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Daudz laimes, Latvija!  
Novembris Latvijai ir īpašs mēnesis, jo tajā atzīmējam valstij tik nozīmīgus notikumus – Lāčplēša dienu 11. novembrī, godinot tos, 
kuri cīnījās un aizstāvēja Latvijas neatkarību Brīvības cīņās, kā arī Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu 18. novembrī.
Patriotu nedēļas laikā parasti notiek dažādi piemiņas brīži un atceres pasākumi. Šogad Latvijas 102. gadadienu atzīmējam 
citādāk. Babītes novadā, iepretim Piņķu Sv. Jāņa baznīcai, novembrī izveidojām gaismas instalāciju Latvijas kontūras formā 
(fotogrāfijā). Piedalīties kopīgā gaismas objekta veidošanā, par godu Latvijai aizdedzot arī savu svecīti, Patriotu nedēļā tika 
aicināts ikviens.
Aicinām aizvadīt svētkus savās mājās – ģimenes lokā.  Lai visiem mierīgi un sirds silti svētki!

„Pīlādzīšiem” 2. vieta vokālistu konkursā
Šā gada 1. novembrī lieliskus panākumus guvusi Babītes novada Salas pagasta bērnu 
popgrupa „Pīlādzīši”. Piedaloties tiešsaistes vokālistu konkursā „Popfest Jūrmala” 
ar dziesmu „Dinozauru aritmētika” (Reiņa Sējāna mūzika, Ineses Zanderes vārdi), kas 
iekļauta popgrupas 2019. gadā izdotajā albumā „Neticams notikums”, „Pīlādzīši” sīvā 
konkurencē izcīnīja godpilno 2. vietu.

Īpašas uzslavas pašmāju popgrupa saņēma 
no žūrijas locekļiem Markus Rivas un Lindas 
Dinsbergas jeb Anmary, kuri piešķīra popgru-
pai savu simpātiju diplomu.

„Pīlādzīši” visiem vēl labu veselību un ļoti 

gaida drīzu tikšanos atkal klātienes koncertos!

Informāciju sagatavoja  
Maija Sējāne, 

popgrupas „Pīlādzīši” vadītāja
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babītes novada pašvaldības domes pieņemtie lēmumi oktobrī

Babītes novada pašvaldības domes sēdē 2020. gada 28. oktobrī izskatīti 40 lēmumprojek-
ti. Sēdē piedalījās 13 domes deputāti. 
Domes lēmumi īsumā: 

 dvīņu mājas divām telpu grupām Spilves ielā 83, Spilvē, Babītes pagastā, piešķirt adresi Spil-
ves iela 83-1, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads (telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 
80480040659001001), un Spilves iela 83-2, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads (telpu 
grupai ar kadastra apzīmējumu 80480040659001002); 

 mainīt nekustamajā īpašumā „Svīres” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480040659 
Spilves ielā 83, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā, lietošanas mērķi visā platībā no „Ko-
mercdarbības objektu apbūve” uz „Individuālo dzīvojamo māju apbūve”; 

 atļaut nekustamā īpašuma Rotaļu iela 2, kadastra nr. 80480010880, zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 80480010845 sadalīt divās daļās atbilstoši zemes ierīcības plānam;

 atbilstoši detālplānojuma zemes ierīcības darbu plānam esošā nekustamā īpašuma Liepu ale-
ja 5A, kadastra nr. 80480040236, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480040236, Ķir-
šu iela 6, kadastra nr. 8048 004 0027, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0234 
un „Melnalkšņi”, kadastra nr. 8048 004 0234, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8048 004 0235 teritorijā izveidot jaunas zemes vienības un reģistrēt tās kā atsevišķus nekus-
tamos īpašumus. Likvidēt adresi „Melnalkšņi”, Babīte, Babītes pagasts; 

 precizēt nekustamā īpašuma ar kadastra nr. 80480120019 nosaukuma pieraksta formu, mai-
not to no „Ērgļu ligzda” uz „Ērgļu Ligzda”, Babītes pagastā;

 mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus zemes vienībām pie Liepu alejas Babītē, Babītes 
pagastā, Babītes novadā, atbilstoši lēmuma 1. pielikumā iekļautajā tabulā norādītajam lietoša-
nas mērķu sadalījumam katrai atsevišķai zemes vienībai; 

 atļaut pievienot nekustamā īpašuma Nellijas iela 4, kadastra nr. 80480080626, zemes vie-
nībai 0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 80480080356 nekustamā īpašuma Nellijas 
iela 6, kadastra nr. 80480080627, zemes vienību 0,1226 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
80480080357. Apvienotajai zemes vienībai ar kopējo platību 0,2426 ha noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” un piešķirt 
adresi Nellijas iela 4, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes novads. Likvidēt adresi Nellijas iela 6, 
Vīkuļi, Babītes pagasts;

 atļaut apvienot blakus esošās zemes vienības Dzintaru ielā 2, kadastra apzīmējums 
80480030726, un Dzintaru ielā 4, kadastra apzīmējums 80480030725, Piņķos, Babītes pa-
gastā, novadā. Apvienotajai zemes vienībai piešķirt adresi Dzintaru iela 2, Piņķi, Babītes pa-
gasts, Babītes novads, un likvidēt adresi Dzintaru iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes no-
vads. Apvienotajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme”; 

 atļaut apvienot blakus esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 80480031186, 
80480031187 un 80480031190 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā. Apvienotajai zemes 
vienībai un uz tās esošajai ielai piešķirt nosaukumu Pakrastu iela un noteikt nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķi „Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā”;  

 atļaut no nekustamā īpašuma „Ķirši 268”, kadastra nr.808800500334, atdalīt un reģistrēt kā 
atsevišķu nekustamo īpašumu un kadastra objektu zemes vienību 0,0133 ha platībā ar ka-
dastra apzīmējumu 80880050335, saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un 
piešķirt nosaukumu un adresi „Friči”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads; 

 apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma „Ābeles”, kadastra nr. 80480030170, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80480030633 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai;

 aizstāt Babītes novada domes 02.04.2020. lēmuma „Par zemes ierīcības projekta apstipri-
nāšanu nekustamā īpašuma „Ūsiņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480130090 
sadalīšanai Klīvēs, Babītes pagastā, Babītes novadā” (protokols Nr.  3, 11.§) lemjošās daļas 
2. punktu ar tekstu „Projektētai zemes vienībai Nr. 1 ar kadastra apzīmējumu 80480130136, 
platība – 0,50 ha, un piešķirt adresi/nosaukumu „Dzīpari”, Klīves, Babītes pagasts, Babītes 
novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 0,12 ha platībā individuālo dzīvo-
jamo māju apbūve (NĪLMK – 0601); 0,38 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK – 0101).” Aizstāt lēmuma lemjošās daļas 3. punktu ar 
tekstu „Projektētai zemes vienībai Nr.  2 ar kadastra apzīmējumu 80480130137, platība  – 
0,52 ha, un piešķirt adresi/nosaukumu „Dravnieki”, Klīves, Babītes pagasts, Babītes novads, 
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0,12 ha platībā – individuālo dzīvojamo māju 
apbūve (NĪLMK – 0601); 0,40 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (NĪLMK – 0101).”;

 nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma projektu 
nekustamā īpašuma „Dzilnustūrīši” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480071033 
Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā; 

 apstiprināt detālplānojumu zemes vienībai „Jaunušas” ar kadastra apzīmējumu 80480040218 
Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā;

 atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes vienībām Priedes ielā 1 ar kadastra apzīmēju-
mu 80480071048, Priedes ielā 2 ar kadastra apzīmējumu 80480071039, Priedes ielā 3 ar 
kadastra apzīmējumu 80480071047, Priedes ielā 4 ar kadastra apzīmējumu 80480071040, 
Priedes ielā 5 ar kadastra apzīmējumu 80480071046, Priedes ielā 6 ar kadastra apzīmēju-
mu 80480071041, Priedes ielā 8 ar kadastra apzīmējumu 80480071042, Priedes ielā 10 ar 

kadastra apzīmējumu 80480071043, Priedes ielā 12 ar kadastra apzīmējumu 80480071044, 
Priedes ielā 14 ar kadastra apzīmējumu 80480071045, Viestura ielā 6 ar kadastra apzīmēju-
mu 80480070334, Viestura ielā 8 ar kadastra apzīmējumu 80480070333 un zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 80480070918 Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā;

 atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai pie Indriņas ielas Mežārēs, Babītes pa-
gastā, ko ietver zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 80480010058, 80480010951, 
80480010950, 80480010952, 80480010953, 80480010954, 80480010955, 80480011016, 
80480011017 un 80480010939;

 atļaut grozīt 2014. gada 13. maijā noslēgto administratīvo līgumu par nekustamā īpašuma 
Jūrmalas iela 13A, kadastra apzīmējums 80480030262, detālplānojuma īstenošanas kārtību, 
nosakot līgumā ietverto uzdevumu īstenošanas termiņu – 2025. gada 31. decembris;

 Babītes novada pašvaldības metu konkursa „Piņķu ūdenskrātuvei piegulošās teritorijas attīstības 
vīzija” organizēšanai izveidot žūrijas komisiju, nosakot to šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētā-
ja – Babītes novada pašvaldības Attīstības daļas vadītāja Veldze Liepa; komisijas locekļi – domes 
priekšsēdētājs Aivars Osītis, Attīstības komitejas priekšsēdētājs Gatis Štolcers, Nekustamā īpašu-
ma apsaimniekošanas daļas vadītājs Jānis Ozoliņš, Būvvaldes arhitekts Gints Zvejnieks, Babītes 
sporta kompleksa vadītājs Guntars Reika, Iepirkumu daļas vadītāja Linda Klāva, domes priekš-
sēdētāja vietniece Darja Cvetkova, Attīstības daļas projektu vadītāja Jolanta Ivanova; atbildīgais 
sekretārs – Iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Vita Meimere. Uzdot žūrijas komisijai organi-
zēt metu konkursu „Piņķu ūdenskrātuvei piegulošās teritorijas attīstības vīzija” un tā nolikumu; 

 veikt grozījumus Babītes novada pašvaldības domes 27.09.2017. noteikumos Nr. 4 „Maksas 
pakalpojumu cenrādis par Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būv-
niecības daļas pakalpojumiem lokālplānojumu un detālplānojumu izstrādei”, aizstājot vārdus 
„Plānošanas un būvniecības daļas” ar „Attīstības daļas”;

 pārjaunot noslēgto zemes vienības daļas nomas līgumu ar vienu personu Salas pagastā; 
 atcelt Babītes novada pašvaldības domes 23.09.2020. lēmumu „Par nekustamā īpašuma Prie-

daines iela 11, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienības nomas līgumu paga-
rināšanu” (prot. Nr. 19, 13§). Izstrādāt zemes ierīcības projektu un atdalīt no nekustamā īpa-
šuma Meistaru iela 4 zemes vienības daļu 0,2853 ha platībā, piešķirot jaunizveidotajai zemes 
vienībai adresi Priedaines iela 11. Atsavināt Babītes novada pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu Priedaines iela 11, Piņķos, Babītes pagastā, 0,2853 ha platībā. Uzdot pašvaldības 
Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijai trīs mēnešu laikā iesniegt Babītes novada paš-
valdības domē apstiprināšanai nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 80480030170 zemes 
vienības nosacīto cenu; 

 izsniegt izziņas individuālajam komersantam, kooperatīvai sabiedrībai, sabiedrībām ar iero-
bežotu atbildību un privātpersonām par piekrišanu iegūt īpašumā zemes vienības Vīkuļos, 
Mežārēs, Piņķos un Lapsās Babītes pagastā; 

 apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Laipu iela 6, Kūdrā, 
Salas pagastā, kadastra nr. 80880010176, kas sastāv no zemes vienības 481 m2 platībā, iz-
soles rezultātus. Nekustamā īpašuma ieguvējam nekustamo īpašumu pārdot uz nomaksu ar 
nomaksas termiņu par pirkuma maksu 2520 eiro;

 apstiprināt nekustamā īpašuma Priežu iela 5, Babītē, Babītes pagastā, kadastra apzīmējums 
80480041054, kas sastāv no zemes vienības 0,8004 ha platībā, nosacīto cenu 110 250 eiro 
apmērā; 

 apstiprināt nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 80480041054 Brīvkalnos, Babītes 
pagastā, kas sastāv no zemes vienības 0,0239 ha platībā, nosacīto cenu 650 eiro apmērā; 

 papildināt Babītes novada pašvaldības 17.06.2020. lēmuma „Par iepirkuma komisijas izveidi 
pirmsskolas izglītības iestādes ēkas projektēšanai un būvniecībai” (protokola Nr. 11, 26.§) 
lemjošo daļu ar 3. punktu šādā redakcijā: „Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas projektēšanas 
un būvniecības iepirkuma komisijas locekļu darbu no 2020. gada 1. oktobra apmaksāt at-
bilstoši Babītes novada pašvaldības domes 17.06.2020. noteikumos Nr. 12 „Par Babītes nova-
da pašvaldības komisijās strādājošo darba samaksu” noteiktajam komisijas locekļu atlīdzības 
apmēram.” No 2020. gada 1. oktobra atbrīvot Babītes novada pašvaldības Būvvaldes vadītāju 
Ievu Orbidāni no pirmsskolas izglītības iestādes ēkas projektēšanas un būvniecības iepirku-
ma komisijas locekļa amata pienākumu veikšanas, no 2020. gada 2. novembra iekļaut Babītes 
novada pašvaldības Būvvaldes vadītāju Martu Smilgu pirmsskolas izglītības iestādes ēkas pro-
jektēšanas un būvniecības iepirkuma komisijas locekļu sastāvā; 

 atļaut SIA „Babītes siltums” izbeigt ar vienu personu noslēgto īres līgumu par dzīvojamās 
telpas dzīvojamā mājā „Mildas” Babītē, Babītes pagastā, lietošanu; 

 piešķirt pabalstu 290 eiro apmērā vienai personai sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai; 
 veikt grozījumus Babītes novada pašvaldības domes 29.11.2017. noteikumu Nr. 5 „Kārtība, 

kādā Babītes vidusskolā organizē pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu” 
VI daļas 20. punktā, izsakot to šādā redakcijā: „20. Kvalitātes piemaksas apmēra noteikšana: 
20.1. 1.  pakāpe  – 30 eiro par likmi; 20.2. 2.  pakāpe  – 50 eiro par likmi; 20.3. 3.  pakāpe  – 
70 eiro par likmi.”;

 veikt grozījumus Babītes novada pašvaldības domes 27.11.2019. noteikumos Nr. 7 „Par pie-
maksu, prēmiju un naudas balvu piešķiršanas kārtību Babītes novada pašvaldības Babītes vi-
dusskolā”, izsakot noteikumu pielikuma Nr. 2 A un B variantu jaunā redakcijā; 

 izteikt Babītes novada pašvaldības domes 26.02.2020. sēdes lēmuma (protokols Nr. 3) „Par 
finanšu līdzekļu iedalīšanu sporta atbalstam” 5., 6. un 7. punkta lemjošās daļas 1. punktus 
jaunā redakcijā;
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 iedalīt 7500 eiro biedrības „Jaunie censoņi” Babītes novadā deklarēto bērnu dalības maksai 
sporta pasākumos, transporta pakalpojumu apmaksai, uzturēšanās izmaksām sporta pasāku-
ma norises laikā un sporta inventāra iegādei 2020. gadā līdz 23.12.2020. Atcelt 2017. gada 
26. aprīļa domes lēmuma „Par finanšu iedalīšanu sporta atbalstam” (protokols Nr. 7, 42.§) 
42.§ 1. punkta lemjošās daļas 1. punktu; 

 piešķirt Piņķu Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskajai draudzei dotāciju 5978,61 eiro apmērā projek-
ta „Baznīcas fasādes apgaismojuma atjaunošana” īstenošanai 2020. gadā; 

 ar 01.11.2020. papildināt Babītes novada pašvaldības domes 22.04.2015. lēmuma „Par mo-
bilo tālruņu izmantošanas limitu noteikšanu” (protokols Nr.  6, 22.§) tabulu (ar pozīciju 
Nr. 1.47. un Nr. 1.48.);

 ar 01.11.2020. Babītes novada pašvaldības Administrācijā izveidot jaunu struktūrvienību – 
Administratīvo inspekciju – un darbinieku amatu sarakstā atvērt trīs jaunas amata vietas: 
Administratīvās inspekcijas vadītājs (viena slodze), Administratīvās inspekcijas inspektors 
(divas slodzes);

 Babītes novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumā izdarīt šādus grozījumus: 
izteikt 5. punktu jaunā redakcijā: „5. Administratīvās komisijas sastāvā ir komisijas priekšsē-
dētājs, komisijas priekšsēdētāja vietnieks un četri locekļi, no kuriem viens pilda arī atbildīgā 
sekretāra pienākumus.”; 

 ar 29.10.2020. atbrīvot no Administratīvās komisijas locekļa amata pienākumu veikšanas 
Babītes vidusskolas izglītības psihologu Daigu Broku. Ar 02.11.2020. iekļaut Administratī-
vās komisijas sastāvā Babītes pirmsskolas izglītības iestādes Saimniecības daļas vadītāju Jū-
liju Morgunovu. Ar 02.11.2020. par Babītes novada pašvaldības Administratīvās komisijas 
priekšsēdētājas vietnieci apstiprināt Babītes novada pašvaldības Administratīvās komisijas 
locekli Agnesi Kārkliņu;

 apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 15 „Grozījumi Babītes novada pašvaldības 2020. gada 
22. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13 „Babītes novada pašvaldības nolikums”; 

 2020. gada Latvijas Republikas proklamēšanai veltītā svētku pasākumā paredzēto Babītes no-
vada pašvaldības apbalvojumu pasniegšanu pārcelt uz 2021. gada Latvijas Republikas neatka-
rības atjaunošanas dienai veltīto pasākumu; 

 deleģēt darbam Mārupes novada un Babītes novada kopīga jaunveidojamā novada pašvaldī-
bas administratīvās struktūras projekta izstrādes darba grupā šādus pārstāvjus: izpilddirektori 
Elfu Slocenieci, ekonomisti Ilzi Lauri un Kancelejas vadītāju Lāsmu Kallisu.

Aivars Osītis,
Babītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs

 Saimnieciskie darbi oktobrī
Nekustamais īpašums

 Notiek Piņķu ūdenskrātuves labiekārtoša-
nas darbi, iesniegts akts un tāme par papildu 
finansējuma nepieciešamību projekta īste-
nošanai, jo ir izmaiņas būvprojektā saistībā 
ar grāvja aizbēršanu. 

 Būvvaldē akceptēts izstrādātais būvprojekts 
par pašvaldības ēkas pārbūvi par pārvaldes 
ēku Spuņciemā.

 Valsts vides dienestam pieprasīti tehniskie 
noteikumi būvprojekta par zaļo un dārza 
atkritumu kompostēšanas laukuma izveidi 
Piņķos izstrādei.  

 Uzstādīts baneris uz ēkas (vecās katlumājas) 
fasādes Jūrmalas ielā 13D, Piņķos.

 Noslēgts līgums ar SIA „Virši A” par degvie-
las iegādi pašvaldības autotransporta nodro-
šināšanai. 

 Iesniegti četri piedāvājumi iepirkumā par 
pašvaldības teritorijas apsaimniekošanu, uz-
sākta to vērtēšana.

 Tiek vērtēti pieci piedāvājumi iepirkumā par 
elektroenerģijas iegādi pašvaldības vajadzī-
bām.

 Noslēgts līgums par Ziemassvētku dekoru 
piegādi un uzstādīšanu Babītes novadā. 

 Noslēgts līgums par zaļo un dārza atkritu-
mu kontrolētu pieņemšanu no iedzīvotā-
jiem nekustamajā īpašumā „Piņķu ciems-4” 
Piņķos.

Ceļi, meliorācija un apgaismojums 
 Noslēgts līgums ar VAS „Latvijas autoceļu 

uzturētājs” par ielu un autoceļu ikdienas uz-
turēšanas darbiem ziemas sezonā.

 Tiek veikta galvenā inspekcija pašvaldības 
valdījumā esošajiem četriem tiltiem.

 Salabotas bedrītes asfaltbetona ielām un 
ceļiem.

 Turpinās dokumentu sagatavošana pašvaldī-
bas autoceļa C27, Dzilnu ceļa posms, Dzil-
nuciemā pārbūves nodošanai ekspluatācijā, 
pagarināts termiņš to iesniegšanai būvvaldē.

 Kalnu ielas posma pārbūvei Brīvkalnos ie-
stājusies tehnoloģiskā pauze, notiek veloce-
liņa Rīga–Jūrmala Babītes posma atjaunoša-
na un Pļavu–Sila ielas posma pārbūve.

 Turpinās šādu būvprojektu izstrāde: 
   gājēju-veloceliņa un apgaismojuma izbūve 

Gravu ielā posmā no autoceļa V10 līdz Žu-
bīšu 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.

 Tiek izbūvēts apgaismojums Kleistu ielas 
posmā no Liepezera ielas līdz Māras ielai 
Mežārēs un Egļu ielā Egļuciemā.

 Turpinās darbs pie satiksmes infrastuktū-
ras izvērtējuma un priekšlikumu izstrādes 
infrasturktūras attīstībai Piņķu ciema teri-
torijā.

 Veikti Babītes, Dzilnupes, Trenču polderu 
aizsargdambju zāles pļaušanas darbi Babītes 
pagastā.

 Noslēgts līgums par caurtekas izbūvi ar 
500  mm diametru nekustamajā īpašumā 
„Vēja ziedi” Babītes pagastā.

Pašvaldības iestādes
 Noslēgti līgumi uz diviem gadiem par veļas 

mazgāšanu un tīrīšanas pakalpojumiem paš-
valdības izglītības iestādēm.

 Babītes vidusskolā pārbūvēta ēdnīcas telpa, 
turpinās teritorijas labiekārtošana un cokola 
stāva siltināšana.

 Tiek vērtēti divi piedāvājumi iepirkumā par 
būvprojekta izstrādi „Babītes vidusskolas 
sporta laukuma izbūve un labiekārtošana” 
un par kurināmās degvielas piegādi Salas 
sākumskolas un Spuņciema sporta halles 
apkurei.

 Pārtraukts iepirkums par stikla tāfeļu piegādi 
un uzstādīšanu Babītes vidusskolā.

 Pārtraukts un izsludināts atkārtoti iepirkums 
par Babītes novada pašvaldības līdzdalības 
izvērtējumu, funkcionālo un finanšu auditu 
pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA „Babītes 
siltums”.

Elfa Sloceniece,
Babītes novada pašvaldības

izpilddirektore

paziņojums

Par nekustamā īpašuma „Dzilnustūrīši” Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, detālplānojuma publisko apspriešanu
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 
28. oktobra lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Dzilnu-
stūrīši” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 
007 1033 Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, 
detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un at-
zinumu saņemšanai” (prot. Nr. 20, 13.§) detālplānojuma 
projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 17. novembra 
līdz 9. decembrim.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 
7. decembrī plkst. 17.00 Kultūrizglītības centrā Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-
2107. Dalību lūdzam pieteikt iepriekš, zvanot uz tālruņa 
numuru 67914380 vai rakstot uz e-pasta adresi veldze.
liepa@babite.lv.
Gadījumā ja saistībā ar Covid-19 izplatības pastiprināša-
nos valstī tiks izsludināta ārkārtējā situācija, publiskās 
apspriešanas sanāksme tiks organizēta attālināti. Attāli-
nātas sapulces gadījumā papildu informācija par sapul-
ces gaitu un pieteikšanos tiks ievietota pašvaldības mā-
jaslapā www.babite.lv un ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Aicinām iepazīties ar detālplānojuma elektronisko doku-
mentāciju ģeoportālā www.geolatvija.lv un Babītes nova-
da pašvaldības mājaslapā www.babite.lv.
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts 
pieejams Babītes novada pašvaldības Attīstības daļā 
Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā 
(5. kabinets). Ja vēlaties iepazīties ar izstrādāto detāl-
plānojuma projektu klātienē, lūdzam pieteikties vizītei 
iepriekš, norādot konkrētu datumu un laiku. Apmeklējot 
pašvaldības Administrācijas telpas, obligāti jāievēro visi 
epidemioloģiskās drošības pasākumi.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus aicinām 
iesniegt Babītes novada pašvaldībai Centra ielā 4, Piņ-
ķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, tos ie-
vietojot pastkastē pie Administrācijas ēkas Piņķos, vai 
elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@babite.lv. Ja 
priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, 
fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas 
adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas 
numurs un adrese.

Veldze Liepa,
Babītes novada pašvaldības Attīstības daļas vadītāja

paziņojums

Apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam „Jaunušas” Spilvē, Babītes 
pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 28. oktob-
ra lēmumu (protokols Nr. 20,14.§) ir apstiprināts detālplāno-
jums zemes vienībai „Jaunušas” ar kadastra apzīmējumu 
8048 004 0218 Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes 
novada pašvaldības Administrācijas Attīstības daļā Cen-

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

Andra Valaine,
Babītes novada pašvaldības 

teritorijas plānotāja

paziņojums

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Priedes ielā Dzilnuciemā, Babītes 
pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 28. ok-
tobra lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
teritorijai Priedes ielā Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes 
novadā” (prot. Nr. 20, 15.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrā-
de ar mērķi detalizēt zemes vienību izmantošanu un apbūves 
parametrus, paredzot detālplānojuma teritorijā privātmāju 
būvniecību, vienlaikus nosakot jauno zemes vienību robežas 
un aprobežojumus, kā arī privātmāju uzturēšanai nepiecieša-
mo transporta infrastruktūru un inženierkomunikācijas. 
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babī-
tes novada pašvaldības Attīstības daļas teritorijas plāno-
tāja Andra Valaine.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 4. de-
cembrim var iesniegt Babītes novada pašvaldības Ad-
ministrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, 
Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pa-
sta 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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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
  21. novembrī Kultūrizglītības centra fi-
liālē Salas pagastā „Vietvalži” paredzētā 
Rīgas Kinostudijas spēlfilmu demonstrē-
šana ir atcelta.

  22.novembrī Mirušo piemiņas diena 
(Svecīšu vakars) kapos. 
  Līdz gada beigām „Vietvalžu” Radošo 
prasmju telpā skatāma izstāde „„Padomju 
Latvijas” gadi”, kurā var iepazīties gan ar 
dokumentālām liecībām – fotogrāfijām, 
propagandas materiāliem, dokumen-
tiem –, gan laikmetu un sadzīvi raksturo-
jošiem priekšmetiem.

  Līdz 28. novembrim bibliotēkā (Jūrma-

las iela 14A, Piņķi) aplūkojama fotogrāfiju 
izstāde „Nezināmais Pāvuls”. 

Plašāka informācija par pasākumiem – paš-
valdības interneta vietnē www.babite.lv un 
„Facebook” profilā „Babītes novads”. 
Uzmanību! Lūgums ņemt vērā, ka valstī 
noteiktie ierobežojumi Covid-19 izpla-
tības ierobežošanai var mainīties, at-
sevišķi pasākumi var tikt atcelti, tāpēc 
aktuālajai informācijai par pasākumu 
norisi aicinām sekot līdzi pašvaldības 
interneta kanālos mājaslapā un „Face-
book”!

2020. gada oktobrī 
Babītes novadā piedzimuši 
desmit bērni – trīs 
meitenes un septiņi zēni. 
Iedzīvotāju skaits 2020. gada  
1. novembrī – 

12 206.

Aizvadīta tikšanās par sadarbību 
nekustamo īpašumu izmantošanā un 
apsaimniekošanā
2020. gada 4. novembrī SIA „Rīgas meži” un Babītes novada pašvaldības pārstāvji pārrunāja sadarbības ie-
spējas jautājumos par SIA „Rīgas meži” piederošo mežu, kas atrodas Babītes novada teritorijā, izmantošanu 
sabiedrības vajadzībām – publiski pieejama rotaļlaukuma izveidei Spilves ciemā, gājēju celiņa, kas savieno 
Babītes ciema centrālo daļu un vairākus sabiedrībai nozīmīgus objektus, piemēram, pirmsskolas izglītības 
iestādi „Babīte” un rotaļlaukumu, apsaimniekošanu, kā arī apgaismojuma ierīkošanu Babītes ielā, ko iedzī-
votāji regulāri izmanto nokļūšanai uz sabiedriskā transporta pieturvietām.

Ņemot vērā SIA „Rīgas meži” ap-
ņemšanos sadarboties jautājumos, 
kas skar SIA „Rīgas meži” piederošo 
nekustamo īpašumu izmantošanu 
un apsaimniekošanu atbilstoši sa-
biedrības interesēm, Babītes novada 
pašvaldība tos izskatīs Attīstības ko-
mitejā un virzīs apstiprināšanai do-

mes sēdē lēmuma pieņemšanai par 
līgumu slēgšanu un saistību uzņem-
šanos, lai pēc iespējas ātrāk uzsāktu 
iecerēto projektu realizāciju.

Informējam, ka tikšanās tika orga-
nizēta ar mērķi precizēt risināmo jau-
tājumu kārtību, tai bija konsultatīvs 
raksturs, gala lēmumus pēc pašvaldī-

bas sagatavoto dokumentu saņemša-
nas pieņems SIA „Rīgas meži” valde.

Vairāk informācijas par sanāksmē 
apspriesto – www.babite.lv.

Informāciju apkopoja Māra Mičule,
Babītes novada pašvaldības  

sabiedrisko attiecību speciāliste

Oktobrī veiktie darbi sabiedriskās 
kārtības uzraudzībai Babītes novadā
Babītes novada pašvaldības Adminis-
trācijas Sabiedriskās kārtības daļas 
sargu darbības rezultāti, sadarbībā ar 
Olaines iecirkņa policijas darbinie-
kiem veicot sabiedriskās kārtības uz-
raudzību Babītes novadā oktobrī:

 sabiedriskās kārtības daļas sargu 
uzraudzībā veikti 47 izbraukumi;

 saņemti un izskatīti 11 iedzīvotāju 
iesniegumi un sūdzības;

 ar 21 personu veiktas preventīva 
rakstura pārrunas un pieņemti pa-
skaidrojumi.
Ņemot vērā ārkārtējo situāciju Lat-

vijā, kā arī to, ka bērni mācās attālinā-
ti, vēršam vecāku uzmanību uz to, ka:

 vecāku pienākums ir rūpēties par 
savu bērnu; par pienākumu nepil-
dīšanu var saukt pie atbildības;

 bērnu līdz septiņu gadu vecumam 
nedrīkst atstāt vienu bez pieaugu-
šā vai 13 gadu vecumu sasniegušas 
personas klātbūtnes;

 bērns līdz 16 gadu vecumam nakts 

laikā publiskās vietās bez pieaugu-
šā klātbūtnes uzturēties nedrīkst;

 pie administratīvās atbildības un 
kriminālatbildības bērns var tikt 
saukts no 14 gadu vecuma.
Patlaban Babītes novadā aktuāli ir 

iesniegumi un sūdzības, kas saistītas 
ar nesakoptiem īpašumiem. Aicinām 
zemes un teritoriju īpašniekus sa-
kopt savus īpašumus, nopļaujot zāli, 
sagrābjot nobirušās lapas un veicot 
citus sakopšanas darbus.

Suņu īpašniekiem atgādinām, ka 
suņus, neatkarīgi no to lieluma, ap-
dzīvotas vietas robežās pastaigā jāved 
tikai un vienīgi pavadā. Tāpat atbilsto-
ši Babītes novada pašvaldības saisto-
šajiem noteikumiem suņus ir aizliegts 
peldināt Piņķu ūdenskrātuvē.

Par noteikumu neievērošanu tiks 
uzsākta administratīvā lietvedība.

Ainārs Skudris, 
Sabiedriskās kārtības daļas sargs

„Pierīgas partnerība” izsludina LEADER projektu iesniegšanu 
Vai vēlies savas idejas īstenot Mārupes, Olaines un Babītes novada teritorijā? Vēlies uzsākt uzņēmējdarbību, 
bet nepieciešams atbalsts?

Biedrība „Pierīgas partnerība” no 
šā gada 25. decembra līdz  2021. gada 
25.  janvārim izsludina atklāta kon-
kursa projektu iesniegumu pieņem-
šanas 11.  kārtu Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020.  gadam 
19.2.  pasākuma „Darbību īsteno-
šana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros 
apstiprinātās sabiedrības virzītās vie-
tējās attīstības stratēģijas ieviešanai:
1.1.  rīcība „Atbalsts tūrisma un 

aktīvās atpūtas veicināšanai” –  
54 028,71 eiro;

1.2.  darbība „Atbalsts lauksaimnie-

cības produktu pārstrādei, māj-
saimniecībai un amatniecībai, 
t.sk. saražotajam produkcijas 
iepakojumam, realizācijai un 
kvalitatīvu darba apstākļu radī-
šanai” – 54 028,71 eiro;

1.3.  rīcība „Atbalsts uzņēmumu radīša-
nai un attīstībai” – 54 028,71 eiro.

Nav piemērots mobilās teh-
nikas iegādei (noteikumu 
Nr.  590  37.11.  apakšpunkts), būv-
niecības izmaksas.
2.1.  rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošana” – 13 500,18 eiro;
3.2.  rīcība „Vietējās teritorijas, t.sk. 

dabas un kultūras objektu, sa-
kārtošanas pakalpojumu pie-
ejamība, kvalitāte un iespējami 
piemērota” – 26 999, 90 eiro.

Pašvaldības projektu var iesniegt, 
ja tajā ir plānota sadarbība.

Projektu konkursi tiek rīkoti sa-
skaņā ar biedrības „Pierīgas partne-
rība” sabiedrības virzītu vietējo attīs-
tības stratēģiju.

Plašāka ingformācija par pieteikša-
nos: www.pierigaspartneriba.lv, info@
pierigaspartneriba.lv, 28644888. 

Biedrība „Pierīgas partnerība”

paziņojums

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai pie Indriņas ielas Mežārēs, Babītes pagastā,  
Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 28. oktobra 
lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai pie 
Indriņas ielas Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā” (proto-
kols Nr. 20, 16.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai, ko 
ietver zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 80480010058, 
80480010951, 80480010950, 80480010952, 80480010953, 
80480010954, 80480010955, 80480011016, 80480011017, 
80480010939.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt detālplānojuma teri-
torijā ietilpstošo zemes vienību robežas, paredzot papildu apbūves 
zemes vienību izveidi ar tai nepieciešamo infrastruktūru, detalizē-
jot zemes vienību izmantošanu un apbūves parametrus, atbilstoši 
Babītes novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu prasībām. 

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada 
pašvaldības teritorijas plānotāja Inga Griezne. 
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 
2020. gada 17. decembrim Babītes novada pašvaldības Administrā-
cijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 
LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@babite.lv. 
Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām 
personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas ad-
rese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, ad-
rese. Jautājumu gadījumā zvanīt detālplānojuma izstrādes vadītājai 
uz tālruņa numuru 67511291. 

Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja

Sargājot sevi un līdzcilvēkus, aicinām ikvienu ievērot valstī noteiktos ierobežojumus Covid-19 
izplatības mazināšanai. Saziņai ar pašvaldības iestādēm pēc iespējas aicinām izmantot attā-
linātās saziņas iespējas – tālruni un e-pastu. Dažādus dokumentus, iesniegumus iespējams 
ievietot pastkastītē pie pašvaldības Administrācijas ēkas durvīm. Pašvaldības Administrācijā 
klātienes vizītes iepriekš jāpiesaka, zvanot vai rakstot uz e-pastu un saskaņojot ierašanās 
laiku. Iestāžu apmeklēšana – sejas aizsargmaskās.

Babītes novada pašvaldības Administrācija


