. Visi nododa-
mie atkritumi jānovieto pieteikumā 
norādītajā adresē „Eco Baltia vide” 
darbiniekiem pieejamā vietā ārpus 
iežogotas teritorijas. Iedzīvotājiem 
pašiem atrasties klāt savākšanas laikā 
nav nepieciešams.

Akcijas laikā tiks savākts:
 sadzīves elektroiekārtas (ledus-

skapji, televizori, datori, monitori, 

plītis, putekļsūcēji utt.). Elektroie-
kārtām jābūt neizjauktām;

 sadzīvē radušies bīstamie atkri-
tumi (baterijas un akumulatori, 
viens komplekts vieglo automa-
šīnu riepu bez diskiem, spuldzes 
u.c.);

 lielgabarīta atkritumi (mēbeles, 
matrači u.c.).
Veicot minēto atkritumu izveša-

nu, netiks savākti cita veida atkritu-
mi, piemēram, sadzīves atkritumi un 
būvgruži (podi, vannas, palodzes, 
durvis, logi u.c. ražošanas atkritumi, 
kuri radušies būvniecības procesā).

Aktuālo informāciju vari noskaid-
rot arī mūsu mājalaspā www.ecobal-
tiavide.lv, zvanot uz tālruņa numuru 
8717 vai rakstot uz e-pasta adresi 
babite@ecobaltiavide.lv.

Alise Zvaigzne,
 SIA „Eco Baltia vide” 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicinām pieteikt vēlēšanu komisijas 
locekļu kandidātus 2021. gada 5. jūnija 
pašvaldību vēlēšanām
2020. gada 23. jūnijā spēkā stājās Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kurā ir noteikts, ka 
no 2021. gada 1. jūlija Mārupes novadā ietilps trīs pagasti – Mārupes, Babītes un Salas pagasts –, tādējādi 
apvienojot līdz tam divas pastāvīgas pašvaldības – Mārupes novadu un Babītes novadu. 
Nākamās pašvaldību vēlēšanas notiks 
2021.  gada 5.  jūnijā jaunajās admi-
nistratīvajās teritorijās. Saskaņā ar 
Admi nistratīvo teritoriju un apdzīvo-
to vietu likumu pašvaldību vēlēšanu 
sarīkošanai apvienojamos novados 
tiek izveidota jauna novadu vēlēšanu 
komisija. 2020.  gada 7.  marta apvie-
notajā Mārupes novada pašvadības 
un Babītes novada pašvaldības domju 
deputātu kopsapulcē tika lemts, ka 
apvienotā Mārupes novada vēlēšanu 
komisijā tiks ievēlēti septiņi locekļi.

Pieteikumus vēlēšanu komisijas 
locekļu kandidātiem var iesniegt līdz 
2020. gada 6.  novembrim Mārupes 
novada domes Klientu apkalpošanas 
centrā Daugavas ielā 29, Mārupē, 
Mārupes novadā, domes darba laikā 
vai sūtot parakstītus ar drošu elek-
tronisko parakstu uz e-pasta adresi 
marupe@marupe.lv.

Pieteikuma anketa atrodama paš-
valdību mājaslapās. 

Prasības vēlēšanu komisijas locek-
ļu kandidātiem:

 Latvijas pilsonība,
 latviešu valodas prasme,
 vismaz vispārējā vidējā izglītība,
 nedrīkst būt Saeimas vai attiecīgās 

pašvaldības domes deputāts.

Pieteikt kandidātus drīkst:
 partijas, partiju apvienības;
 attiecīgās domes vai apvienojamo 

pašvaldību domju deputāti;
 vēlētāju grupa (ne mazāk kā 10 

balsstiesīgi pilsoņi).

Pieteikuma anketa
Pieteikumā jānorāda vēlēšanu 

komisijas locekļa kandidāta vārds, 
uzvārds, personas kods, dzīvesvietas 

adrese, darbavieta un profesija (no-
darbošanās), ziņas par piedalīšanos 
vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā 
iepriekš. Pieteikumam pievienojams 
katra kandidāta rakstveida paziņo-
jums, ka viņš piekrīt savas kandida-
tūras pieteikšanai un savu personas 
datu apstrādei, kas veicama saskaņā 
ar šā likuma prasībām.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, 
pieteikums jāparaksta katram vēlē-
tājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, 
personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Ja kandidātu izvirza politiskā parti-
ja vai politisko partiju apvienība, pie-
teikumam pievienojams arī izraksts 
no tās centrālās pastāvīgi funkcionē-
jošās vadības institūcijas lēmuma.

Informācija no  
Mārupes novada pašvaldības 

mājaslapas 



Sporta sacensību rezultāti
29. augustā Babītes sporta komplek-
sā notika Pierīgas novadu sporta spē-
les novusā. Desmit novadu komandu 
konkurencē Babītes komanda ar 29 
punktiem ierindojās 2. vietā. 

Individuālie rezultāti pie atse-
višķiem galdiem: Igors Ramba  – 
2.  vieta (15 punkti), Ainārs Gro-
sens  – 1.  vieta (14 punkti), Gaidis 
Čoders – 2. vieta (13 punkti), Dace 
Balaka – 7. vieta (8 punkti).  

15. septembrī Baldones novadā 
pie Riekstu kalna notika sacensības 
rudens krosā. Sacensībās piedalījās 
astoņu novadu komandas. Kopvērtē-
jumā četrām komandām bija vienāds 
punktu skaits. Atbilstoši nolikuma 
papildu noteikumiem Babītes novada 
komanda ierindojās 3. vieta aiz Mār-
upes un Salaspils komandām. 

Individuālie rezultāti: Kamilla Va-
nadziņa (S16+) – 1. vieta (1800 m), 
Ilona Kojaloviča (S50)  – 1. vieta 
(1000  m), Edijs Kizenbahs (V50)  – 
1. vieta (1800 m), Igors Gucanovičs 
(V40) – 2. vieta (1800 m), Rita Gol-
vere (S50) – 3. vieta (1000 m), Māris 
Karlsons (V50) – 2. vieta (1800 m), 
Gundars Ošmucnieks (V50) – 4. vie-
ta (1800 m), Irina Kizenbaha (S50) – 
5. vieta (1000 m).

26.  septembrī Baldones novadā 
notika sacensības MTB krosā. De-
viņu novadu konkurencē Babītes 
komanda ierindojās 7. vietā. 

Individuālie rezultāti: Rita Golve-
re (S50) – 2. vieta (16 km), Marika 
Kuļikova (S40)  – 5.  vieta (16 km), 
Eduards Kupča (V60)  – 5.  vieta 
(5  km),Valerijs Golvers (V50)  – 
6.  vieta (16  km), Rolands Rozen-
felds (V40) – 8. vieta (24 km), Gints 
Erenbots (V40) – 11. vieta (24 km).

10. septembrī Latvijas Sporta ve-
terānu savienības 57.  sporta spēlēs 
Valmierā notika sacensības peldē-
šanā. Babītes novadu individuālajā 
konkurencē pārstāvēja vienīgais da-
lībnieks Reinis Eisaks. Vecuma grupā 
35+ Reinis izcīnīja 3. vietu 50 metru 
distancē brasā un 4. vietu peldējumā 
50 metru distance brīvajā stilā. Ko-
mandu konkurencē Babītes novada 
komanda ierindojās 10. vietā.

19.  septembrī notika sacensības 
novusā. 36 komandu konkurencē 
Babītes novada pirmā komanda izcī-
nīja 5. vietu, bet otrā komanda ierin-
dojās 27. vietā. 

Labākie individuālie rezultāti: 
Gaidis Čoders (grupā 70+) – 1. vie-
ta, Ainārs Grosens (grupā 60+)  – 
3. vieta.

26.  septembrī Piņķos notika 
Latvijas čempionāts un Babītes no-
vada atklātās sacensības vieglatlēti-
kas krosā, kurās piedalījās aptuveni 
400 dalībnieku no vairākiem Latvijas 
novadiem. Ārpus sacensību program-
mas tika organizēts skrējiens Babītes 

novada pirmsskolas vecuma bērniem, 
kur 300 metru distanci noskrēja 
35  bērni (daži ar vecāku palīdzību). 
Visi, kas pārvarēja distanci, saņēma 
piemiņas medaļu. No Babītes novada 
iedzīvotājiem par Latvijas čempioni 
vecuma grupā līdz 18 gadiem kļuva 
Kamilla Vanadziņa, bet Kamillas brā-
lis Rūdolfs izcīnīja sudraba medaļu 
grupā līdz 14 gadiem.

20. septembrī Babītes sporta kom-
pleksā notika Babītes novada sporta 
spēļu ceturtā posma sacensības kāršu 
spēlē „Zolīte”. 1. vieta Sandim Molod-
covam, 2. vieta Edgaram Caunem, 
3. vieta Kasparam Kauliņam.

27. septembrī Eiropas Sporta ne-
dēļas ietvaros notika Babītes novada 
Tautas velobrauciens. 42 kilometru 
maršrutu, kurš veda pa novada skai-
stākajām vietām, veica 43 dalībnieki 
(jaunākais dalībnieks bija 18 gadus 
vecs, vecākais  – 70 gadus vecs). Fi-
nišā dalībniekus gaidīja piemiņas 
medaļas, kā arī silta zupa un lielisks 
garastāvoklis.

30.  septembrī Babītes sporta 
kompleksā notika Starptautiskajai 
senioru dienai veltīts novusa turnīrs, 
kurā piedalījās 12 Babītes novada da-
lībnieki vecumā no 40 gadiem.

Sergejs Varša, 
Babītes sporta kompleksa 

metodiķis

Babītes vidusskolai savs 
medijpratības treneris
Viena no prioritātēm 2020./2021. mācību gadā Babītes vidusskolā ir 
medijpratība. Ir svarīgi, lai izglītojamie apgūst zināšanas un prasmes, 
kas nepieciešamas darbam ar informācijas avotiem. Tās ietver ne tikai 
informācijas atrašanu, bet arī šīs informācijas kritisku izvērtēšanu, 
dažādu avotu salīdzināšanu un prasmi veidot savu pamatoto viedokli. 

Šajā jomā kopā ar saviem audzēkņiem 
aktīvi darbojas angļu valodas pedago-
ģe Diāna Pekša, kura 8. un 9. septem-
brī ar sešiem 11.b klases pārstāvjiem 
devās uz Daugavpili, kur piedalījās ide-
ju hakatonā „Media lab Radio”. ASV 
vēstniecības atbalstīto pasākumu 
organizēja ASV informācijas centrs 
Daugavpilī un sabiedriskā organizāci-
ja „New East”. Pasākuma mērķis bija 
izglītot jauniešus un pedagogus medij-
pratības jomā, spēcinot prasmes kritis-
ki izvērtēt plašsaziņas līdzekļu sniegtās 
informācijas saturu un ticamību. Izglī-
tojošajā programmā piedalījās vairāk 
nekā 70 skolēnu, studentu un peda-
gogu no Daugavpils, Krāslavas, Rīgas, 
Babītes, Dagdas un Ludzas. 

Divās hakatona dienās mentori 
no Latvijas Radio, karjeras attīstības 
programmas „Start Strong”, izglītī-
bas organizācijas „IREX” un Varša-
vas Universitātes, kā arī SMM spe-
ciālisti, marketologi un eksperti no 
ASV vēstniecības vadīja vairāk nekā 
10 lekcijas un darbnīcas. 15  jaunie-
šu komandas divas dienas strādāja 
pie radio raidījuma prototipa un 

prezentēja idejas. Viena no mūsu 
komandām, kuras sastāvā bija Emīls 
Erciņš, Raimonds Andris Augulis 
un Teodors Rezņikovs, kļuva par 
uzvarētājiem un kopā ar vēl diviem 
finālistiem turpinās darbu kopā ar 
žurnālistiem un producentiem no 
Latvijas Radio, attīstot un izmēģinot 
savas idejas praksē. 

Sadarbojoties ar Pasaules at-
tīstības un izglītības organizāciju 
„IREX”, 11.b klases izglītojamais 
Emīls Erciņš tika izvirzīts dalībai 
Baltijas Medijpratības programmā, 
kur viņš apguva nepieciešamās zinā-
šanas un ieguva jauniešu medijpratī-
bas trenera kvalifikāciju. Emīls jau ir 
novadījis pirmās nodarbības Babītes 
vidusskolas 9., 10. un 11. klašu iz-
glītojamajiem. Piedaloties diskusijā, 
aktivitātēs un noklausoties lekciju, 
izglītojamie ieguva zināšanas, kā at-
pazīt viltus ziņas un pareizi pārbau-
dīt medijos sniegto informāciju. 

   Diāna Pekša,
Babītes vidusskolas  

angļu valodas pedagoģe

Skolotāju diena Salas sākumskolā
2. oktobrī Salas sākumskolas 
5. un 6. klases skolēni iejutās 
skolotāju ādā, pasniedzot mācību 
priekšmetu stundas saviem 
skolasbiedriem 2., 3. un 4. klasē. 
Savukārt šo priekšmetu skolotāji 
uz brīdi pārtapa par skolēniem, 
piedaloties stundās un aktīvi 
demonstrējot skolēniem raksturī-
go uzvedību.
Mācību priekšmetu jaunie skolotāji 
savām stundām bija sagatavojušies 
ļoti atbildīgi: eksperimenti, grupu 
darbi, radošie darbi un aktivitātes 
svaigā gaisā  – viss tika ļoti apzinīgi 
organizēts, kā arī jaunieši pierādīja, 
ka prot noturēt klases uzmanību un 
disciplīnu. Bet skolotāji, kas nu bija 
pārtapuši par skolēniem, gan rādīja 
dažādas sejas  – cits bija priekšzī-
mīgs skolēns ar teicamām sekmēm 
un pozitīvu attieksmi, cits traucēja 
klasesbiedrus, cēla kājas uz galda un 
protestēja ikkatram skolotāja teiku-
mam. Jaunie skolotāji ar izaicināju-
miem tika galā itin labi, tikai vienā 
gadījumā situācijai pieaicinot skolas 
direktori! Smieklīgi un atjautīgi bija 
gan skolēni, gan skolotāji. Radoši un 

interesanti pavadīta diena, un jau at-
kal gūti jauni iespaidi un gaišas atmi-
ņas par piedzīvojumiem skolā! 

Savukārt 1.  klases vecāki bija sa-
gatavojuši pārsteigumu savas klases 
audzinātājai, skolotāja pienākumus 
šajā rītā uzņemoties pašiem. Tika 
sveikta un ar dažādiem jautājumiem 
izzināta klases audzinātāja, vērtas 
kastaņu krelles, gatavots saldais 
ēdiens un risināti matemātikas uzde-

vumi. Bērni ar aizrautību un interesi 
vēroja jaunās skolotājas un labprāt 
darbojās visās aktivitātēs. Paldies ak-
tīvajām mammām par iniciatīvu! 

Paldies visiem atjautīgajiem „sko-
lotājiem” un mūsu radošajiem „sko-
lēniem” par tik lielisku pasākumu!

Aija Vanaga, 
Salas sākumskolas direktores  
vietniece audzināšanas jomā

Audzēkņu mammas vada Skolotāju dienu 1. klasē.
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Jaunajā medijpratības trenerī ieklausās 10. klašu izglītojamie.

Jaunieši no Babītes vidusskolas gūst uzvaru Daugavpilī.
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pasākuMi BaBītes novadā
  24. oktobrī Kultūrizglītības centra filiālē 
Salas pagastā „Vietvalži” plānotais Kul-
tūrizglītības centra mūsdienu deju grupas 
„Platīns” 20 darbības gadu jubilejas pasā-
kums ir ATCELTS!
  25. oktobrī paredzētā amatierteātra 
„Kalambūrs” kostīmizrāde „Pelnrušķīte” 
PĀRCELTA uz 12. decembri plkst. 14.00 
un 16.30. 

  31. oktobrī saulrietā (plkst. 16.43), 
kad no ēnām un pakšiem laukā lien raga-
nas un velni, Kultūrizglītības centra filiāles 
„Vietvalži” skvērā notiks pasākums visai 
ģimenei „Šausmu stāsti „Vietvalžos””, 
kura laikā tiks izgaismotas skulptūras 
„Leģendu sargi” un raganas un mošķi 
stāstīs spokainus šausmu stāstus. Apmek-
lētājus aicinām maskoties, lai rēgi un jodi 
neaizrauj. Maskās tērptie tiks pie kāda 
pārsteiguma (pārsteigums neattiecas uz 
medicīnisko sejas masku nēsātājiem). Ieeja 
pasākumā bez maksas, ievērojot visus tā 
brīža MK noteikumus un sanitāro protoko-
lu. Vairāk informācijas, zvanot uz tālruņa 
numuru 20001958 vai rakstot uz e-pasta 
adresi sabine.upeniece@babite.lv. 

  6. novembrī plkst. 19.00 Kultūrizglī-
tības centra  filiālē Salas pagastā „Vietval-
ži” kino seanss – filmizrāde „Kino un mēs”. 
Kas notiktu, ja „Mērnieku laiku” Ķenci spē-
lētu Jānis Skutelis? Ko darītu Andris Keišs, 
ja viņam būtu jāiemiesojas Gunāra Cilinska 
ādā? Vai Egonam Dombrovskim izdotos 
atveidot Kinostudijas leģendāro „bojeviku” 
režisoru Aloizu Brenču? Trīs Latvijā pazīs-
tami aktieri pievēršas iemīļotajām latviešu 
padomju filmām, mēģinot saprast, kāpēc 
tās uzņēma tieši tā… Komēdija „Kino un 
mēs” ir mūsdienīgas formas filmizrāde, 
kurā apvienoti teātra un kino elementi. 
Aktieru trijotne ar komiskām un izklaidē-
jošām ainām atklāj leģendārās Rīgas Kino-
studijas aizkulises, un, izrādās, ka slavenie 
režisori, operatori un aktieri piedzīvojuši 
dažādas amizantas likstas un savstarpējus 
konfliktus, lai radītu tos mākslas darbus, 
kas tagad jau kļuvuši par plaši pazīstamu 

klasiku. Filmizrāde piedāvās kuriozus no 
uzņemšanas laukumiem, mākslas pado-
mes sēdēm, ieskatu vēstures lappusēs un 
kino klasikas ainu inscenējumus jaunos 
un negaidītos veidos. Biļetes cena: 2 eiro. 
Filma tiks demonstrēta latviešu valodā ar 
subtitriem krievu valodā. Personalizētās 
biļetes (jāiesniedz vārds, uzvārds un tālru-
ņa numurs) var iegādāties Kultūrizglītības 
centra  filiālē „Vietvalži” pie administra-
tora no 30. oktobra (norēķinus var veikt 
tikai skaidrā naudā). Seanss pie galdiņiem 
vienas mājsaimniecības pārstāvjiem. Līdzi 
drīkst ņemt nelielu groziņu. Vietu skaits 
zālē ir ierobežots. Vairāk informācijas, 
zvanot uz tālruņa numuru 20001958 vai 
rakstot uz e-pasta adresi sabine.upenie-
ce@babite.lv. Pasākuma laikā tiks ievēroti 
tā brīža MK noteikumi, distancēšanās un 
sanitārais protokols. 

  11. novembrī no plkst. 18.30 līdz 
20.00 notiks sveču gājiens „Spuņciema 
ielas sadziedāšanās” par godu Lāčplēša 
dienai. No „Vietvalžiem” pa Spuņciema 
ielu dosimies uz „Vecupeniekiem”. Kopā ar 
mūziķiem Laumu Matuli un Induli Skrebeli 
sadziedāsimies ar māju iedzīvotājiem un aiz 
sevis atstāsim sveču gaismas ceļu. Nonā-
kot galā, netālu no vietas, kur 1919. gadā 
Spuņciemā notika kauja starp Latvijas 
armiju un sarkanajiem strēlniekiem, ko-
pīgi iedegsim ugunskuru, sasildīsimies ar 
karstu tēju un vienosimies dziesmās par 
brīvu Latvijas valsti. Dziesmu grāmatiņas 
tiks izdalītas pulcēšanās vietās. Aicinām 
iedzīvotājus saglabāt tradīciju, pievieno-
jot arī savu svecīti gaismas ceļā, un ņemt 
līdzi sausu malku ugunskuram. Maršruts: 
plkst. 18.30 pulcēšanās pie Kultūrizglītības 
centra filiāles Salas pagastā „Vietvalži” F 
Vecā ēdnīca (Spuņciema ielas sākums) F 
Salons „Lea”/Doktorāts F bērnu rotaļlau-
kums F „Ezeri” (iekšpagalms) F „Pa-
pardes” (ielas puse) F Salas sākumskolas 
stāvlaukums F viesu nama un laivu bāzes 
„Vecupenieki” pagalms. Vairāk informāci-
jas, zvanot uz tālruņa numuru 20001958 

vai rakstot uz e-pasta adresi sabine.upe-
niece@babite.lv. 

  14. novembrī plkst. 19.30 Kultūrizglītī-
bas centra  filiālē Salas pagastā „Viet valži” 
Maksima Trivaškeviča stand-up komēdija 
„Latviešu komiķis”. Soloprogrammas autors 
un izpildītājs Maksims Trivaškevičs – komiķis 
ar īpatnēju un oriģinālu humora pasniegša-
nas veidu, kura dēļ skatītāji nereti smejas līdz 
asarām, bet viņa iepriekšējā izrāde „Humors 
pa latviski” nodrošināja kārtīgu smieklu un 
no tā izrietošu C vitamīna devu vairāk nekā 
desmit tūkstošiem skatītāju. Paspējis pavie-
soties Jāņa Skuteļa „Pusnakts šovā”, ar savu 
humoru izpelnīties Latvijas specdienestu uz-
manību un ar regulārām uzstāšanās reizēm 
priecējot latviski runājošos gan dzimtenē, 
gan arī ārzemēs, Maksims ar izrādi beidzot 
viesosies „Vietvalžos”. Vietas pie galdiņiem 
vienas mājsaimniecības pārstāvjiem. Biļe-
tes ierobežotā daudzumā varēs iegādāties 
Kultūrizglītības centra filiālē „Vietvalži” no 
30. oktobra līdz 11. novembrim. Biļetes cena: 
2 eiro; pasākuma dienā – 4 eiro. Norēķinus 
var veikt tikai skaidrā naudā. Biļetes iegādei 
jāiesniedz vārds, uzvārds, telefona numurs 
(dati netiek publiskoti). Līdzi var ņemt nelielu 
groziņu. Ieeja atvērta no plkst. 18.30. Izrādes 
garums – viena stunda. Auditorija – 16+. 
Sīkāka informācija, zvanot uz tālruņa numu-
ru 20387272 vai rakstot uz e-pasta adresi 
sabine.upeniece@babite.lv. Pasākuma laikā 
tiks ievēroti tā brīža MK noteikumi, distancē-
šanās un sanitārais protokols.
  15. novembrī Latvijas Republikas prok-
lamēšanas 102. gadadienai veltīts pasā-
kums stāvlaukumā pie Babītes vidusskolas 
(Jūrmalas ielā 17, Piņķos). 

 Pasākuma programma:  
  no plkst. 11.00 līdz plkst. 15.00 mi-
litārās tehnikas un ekipējuma izstāde. 

Pasākumā piedalīsies NATO paplašinātās 
klātbūtnes Latvijā kaujas grupa, Zemessar-
dzes 1. Rīgas brigādes 17. Kaujas atbalsta 
bataljons un Jaunsardze. Interesenti varēs 
aplūkot vienību ieročus, ekipējumu un militā-
ro tehniku. Pasākuma laikā varēs uzzināt par 

dienesta iespējām Nacionālajos bruņotajos 
spēkos un tikties ar karavīriem. Pasākuma 
laikā būs pieejami roku dezinfekcijas līdzekļi; 

  no plkst.12.00 līdz 12.40 Latvijas Re-
publikas Zemessardzes orķestra koncerts 
(diriģents Andis Karelis);  

  plkst. 16.00 grupas „Dzelzs Vilks” kon-
certs. 

 Autobusa kursēšanas laiks un pieturvietas 
nokļūšanai uz/no 15. novembra pasākuma:

  izbraukšana uz militārās tehnikas 
izstādi: plkst. 10.30 no KIC „Vietvalži”; 
plkst. 10.40 Spuņciema sporta halle/
sākumskola; plkst. 10.55 Straupciems; 
plkst. 11.05 Gātciems; plkst. 11.20 au-
tobusa pietura „Krievi”, Ventspils šo-
seja; plkst. 11.45 Babīte, Liepu aleja; 
plkst. 12.00 Piņķi, Jūrmalas iela 17;

  izbraukšana no militārās tehnikas 
izstādes: plkst. 13.30 no Piņķiem, Jūrma-
las ielas 17 (tās pašas pieturas kā turpceļā);

  izbraukšana uz grupas „Dzelzs 
Vilks” koncertu: plkst. 14.30 no Spuņ-
ciema (tās pašas pieturas kā pirmajam 
braucienam);

  izbraukšana no grupas „Dzelzs 
Vilks” koncerta: plkst. 17.30 no Piņ-
ķiem, Jūrmalas ielas 17 (tās pašas pieturas 
kā turpceļā).

Autobuss ir bez maksas. 
 
Ņemot vērā arvien pieaugošo saslimstību ar Co-
vid-19 un tam sekojošos valstī noteiktos pulcē-
šanās ierobežojumus iekštelpās, rūpējoties par 
pasākuma viesu veselību, nolemts, ka Latvijas 
Proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā 
paredzētā Babītes novada pašvaldības apbalvo-
jumu pasniegšanas ceremonija tiek pārcelta uz 
2021. gada maiju – Latvijas neatkarības atjau-
nošanas dienai veltītā pasākuma ietvaros.

  16. novembrī plkst. 16.00 bibliotēkā 
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi) tikšanās ar Kul-
tūrizglītības centra filiāles Salas pagastā 
„Vietvalži” Izstāžu zāles vadītāju Daci Ulpi 
tematiskā pasākumā „Pāvula neatkarība”.

  21. novembrī Kultūrizglītības centra 
filiālē Salas pagastā „Vietvalži” Kino 

diena, kuras ietvaros bez maksas varēs 
noskatīties divas Rīgas kinostudijas spēl-
filmas: plkst. 14.00 „Latviešu strēlnieka 
stāsts” (1958), plkst. 16.00 „Akmens 
un šķembas” jeb „Es visu atceros, Ri-
čard!”. Vietas pie galdiņiem – vienas māj-
saimniecības pārstāvjiem. Līdzi drīkst ņemt 
nelielu groziņu. Rezervēt vietas iespējams, 
zvanot administratorei uz tālruņa numuru 
20387272 vai rakstot uz e-pasta adresi 
sabine.upeniece@babite.lv. (Vietu rezervā-
cijai nepieciešams iesniegt vārdu, uzvārdu 
un telefona numuru.) Pasākuma laikā tiks 
ievēroti tā brīža MK noteikumi, distancēša-
nās un sanitārais protokols.

  Līdz novembra beigām „Vietvalžu” 
Radošo prasmju telpā būs apskatāma iz-
stāde „„Padomju Latvijas” gadi”, kurā var 
iepazīties gan ar dokumentālām liecībām – 
fotogrāfijām, propagandas materiāliem, 
dokumentiem –, gan laikmetu un sadzīvi 
raksturojošiem priekšmetiem.

Apmeklējot publiskos pasākumus, apmek-
lētāji apliecina, ka neiebilst pasākumu laikā 
organizatoru uzņemto fotogrāfiju, videomate-
riālu izmantošanai un rezultātu atspoguļoša-
nai Babītes novada pašvaldības informācijas 
kanālos: interneta vietnē www.babite.lv,  
sociālajos tīklos www.facebook.com un  
www.youtube.com un pašvaldības informa-
tīvajā izdevumā „Babītes Ziņas”. Datu pār-
zinis – Babītes novada pašvaldība. Personas 
dati tiks apstrādāti pasākuma publicitātes 
nodrošināšanai. 
Plašāka informācija par pasākumiem paš-
valdības interneta vietnē www.babite.lv un 
„Facebook” lapā www.facebook.com/Babi-
tesnovads. 

Lūgums ņemt vērā, ka valstī noteiktie 
ierobežojumi Covid-19 ierobežošanai 
var mainīties, atsevišķi pasākumi var 
tikt atcelti, tāpēc aktuālajai informāci-
jai par pasākumu norisi aicinām sekot 
līdzi pašvaldības interneta kanālos – 
mājaslapā un „Facebook”.

2020. gada septembrī 
Babītes novadā piedzimuši 
septiņi bērni – četras 
meitenes un trīs zēni. 
Iedzīvotāju skaits 2020. gada 
1. oktobrī – 
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Aijas Bernhardes gleznu izstādes „Laiku lokos” atklāšana
3. oktobrī Piņķu bibliotēkā draugu 
un interesentu lokā notika glez-
notājas Aijas Bernhardes gleznu 
izstādes „Laiku lokos” atklāšana.

Pasākumā muzikālus priekšnesumus 
sniedza Babītes Mūzikas skolas un Jā-
zepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas 
audzēkņi. Klausītājus iepriecināja gan 
bezbēdīgas, gan nopietnas vijoles un 
čella skaņas klavieru pavadījumā.

Māksliniece Aija Bernharde savā 
laikā ir mācījusies Rīgas Lietišķās 
mākslas vidusskolas Keramikas no-
daļā, tad studējusi Rīgas Politehnis-
kā institūta (tagad Rīgas Tehniskā 
universitāte) Arhitektūras fakultātē. 

Visus aktīvos darba gadus 
strādājusi par arhitekti, 
bet, aizejot pensijā, atsā-
kusi savas radošās aktivi-
tātes zīda apgleznošanā, 
akvareļu gleznošanā, kā 
arī apguvusi gleznošanu ar 
eļļas un akrila krāsām. Sa-
vas prasmes papildinājusi 
Vitas Jurjānes vadītajā Rī-
gas tēlotājas mākslas stu-
dijā „Kolorīts” un Baibas 
Māzeres vadītajā Jūrmalas 
mākslas studijā „Mūžu 
dzīvo, mūžu mācies”. No 
2010.  gada Aija Bernhar-
de ir Jūrmalas Mākslinie-

ku biedrības biedre. Līdz šim Aijas 
Bernhardes darbi ir pabijuši dažādās 
izstādēs, bet izstāde „Laiku lokos” 
bibliotēkā Piņķos ir viņas pirmā lie-
lākā personālizstāde.

Aijas Bernhardes gleznas Babītes 
novada pašvaldības bibliotēkā Piņķos 
būs apskatāmas līdz oktobra beigām.

Ināra Pētersone,
Piņķu bibliotēkas bibliotekāre
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Aijas Bernhardes izstāde „Laiku laikos” ir glez-
notājas pirmā lielākā izstāde.


