
2020. gada 15. decembris, Nr. 128

FO
TO

: M
ĀR

A 
M

IČ
U

LEAicinām piedalīties „Egļu parādē”  
un citās svētku aktivitātēs
Straujiem soļiem tuvojas Ziemassvētki. Lai pirmssvētku laiku padarītu aizraujošāku, aicinām novada iedzī-
votājus un uzņēmējus iesaistīties „Egļu parādes” veidošanā, no dažādiem materiāliem, dažādos stilos un 
tehnikās izgatavojot mākslas objektus – eglītes.
Eglītes līdz 22.  decembrim aicinām 
nogādāt Kultūrizglītības centrā Piņ
ķos vai Salas pagasta filiālē „Viet
valži”, lai darbinieki tās dažu dienu 
laikā varētu pievienot pārējām parā
des dalībniecēm pie Kultūrizglītības 
centra ( Jūrmalas ielā 14a, Piņķos). 

Aicinām eglīšu izgatavošanai iz
mantot ūdensizturīgus materiālus, 
lai tās izstādes apmeklētājus priecētu 
ilgāk! Obligāta prasība – zīmīte ar 
darba nosaukumu un autoru.

No 23. līdz 27. decembrim visi 
kopā, veicot balsojumu pašvaldības 
mājaslapā, noteiksim parādes skais
tāko dalībnieci. Tās autors saņems 
dāvanu karti 50 eiro apmērā no zie

du salona. Otrajai un trešajai vietai – 
dāvanu karte 25 eiro vērtībā. 

Uzvarētājus paziņosim īsi pēc 
svētkiem – 6. janvārī! 

Egļu parādi organizē Babītes no
vada pašvaldības Kultūrizglītības 
centrs (informācija uzziņām, zvanot 
vadītājai Birutai Grīnfeldei uz tālru
ņa numuru 22020629). Idejas  auto
re – māksliniece Iveta Bude. 

Ziemassvētku noskaņas radīšanai 
pie Kultūrizglītības centra Piņķos 
izveidots arī foto stūrītis, svētkiem 
saposta egle Salas pagasta filiālē 
„Vietvalži”. Aicinām iedzīvotājus no
fotografēties pie skaistajām svētku 
dekorācijām, foto ievietot sociālajos 

tīklos, sūtīt radiem un draugiem vai 
vienkārši glabāt piemiņai. 

Savukārt tās eglītes zaros, kas no
vietota pie Kultūrizglītības centra 
durvīm Piņķos, ikvienu gaidīs neliels 
Ziemassvētku suvenīrs – atstarotājs 
sniegpārsliņas formā. Noņemot to 
no zara, vietā jāuzkar iepriekš sa
gatavota kartīte ar svētku novēlēju
mu. Novēlējumi tiks apkopoti un 
publicēti pašvaldības tīmekļvietnē  
www.babite.lv.

Priecīgus svētkus!

Māra Mičule,
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Novada vēstures liecības digitālā izstādē 
Pašvaldības tīmekļa vietnē www.babite.lv ikviens interesents var aplūkot divus video – „Ceļš uz skolu” un 
„Dienišķā maize”, kas ir projekta „Aktīvais mantojums” digitālās izstādes „Neizzinātās vēstures lappuses” 
divas pirmās tematiskās sadaļas. 
„Ceļš uz skolu” stāsta par to, kā senā 
un vēl pavisam nesenā pagātnē bērni 
mērojuši ceļu uz Babītes novada sko
lām.  Savukārt „Dienišķā maize” stāsta 
par to, kā senāk saimniekoja novada 
ļaudis. Kā dažādos laikmetos sarūpē
ja sev iztiku, ko cēla galdā un ko veda 
uz tirgu pārdošanai. Līdz gada beigām 
būs skatāmas vēl divas izstādes sada
ļas – „Drānu stāsti” un „Svētki novadā”. 
Visi jauniegūtie materiāli projekta no
slēgumā tiks nodoti Eduarda Pāvula 
memoriālās izstādes rīcībā, savukārt 

atsaucīgākajiem atmiņu sniedzējiem 
pateiksimies ar balvām. Izstāde ir īpaša 
ar to, ka tās tapšanā aktīvi – ar atmiņu 
stāstiem un fotogrāfijām – līdzdarbo
jušies novada iedzīvotāji. 

Topošā digitālā izstāde „Neizzi
nātās vēstures lapaspuses” ir pašval
dības projektu konkursa „Ģimenei. 
Videi. Izaugsmei Babītes novadā” 
līdzfinansētā projekta „Aktīvais man
tojums  – Babītes novada iedzīvotāju 
iesaistīšana novada kultūrvēsturiskā 
mantojuma izzināšanā un saglabāša
nā” daļa. 

Inga Sarma, 
vēsturniece un projekta  

„Aktīvais mantojums” vadītāja 

Pastaigas un velobraucieni Babītes 
novadā ar pievienoto vērtību
Fonds „Sana Mare” šogad pašvaldības projektu konkursā „Ģimenei. Videi. Izaugsme Babītes novadā” pietei-
ca divus projektus – „Izauklētā Brīvība Babītes pagastā” 1. un 2. izbūves kārtu. 

Projektu īstenošanas laikā kā turpi
nājums pagājušajā gadā fonda uz
stādītajam vēstures izziņas stendam 
Skārduciemā šogad tika izveidoti 
kopumā astoņi vēstures izziņas āra 
stendi. Divi izziņas stendi veidoti kā 
piemiņas zīmes konkrētajās vietās 
dzimušajiem Latvijas vēsturē nozī
mīgajiem cilvēkiem – Ansim Leitā
nam un Augustam Raņķim. Pārējie 
ietver vietas vēsturi un būtiskākos 
notikumus ciemā, tostarp pieminot 

arī apkārtnes cilvēkus vai dzimtas.
Lai interesentiem, dodoties pa

staigās vai velobraucienos pa Babītes 
pagastu, palīdzētu atrast projektā 
izveidotos āra izziņas stendus, esam 
izveidojuši objektu atrašanās vietu 
karti.

Video apskats par projektos īs
tenoto un plašāka informācija par 
izziņas stendos atspoguļotajiem vēs
tures faktiem pieejama pašvaldības 
mājaslapā www.babite.lv. 

Fonda „Sana Mare” projekts „Ba
bītes novada brīvdabas vēstures eks
pozīcijas „Izauklētā Brīvība Babītes 
pagastā”” (1. un 2. kārta) saņēma Ba
bītes novada pašvaldības līdzfinansē
jumu projektu konkursā „Ģimenei. 
Videi. Izaugsmei Babītes novadā”.

Mārtiņš Mitenbergs,
vēsturnieks un projektu „Babītes no-
vada brīvdabas vēstures ekspozīcijas 

„Izauklētā Brīvība Babītes pagastā”” 
izbūves 1. un 2. kārtas autors

Kadrs no video „Dienišķā maize”.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 18
ApStIprInātI

ar Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 25. novembra lēmumu 
(prot. Nr.21, 27.§)

2020. gada 25. novembrī

Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 29. maija saistošajos 
noteikumos Nr. 47 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 

un uzskaites kārtību”

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta  
ceturtās daļas 5. punktu un piekto daļu, Ministru kabineta  

2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6. punktu

Izdarīt Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 29. maija saistošajos 
noteikumos Nr. 47 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 
un uzskaites kārtību”(turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1) izteikt saistošo noteikumu 18. punktu šādā redakcijā:
„18. Kontroli par šo saistošo noteikumu ievērošanu veic SIA „Babītes sil
tums” amatpersonas, Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļas 
sabiedriskās kārtības sargi un Administratīvā inspekcija.”;
2) izteikt saistošo noteikumu 19. punktu šādā redakcijā:
„19. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu pārkāpu
miem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Babītes novada 
pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļas sabiedriskās kārtības sargi un Admi
nistratīvā inspekcija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Babītes novada 
pašvaldības Administratīvā komisija.”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Babītes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 18

„Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 29. maija saistošajos 
noteikumos Nr. 47 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 

un uzskaites kārtību””

Paskaidrojuma  
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi nosaka teritorijas, uz kurām neattiecas 
šajos noteikumos noteiktās prasības decentralizētajām kanali-
zācijas sistēmām, minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu 
izvešanai decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, decentra-
lizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību, 
prasību minimumu asenizatoriem un atbildību par saistošo 
noteikumu neievērošanu.
Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt to atbilstību Adminis-
tratīvās atbildības likuma tiesiskajam regulējumam.

2. Projekta nepieciešamības 
pamatojums.

Atbilstoši Administratīvās atbildības likuma 2. pantam pašval-
dību saistošie noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir 
daļa no administratīvās atbildības sistēmas, tādēļ pašvaldībām 
ir jānodrošina saistošo noteikumu regulējuma saskaņošana ar 
Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām.
Saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 115. panta trešo 
daļu pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto sodu pie-
mērošanai administratīvā pārkāpuma procesu veic šā panta 
pirmajā daļā minēto pašvaldību iestāžu amatpersonas, kā arī ci-
tas pašvaldības saistošajos noteikumos pilnvarotās pašvaldības 
iestāžu amatpersonas, tādēļ Babītes novada pašvaldības domei 
ir jānodrošina saistošo noteikumu regulējuma saskaņošana ar 
Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu.

Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā finansiāla ietekme uz 
pašvaldības budžetu nav.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņē-
mējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā.

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecībā uz mērķa 
grupu nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās 
tiesību realizēšanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību.

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām.

Saistošo noteikumu „Grozījumi Babītes novada pašvaldības 
domes 2019. gada 29. maija saistošajos noteikumos Nr. 47 
„Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 
uzskaites kārtību”” publiska pieejamība nodrošināta Babītes 
novada pašvaldības tīmekļvietnē www.babite.lv, kā arī tie tiek 
izlikti redzamā vietā Babītes novada pašvaldības Administrāci-
jas ēkās Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, un „Pīlādzīšos” 
Spuņciemā, Salas pagastā.

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām.

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas 
ar privātpersonām.

Aivars Osītis,
Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 
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babītes novada pašvaldības domes pieņemtie lēmumi novembrī un decembrī

Babītes novada pašvaldības domes sēdē 2020. gada 25. novembrī izskatīti 37 lēmumpro-
jekti. Sēdē piedalījās 15 domes deputāti. 
Domes lēmumi īsumā: 

 piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0043 un uz tās esošajai ēkai ar ka
dastra apzīmējumu 8088 007 0043 002 adresi „Mežloki”, Varkaļi, Salas pagasts, Babītes no
vads;

 piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra nr. 8088 005 0018 jaunu nosaukumu „Upes 
Māja”. Likvidēt esošo nosaukumu „Upesdzirnas”;

 apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašu
ma „Kļavu iela 8” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0730 Spuņciemā, Salas 
pagastā, Babītes novadā;

 apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpa
šuma „Magnoliju iela 1” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 010 0483 Priežciemā, 
Babītes pagastā, Babītes novadā;

 apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpa
šuma „Magnoliju iela 2” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 010 0516 Priežciemā, 
Babītes pagastā, Babītes novadā;

 apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpa
šuma „Petūniju iela 1” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 010 0517 Priežciemā, 
Babītes pagastā, Babītes novadā;

 apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašu
ma „Mežsaimniecība 3” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0475 Babītē, Babī
tes pagastā, Babītes novadā;

 apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašu
ma „Viktorijas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 010 0090 Salas pagastā, Babītes 
novadā;

 apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamo īpašu
mu „Anniņas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0257 un „Jaunsapņi” zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0101 Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā;

 apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamo īpa
šumu „Jomas iela 5” ar kadastra nr. 8048 003 1454 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8048 003 1288, „Jomas iela 12” ar kadastra nr. 8048 003 1448 zemes vienībai ar kadastra ap
zīmējumu 8048 003 1281 un „Salas” ar kadastra nr. 8048 003 0842 zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8048 003 1291 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā; 

 apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašu
ma „Bāliņi 1” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0016 Skārduciemā, Babītes 
pagastā, Babītes novadā;

 nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma projektu 
nekustamā īpašuma „Dāboliņi”, kadastra nr. 8048 008 0013, zemes vienībai ar kadastra apzī
mējumu 8048 008 0505 Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā;

 nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma projektu 
teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Atmodas”, kadastra nr. 80480030001, zemes vienī
ba ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0001 un nekustamā īpašuma „Rīgas iela 21”, kadastra 
nr. 80480030276, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 0030284 Piņķos, Babītes pa
gastā, Babītes novadā; 

 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas” plānotajai 
zemes vienības daļai ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8048 014 0048 8004, aptuvenā 
platība 158,35 ha, kas plānota zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 014 0048, kas 
ietilpst nekustamajā īpašumā „Tīreļpurva mežs”, kadastra nr. 8048 014 0001;

 atlikt lēmumprojekta „Par izmaiņām realizācijas kārtībā, slēdzot administratīvo līgumu par detāl
plānojuma īstenošanu nekustamā īpašuma „Lapsiņas” detālplānojuma grozījumiem” izskatīšanu;

 atļaut grozīt 16.01.2017. starp Babītes novada pašvaldību un SIA „Pilsētnieks” noslēgto ad
ministratīvo līgumu „Par nekustamā īpašuma „Jaunkalēji”, kadastra nr. 8048 001 0590, zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0590 Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, 
detālplānojuma īstenošanas kārtību”, nosakot, ka detālplānojuma īstenošana uzsākama no 
2022. gada, un noslēgt vienošanos; 

 atļaut grozīt 14.05.2015. starp Babītes novada pašvaldību un SIA „Najades” noslēgto admi
nistratīvo līgumu par nekustamā īpašuma „Ārendas” 1. zemes vienības (kadastra apzīmējums 
8088 002 0006) un nekustamā īpašuma „Jaunkrasti” zemes vienības (kadastra apzīmējums 
8088 002 0060) detālplānojuma īstenošanas kārtību, nosakot līgumā ietverto uzdevumu īs
tenošanas termiņu – 2025. gada 1. septembris; 

 ar privātpersonām noslēgt zemes nomas līgumus bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaim
niecības vajadzībām – ģimenes dārza ierīkošanai un uzturēšanai; 

 uzsākt Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2034. gadam izstrādi.  Apstip
rināt Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2034.  gadam izstrādes darba 
uzdevumu Nr. 1/36/182020 un tajā ietverto izstrādes procesa un sabiedrības līdzdalības 
plānu. Stratēģijas izstrādi nodrošināt ar Mārupes novada domes 2020. gada 30. septembra 
lēmumu Nr.  13 (sēdes protokols Nr.  19) izveidotajai darba grupai. Par jaunizveidojamā  
Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2034. gadam izstrādes vadītāju ap
stiprināt Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāju. Noteikt, ka lē
muma izpildi kontrolē Mārupes novada pašvaldības izpilddirektors; 

 izsniegt izziņas divām personām par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamos īpašumus Spilvē 
un Mežārēs Babītes pagastā, Babītes novadā;

 jaunā redakcijā apstiprināt „Olaines sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas noli
kuma” I daļu „Komisijas locekļu sastāvs” un izmaiņas IV daļā „Komisijas apziņošanas kārtība” 
ietvertajā shēmā; 

 slēgt nodomu protokolu ar dzīvokļu īpašnieku biedrību „Piņķi94” par nekustamā īpašuma 
daļas patapinājuma līguma slēgšanu; 

 atcelt Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 27. marta lēmumu „Par Babītes novada 
pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0788 atsavināšanu” 
(protokols Nr. 4, 17.§). Uzsākt nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0788 
novērtēšanas izmaksu piespiedu piedziņu 235,95 eiro apmērā;

 apstiprināt saistošos noteikumus Nr.  16 „Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 
2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17 „Par Babītes novada pašvaldības pabal
stiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanu””;

 apstiprināt saistošos noteikumus Nr.  17 „Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 
2013. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo
jumu piešķiršanas kārtība atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Babītes novadā””;

 apstiprināt saistošos noteikumus Nr.  18 „Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 
2019. gada 29. maija saistošajos noteikumos Nr. 47 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpo
jumu sniegšanas un uzskaites kārtību””;

 apstiprināt saistošos noteikumus Nr.  19 „Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 
2019. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par kapsētas darbību un uzturēšanu Babī
tes novadā””; 

 apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 20 „Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 
2017. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakal
pojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Babītes novadā””; 

 apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 21 „Grozījumi 2018. gada 28. marta saistošajos noteiku
mos Nr. 4 „Teritoriju kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi Babītes novadā””;

 apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 22 „Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 
2011. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par ielu tirdzniecību un nodevas ap
mēru par ielu tirdzniecību Babītes novadā””; 

 apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 23 „Grozījumi 2010. gada 30. jūnija saistošajos noteiku
mos Nr. 25 „Piņķu ūdenskrātuves aizsardzības un uzturēšanas noteikumi””;

 apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 24 „Grozījumi 2011. gada 27. aprīļa saistošajos noteiku
mos Nr. 10 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi””; 

 veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības 22.01.2020. noteikumos Nr. 1 „Par amatiem, to 
klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2020. gadā” (protokols Nr. 2, 27.§), izsakot 
pielikumus Nr. 3 un Nr. 9 jaunā redakcijā; 

 apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 25 „Par grozījumiem Babī
tes novada pašvaldības 2020. gada budžetā”;

 izteikt Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikuma 5. sadaļas 5. punktu šādā 
redakcijā: „5. Pārvaldes kontā esošo līdzekļu kalendārā gada atlikums, kas radies no Pār
valdes visu veidu ieņēmumiem, kā arī no dibinātājpašvaldību līdzmaksājuma daļas, kura 
nepārsniedz 9% no gada kopējā līdzmaksājuma apjoma, paliek Pārvaldes rīcībā un tiek 
iekļauts nākamā kalendārā gada budžeta izdevumu tāmē.” Nolikuma 5. sadaļas 3. punktu 
papildināt ar 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā: „3.1. Lai nodrošinātu iestādes un izglītības 
pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību, līdzmaksājumu par dalību Pierīgas Izglītības un 
kultūras pārvaldes darbībā 2021.  gada 3.  un 4.  ceturksnī dibinātājpašvaldības veic līdz 
2021. gada 20. jūnijam.”; 

 piešķirt Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Aivaram Osītim ikgadējo atvaļi
nājumu no 2020. gada 18. decembra līdz 2021. gada 5. janvārim.

Babītes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 2020. gada 3. decembrī izskatīti divi lē-
mumprojekti. Sēdē piedalījās 14 domes deputāti.
Domes lēmumi īsumā: 

 izskatot lēmumprojektu par Babītes vidusskolas pamatizglītības programmas izglītojamo 
ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu ārkārtējās situācijas laikā, noteikt, ka Babītes vidus
skolas 4. klašu izglītojamiem piešķir ēdināšanas atbalstu pārtikas paku veidā no valsts un paš
valdības budžeta mērķdotācijas par laika periodu no 2020. gada 30. novembra līdz dienai, 
kad mācību process tiks nodrošināts klātienē mācību iestādē. Vienam izglītojamam pārtikas 
pakas cenu veido valsts un pašvaldības budžeta mērķdotācija 1,42 eiro ar PVN 21% apmērā, 
reizināta ar attālināto mācību dienām kalendārajā mēnesī;

 izskatot lēmumprojektu par komisijas izveidi finansējuma sadalījumam atbalsta sniegšanai 
attālinātā mācību procesa nodrošināšanai Babītes novada pašvaldības vispārējās izglītības ies
tāžu pedagogiem, izveidot Vērtēšanas kritēriju izstrādes un piemaksu finansējuma sadalījuma 
komisiju. Apstiprināt komisiju šādā sastāvā: priekšsēdētāja – domes deputāte Evita Vince
viča, vietniece – Babītes vidusskolas direktore Ilze Rozenberga, locekļi – Salas sākumskolas 
direktore Nensija Priedīte, Administrācijas izglītības darba speciālistes Māra VilciņaRugāja 
un Ginta KaireKūlupa.

Aivars Osītis,
Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
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izsole
Babītes novada pašvaldība (reģistrācijas 
nr. 90000028870, adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes 
pagasts, Babītes novads, LV-2107) atklātā mutiskā izsolē 
ar pretendentu atlasi, ar augšupejošu soli izsola Babītes 
novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Brīvkal-
nos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra nr. 8048 
003 0435, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8048 010 0275, 239 m2  platībā.
Par izsoles dalībnieku var kļūt izsoles noteikumu 2.5. pun-
ktā minētās fiziskās personas, kuras saskaņā ar Latvijas 
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var ie-
gūt īpašumā nekustamo īpašumu un kuras ir izpildījušas 
šajos noteikumos noteiktos izsoles priekšnoteikumus, un 
kurām Izsoles komisija nosūtījusi uzaicinājumu, iesniegt 
līdz 29.12.2020. plkst. 10.00 pieteikumu par vēlmi izso-
lāmo nekustamo īpašumu pirkt, piedaloties atklātā izsolē 
ar pretendentu atlasi, vai atteikumu piedalīties atklātā 
izsolē ar pretendentu atlasi Babītes novada pašvaldības 
Administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, 
Babītes novadā, LV-2107, 2. stāva 18. kabinetā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes novada 
pašvaldības mājaslapā www.babite.lv. Saņemt izsoles 
noteikumus un reģistrēties izsolei var līdz 11.01.2021. 

plkst. 10.00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, 
Babītes novadā, 2. stāva 18. kabinetā pirmdienās un ce-
turtdienās, iepriekš zvanot uz tālr. nr. 67914436.
Izsoles norises laiks un vieta – 13.01.2021. 
plkst. 10.00 ēkas 2. stāva sēžu zālē Centra ielā 4, Piņķos, 
Babītes pagastā, Babītes novadā.
Izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcena – 650 eiro.
Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli 50 eiro.
Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu paraksta septiņu 
darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas 
dienas.
Atbilstoši Babītes novada teritorijas plānojuma funkcio-
nālā zonējuma kartei zemes vienība atrodas savrupmāju 
apbūves teritorijā. 
Nekustamajam īpašumam reģistrēts šāds apgrūtinājums: 
atzīme – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un 
speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehnis-
kas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas terito-
rija meža zemēs zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8048 010 0275.

Helēna Slava,
Babītes novada pašvaldības 

nekustamo īpašumu administratore

paziņojums

Par detālplānojuma „Dzilnustūrīši” publiskās apspriešanas sanāksmes pārcelšanu
Atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības 
likuma 21. punkta 2. daļā noteiktajam, ja publiskā ap-
spriešana uzsākta ārkārtējās situācijas laikā, tā klātienē 
turpināma ne mazāk kā divas nedēļas pēc ārkārtējās 
situācijas atcelšanas, tai skaitā organizējot publiskās 
apspriešanas sanāksmi, informējam, ka detālplānojuma 
„Dzilnustūrīši” publiskās apspriešanas termiņš pagari-
nāts līdz 26.01.2021. Publiskās apspriešanas sanāksme 

notiks 21.01.2021. plkst. 17.00 Kultūrizglītības centrā 
Jūrmalas ielā 14A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes no-
vadā, LV-2107. Dalību lūdzam pieteikt iepriekš, zvanot uz 
tālruņa numuru 67914380 vai rakstot uz e-pasta adresi 
veldze.liepa@babite.lv.

Veldze Liepa,
Babītes novada pašvaldības 

Attīstības daļas vadītāja

paziņojums

Par jaunveidojamā Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas  
2022.–2034. gadam izstrādes uzsākšanu
Babītes novada pašvaldības dome 25.11.2020. pieņēma 
lēmumu „Par Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2022.–2034. gadam izstrādes uzsākšanu” 
(prot. nr. 21, 19.§) atbilstoši Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likumam, kurā noteikts, ka Mārupes nova-
da pašvaldība un Babītes novada pašvaldība turpmāk vei-
do vienu administratīvo teritoriju, kuras sastāvā ietilpst 
Mārupes, Babītes un Salas pagasts. 
Īstenojot apvienotās teritorijas turpmāku attīstību, teri-
torijas attīstības plānošana veicama atbilstoši vienotam 
redzējumam teritorijas ilgtspējīgai attīstībai. Uzsākot 

Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2022.–2034. gadam izstrādi, gan Mārupes novada paš-
valdība, gan Babītes novada pašvaldība lemj par doku-
menta izstrādes uzsākšanu un apstiprina darba uzdevumu 
atbilstoši 2014. gada 14. oktobra Ministru kabineta no-
teikumiem Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem”.

Veldze Liepa,
Babītes novada pašvaldības 

Attīstības daļas vadītāja

paziņojums

Par nekustamo īpašumu „Atmodas” un Rīgas iela 21 detālplānojumu publisko 
apspriešanu
Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.11.2020. lēmu-
mu „Par detālplānojuma nekustamā īpašuma „Atmodas”, 
kad. nr. 80480030001, zemes vienībai ar kadastra ap-
zīmējumu 8048003001 un nekustamā īpašuma Rīgas 
iela 21, kad. nr. 80480030276, zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 80480030284 Piņķos, Babītes pa-
gastā, Babītes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai” (prot. nr. 21, 13.§) detālplā-
nojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 15.12.2020. 
līdz 26.01.2021.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 18.01.2021. 
plkst. 17.00 Kultūrizglītības centrā Jūrmalas ielā 14A, 
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107. Da-
lību lūdzam pieteikt iepriekš, zvanot uz tālruņa numuru 
67914380 vai rakstot uz e-pasta adresi veldze.liepa@
babite.lv.
Ja saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības pastiprinā-
šanos valstī tiks pagarināta ārkārtējā situācija, publiskās 
apspriešanas termiņš tiks pagarināts vismaz par divām 
nedēļām, publiskās apspriešanas sanāksme notiks ārpus 
ārkārtējās situācijas perioda.

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 ie-
sniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijā Centra 
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, 
tos ievietojot pastkastē, 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 perso-
nām – nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

Veldze Liepa,
Babītes novada pašvaldības 

Attīstības daļas vadītājapaziņojums

Par nekustamā īpašuma „Dāboliņi” Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā, detāl-
plānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.11.2020. lēmu-
mu (protokols nr. 21, 12.§) publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai ir nodots detālplānojuma projekts 
teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Dāboliņi” ze-
mes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0505 
Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 28.12.2020. 
līdz 25.01.2021.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 14.01.2021. 
plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības Administrācijā 
Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
Ar detālplānojuma materiāliem aicinām iepazīties ģeo-
portālā www.geolatvija.lv, kā arī Babītes novada pašval-
dības mājaslapas www.babite.lv sadaļā „Sabiedriskā un 
publiskā apspriešana”. 
Detālplānojuma projekts būs pieejams arī Babītes novada 
pašvaldības Attīstības daļā. Lai ar to iepazītos klātienē, 
lūdzam iepriekš pieteikt vizīti, zvanot uz tālruņa numuru 
67511291. Apmeklējot Babītes novada pašvaldības Ad-
ministrācijas telpas, obligāti ievērojami visi epidemiolo-
ģiskās drošības pasākumi.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt 
līdz 25.01.2021., adresējot tos Babītes novada pašvaldībai 
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 raks-
tisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, 
personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – 
nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Jautājumu gadī-
jumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādes vadītā-
ju – teritorijas plānotāju Ingu Griezni (tālr. nr. 67511291, 
e-pasta adrese inga.griezne@babite.lv).
Informējam, ka valstī izsludinātās ārkārtējās situāci-
jas pagarināšanas gadījumā detālplānojuma publiskās 
apspriešanas termiņš var tikt pagarināts un publiskās 
apspriešanas sanāksme var tikt pārcelta. Lūdzam sekot 
līdzi informācijai Babītes novada pašvaldības mājaslapā  
www.babite.lv un ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības 

teritorijas plānotāja
Ūdensskaitītāju rādījumus turpmāk 
varēs iesniegt arī elektroniski
Lai atvieglotu SIA „Babītes siltums” klientu ikdienu, taupītu laiku un saudzētu dabas 
resursus, turpmāk rādījumus par patērēto ūdeni varēs iesniegt arī elektroniski. 

Autorizējoties sistēmā, tiks nodrošināta iespē
ja ērti un ātri nodot ūdens skaitītāju rādīju
mus, redzēt informāciju par skaitītājiem, kā arī 
sekot līdzi to derīguma termiņiem. Vienlaikus 
sistēmā būs iespējams apskatīt pēdējās veiktās 
iemaksas un rēķinu summas, kā arī sekot līdzi 
aktualitātēm.

Kā reģistrēties? 
 Atveriet tīmekļvietni www.babitessiltums.lv, 

kur noklikšķiniet uz labajā pusē izvietotā ba
nera e.babitessiltums.lv;

 atveroties logam ar iespēju izveidot savu 
kontu, ievadiet epasta adresi (vēlams to 
pašu, uz kuru tiek elektroniski sūtīti SIA 
„Babītes siltums” rēķini) un drošu paroli 
turpmākai konta lietošanai;

 norādiet personas rēķina numuru, kas re
dzams rēķina apakšējā labajā stūrī, vai rēķina 
numuru, kas redzams rēķina augšējā krei
sajā stūrī, kā arī summu, kas redzama ailītē 
„Kopā apmaksai”;

 sekojiet reģistrācijas apliecinājumam epastā! 

Ūdensskaitītāju rādījumus, tāpat kā līdz 
šim, būs iespēja nodot gan telefoniski, gan 
sūtot uz epasta adresi info@babitessiltums.lv.  
Tomēr aicinām klientus izmantot mūsdienu 
piedāvātās tehnoloģiskās iespējas, tādējādi 
atvieglojot ikdienu gan sev, gan SIA „Babītes 
siltums” darbiniekiem. Elektroniski ievadī
tie rādījumi ir precīzāki, kā arī, jau sākotnēji 
saņemot datus digitālā formā, iespējams no
drošināt to ātrāku apstrādi uzskaites sistē
mā, samazinot kļūdaini iesniegtu rādījumu 
risku.

Atgādinām, ka skaitītāju rādījumu nodo
šanas termiņš ir no 27. datuma līdz nākamā 
mēneša 3. datumam. Nododot rādījumus līdz 
30. datumam, samaksa veicama līdz nākamā 
mēneša 25. datumam, līdz 3. datumam – līdz 
attiecīgā mēneša 25.datumam.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties, 
zvanot uz tālr. nr. 23556200.

SIA „Babītes siltums”
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Novembrī veiktie darbi sabiedriskās 
kārtības uzraudzībai Babītes novadā
Babītes novada pašvaldības Administrācijas 
Sabiedriskās kārtības daļas sargu darbības re
zultāti, sadarbībā ar Olaines iecirkņa policijas 
darbiniekiem veicot sabiedriskās kārtības uz
raudzību Babītes novadā novembrī:

 sabiedriskās kārtības daļas sargu uzraudzībā 
veikti 46 izbraukumi;

 saņemti un izskatīti 13 iedzīvotāju iesniegu
mi un sūdzības;

 ar 14 personām veiktas preventīva rakstura 
pārrunas un pieņemti paskaidrojumi.
Ņemot vērā diennakts tumšā laika ilgumu ru

denī un ziemā, biežāk tiek izdarītas zādzības no 
mājām. Lūdzam Babītes novada iedzīvotājus, ie
slēdzot apgaismojumu mājoklī, aizvērt aizkarus 
vai žalūzijas, lai no ielas nebūtu redzams, kas no
tiek jūsu dzīvesvietā un kas tajā atrodas. Vienmēr 
aizslēdziet durvis! Ja jums ir suns, ļaujiet viņam 
brīvi skraidīt pa māju vai mājas pagalma teritoriju. 
Tas var aizbiedēt potenciālos zagļus. Ejot projām, 
ieslēdziet signalizāciju. Brīdiniet savus bērnus, lai 
viņi nestāsta nepazīstamiem cilvēkiem, kas atro
das jūsu mājās un kad tur neatrodas pieaugušie. Ja 
mājas tuvumā redzat aizdomīgu automašīnu vai 
cilvēku, ziņojiet policijai!

Sabiedriskās kārtības sargi atgādina, ka at
bilstoši ārkārtas situācijā noteiktajam sejas aiz
sargmasku nēsāšana ir obligāta visās sabiedriska

jās telpās. Par noteikumu neievērošanu personas 
tiks sauktas pie administratīvās atbildības.

Saistībā ar ārkārtējo situāciju Latvijā, kā arī 
to, ka vecākie bērni mācās attālināti, vēršam 
vecāku uzmanību uz to, ka:

 vecāku pienākums ir rūpēties par bērnu; par pie
nākumu nepildīšanu var saukt pie atbildības;

 bērnu līdz septiņu gadu vecumam nedrīkst 
atstāt vienu bez pieaugušo vai 13 gadu vecu
mu sasniegušas personas klātbūtnes;

 līdz 16 gadu vecumam bērns nakts laikā 
publiskās vietās bez pieaugušā klātbūtnes 
uzturēties nedrīkst;

 16 gadu vecumu sasniegusi persona publis
kās vietās nakts laikā drīkst uzturēties bez 
vecāku vai viņu pilnvarotās personas klāt
būtnes;

 pie administratīvās atbildības un krimināl
atbildības bērns var tikt saukts no 14 gadu 
vecuma.
Bērnu tiesību aizsardzības  likumā  ir teikts, 

ka bērns ir 18 gadu vecumu nesasniegusi per
sona. Izņēmums ir tās personas, kas tiesiski 
par pilngadīgām atzītas pirms 18 gadu vecuma 
sasniegšanas vai arī stājušās laulībā pirms piln
gadības sasniegšanas. 

Ainārs Skudris,  
Sabiedriskās kārtības daļas sargs

 Saimnieciskie darbi 
Nekustamais īpašums

 Turpinās Piņķu ūdenskrātuves labiekārtoša
nas darbi. Iesniegts lūgums pagarināt līguma 
izpildes termiņu līdz 2021. gada aprīlim, jo 
iestājies tehnoloģiskais pārtraukums. 

 Valsts vides dienests atteicis izsniegt tehnis
kos noteikumus būvprojekta izstrādei par 
zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas lau
kuma izveidi Piņķos.  

 Tiek vērtēti četri piedāvājumi iepirkumā par 
pašvaldības teritorijas apsaimniekošanu.

 Noslēgts līgums ar SIA „Enefit” par elektro
enerģijas iegādi pašvaldības vajadzībām.

 Atkārtoti izsludināts iepirkums par ēkas 
Centra ielā 3, Piņķos, 2. stāva un ieejas mez
gla pārbūvi.

 Noslēgts līgums par nekustamā īpašu
ma „Vēja ziedi” Piņķos, Babītes pagastā, 
Babītes novadā, kadastra apzīmējums 
80480031645, zemes vienības sadalīšanu 
un kadastrālo uzmērīšanu.

Ceļi, meliorācija un apgaismojums 
 Veikta grants seguma ceļu greiderēšana, no

maļu piebēršana un iesēdumu labošana. 
 Pieņemts ekspluatācijā pašvaldības autoceļa C27 

(Dzilnu ceļš) Dzilnuciemā pārbūvētais posms.
 Pabeigta veloceliņa Rīga–Jūrmala Babītes 

posma atjaunošana un Pļavu–Sila ielas pos
ma pārbūve, tiek gatavoti dokumenti nodo
šanai ekspluatācijā.

 Tiek izstrādāti šādi būvprojekti: 
  gājēju ietves un apgaismojuma izbūve Jūr

malas ielas posmā no Spīdolas ielas līdz sa
biedriskā transporta pieturai Piņķos;

  gājēju un veloceliņa un apgaismojuma iz
būve Gravu ielā 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 ceļa izbūve;

  ielu apgaismojuma izbūve Smilšu ielā Babītē.
 Turpinās apgaismojuma izbūve Kleistu ielas 

posmā no Liepezera ielas līdz Māras ielai 
Mežārēs un Egļu ielā Egļuciemā. 

Pašvaldības iestādes
 Noslēgts līgums ar SIA „Pirmas” par kurinā

mās degvielas piegādi Salas sākumskolas un 
Spuņciema sporta halles apkures vajadzībām.

 Babītes vidusskolā turpinās teritorijas lab
iekārtošana un cokola stāva siltināšana.

 Izsludināts iepirkums par āra trenažieru uz
stādīšanu Babītē.

 Atkārtoti izsludināts iepirkums par būvpro
jekta izstrādi „Babītes vidusskolas sporta 
laukuma izbūve un labiekārtošana”.       

 Noslēgts līgums ar SIA „Pagrabnieces audi
toru birojs” par Babītes novada pašvaldības 
līdzdalības izvērtējumu, funkcionālo un fi
nanšu auditu pašvaldības kapitālsabiedrībā 
SIA „Babītes siltums”.

 Iesniegti četri piedāvājumi iepirkumā par 
pašvaldības darbinieku veselības apdrošinā
šanas pakalpojumu iegādi.  

Elfa Sloceniece, 
Babītes novada pašvaldības izpilddirektore 

Informācija dzīvokļu īpašniekiem 
Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumā un citos normatīvajos aktos noteikto dzīvokļa īpaš-
nieks atbilstoši viņa dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram 
sedz uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pamata noteiktos izdevumus obligāti veicamo 
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību veikšanai.
SIA „Babītes siltums” ir veikusi dzīvokļu īpašu
mu kopējās platības precizēšanu atbilstoši dzī
vojamo ēku tehniskās inventarizācijas lietām 
un turpmāk no 2021. gada 1. janvāra, veicot 
aprēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem, iz
mantos precizētos datus.

Daļai dzīvokļu īpašumu apsaimniekojamā 
platība pieaugs par ārtelpu platības tiesu, t.i., 

tiks iekļauti arī balkoni, lodžijas un terases. Ap
saimniekošanas maksa atbilstoši dzīvokļu īpaš
nieku kopības lēmumiem paliks nemainīga.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar 
SIA „Babītes siltums”, zvanot uz tālruņa numu
ru 23556200. 

SIA „Babītes siltums”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 20
ApStIprInātI

ar Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 25. novembra lēmumu (prot. Nr. 21, 29.§)
2020. gada 25. novembrī

Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 
„Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Babītes novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, 
43. panta pirmās daļas 11. punktu un trešo daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 

6. panta ceturto daļu
Izdarīt Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 
„Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Babītes novadā” 
(turpmāk – saistošie noteikumi) šādu grozījumu:
izteikt saistošo noteikumu 61. punktu šādā redakcijā:
„61. Kontroli par šo saistošo noteikumu ievērošanu un administratīvā pārkāpuma procesu par šo 
saistošo noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Babītes no
vada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļas sabiedriskās kārtības sargi un Administratīvā inspek
cija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Babītes novada pašvaldības Administratīvā komisija.”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Babītes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 20

„Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 
„Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Babītes novadā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi nosaka ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lie-

tošanas kārtību, kā arī kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un 
būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai, centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās 
kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, sa-
biedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi, kā arī tā 
slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumi, paredzēta administratīvā atbildī-
ba par saistošo noteikumu pārkāpšanu.
Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt to atbilstību Administratīvās atbildības 
likuma tiesiskajam regulējumam.

2. Projekta nepieciešamības pama-
tojums.

Atbilstoši Administratīvās atbildības likuma 2. pantam pašvaldību saistošie noteiku-
mi, kas paredz administratīvo atbildību, ir daļa no administratīvās atbildības sistē-
mas, tādēļ pašvaldībām ir jānodrošina saistošo noteikumu regulējuma saskaņošana 
ar Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām.
Saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 115. panta trešo daļu pašvaldības 
saistošajos noteikumos paredzēto sodu piemērošanai administratīvā pārkāpuma 
procesu veic šā panta pirmajā daļā minēto pašvaldību iestāžu amatpersonas, kā arī 
citas pašvaldības saistošajos noteikumos pilnvarotās pašvaldību iestāžu amatper-
sonas, tādēļ Babītes novada pašvaldības domei ir jānodrošina saistošo noteikumu 
regulējuma saskaņošana ar Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu.

Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā finansiāla ietekme uz pašvaldības bu-
džetu nav.

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi paš-
valdības teritorijā.

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām.

Saistošo noteikumu „Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 
22. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Babītes novadā”” publiska pieejamī-
ba nodrošināta Babītes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.babite.lv, kā arī tie 
tiek izlikti redzamā vietā Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkās Centra 
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, un „Pīlādzīšos” Spuņciemā, Salas pagastā.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām.

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātperso-
nām.

Aivars Osītis,
Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 



6 | www.babite.lv 2020. gada 15. decembris, Nr. 128

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 17
ApStIprInātI

ar Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 25. novembra lēmumu (prot. Nr.21, 26.§)
2020. gada 25. novembrī

Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2013. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 
„Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība 

atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Babītes novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu 
un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo un ceturto daļu

Izdarīt Babītes novada pašvaldības domes 2013. gada 23.  janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 
„Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība atsevišķām nodokļa maksātāju 
kategorijām Babītes novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1.  Papildināt ar 2.2.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
  „2.2.2.1 Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam, Afganistānas 

kara dalībniekiem, nacionālās pretošanās kustības dalībniekam un 1991. gada barikāžu dalīb
nieka statusu ieguvušām personām.”

2. Papildināt 2.2.4.1 apakšpunktu aiz romiešu cipara „II” ar vārdu un romiešu ciparu „vai III”.
3.  Papildināt 2.2.4.2 apakšpunktu aiz romiešu cipara „II” ar vārdu un romiešu ciparu „vai III”.
4. Papildināt ar 2.2.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
  „2.2.8. fiziskai personai par mājokli (ekspluatācijā nodoto būvi vai telpu grupu ar piekrītošām 

domājamām daļām no būves, kuras galvenais lietošanas veids ir dzīvojama māja, neieskaitot 
zemi un garāžu (ja tāda ir)).”

5. Svītrot 6.2. punktu.
6. Izteikt 6.3. punktu šādā redakcijā:
    „6.3. par ēkām (telpu grupām) un zemi – 25% apmērā, ja ēku (telpu grupu) galvenais lieto

šanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir „Viesnīcas un sa
biedriskās ēdināšanas ēkas (viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa)” (kods 1211).”

7. Aizstāt 8. punktā skaitli „50” ar skaitli „90”.
8. Papildināt ar 8.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
 „8.1 Noteikumu 2.2.2.1 apakšpunktā minētajām personām – 90% apmērā.”
9. Aizstāt 10. punktā skaitli „25” ar skaitli „90”.
10. Aizstāt 101. punktā skaitli „50” ar skaitli „90”.
11. Aizstāt 11.1 punktā skaitli „25” ar skaitli „90”.
12. Papildināt ar 13.2 apakšpunktu šādā redakcijā:
 „13.2 Noteikumu 2.2.8. apakšpunktā minētajām personām – 50% apmērā.”
13. Izteikt 16.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
  „16.1. Par visu taksācijas gadu, ja šo noteikumu 14. punktā nosauktie dokumenti tiek iesniegti 

Babītes novada pašvaldībā laikā no taksācijas gada 1. janvāra līdz 1. martam, izņemot Notei
kumu 2.2.4.1 un 2.2.4.2 apakšpunktā minētajām personām, ja šo personu atvieglojumu aplie
cinošie dokumenti jāiesniedz invaliditātes pagarināšanas gadījumā, vai 2.2.6.1 apakšpunktā 
minētajām personām, ja daudzbērnu ģimenes statuss tiek iegūts kalendārā gada laikā, tad at
vieglojums tiek piemērots ar nākamo kalendāro mēnesi pēc iesnieguma saņemšanas.”

14. Papildināt ar 16.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
  „16.1.1 2.2.8. apakšpunktā minētajām personām atvieglojums tiek piešķirts, ja tā īpašnieks ir 

deklarēts šajā īpašumā vismaz 12 mēnešus pirms atvieglojuma piešķiršanas.”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Babītes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 17

„Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2013. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 
„Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība

atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Babītes novadā”

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura 
izklāsts.

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktam, pildot savas 
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: ieviest vietējās nodevas un 
noteikt to apmērus, lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas;
 saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo daļu pašvaldība var 
izdot saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātāju kategorijām. Savukārt, ievērojot šā likuma 5. panta ceturto daļu, at-
vieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām pašvaldības 
var noteikt 90, 70, 50 vai 25 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.
Saistošo noteikumu projekts „Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2013. gada 
23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu pie-
šķiršanas kārtība atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Babītes novadā” papildina 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategoriju, kam var piešķirt nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu, nosaka tā piešķiršanas kārtību un apmēru, kā arī palielina nodokļa 
atvieglojuma apmēru.

2. Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums.

Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī un no tā izrietošās grūtības savlaicīgi un pilnā 
apmērā nomaksāt aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli, kā arī nepieciešamību pēc lielā-
ka atbalsta noteiktajām nodokļa maksātāju kategorijām, ir nepieciešams grozīt saistošos 
noteikumus, paredzot lielāku atbalstu Babītes novada iedzīvotājiem.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašval-
dības budžetu.

Saistošo noteikumu grozījumi samazina pašvaldības budžeta ieņēmumus no nekustamā 
īpašuma nodokļa, bet atsevišķās pozīcijās tas kompensēsies ar iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa palielināšanos.
Izmaiņas attiecībā uz pašvaldības budžetu nav iespējams konkrēti paredzēt, jo tas atkarīgs 
no nodokļu maksātāju aktivitātes, iesniedzot prasījumus, un to atbilstības atvieglojumu 
piešķiršanas nosacījumiem.

4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā.

Nav attiecināms.

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām.

Saistošo noteikumu „Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2013. gada 23. janvā-
ra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 
kārtība atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Babītes novadā”” publiska pieejamība 
nodrošināta Babītes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.babite.lv, kā arī tie izlikti 
redzamā vietā Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkās Centra ielā 4, Piņķos, 
Babītes pagastā, un „Pīlādzīšos” Spuņciemā, Salas pagastā.

6. Informācija par konsul-
tācijām ar privātpersonām.

Saistošo noteikumu grozījumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātperso-
nām.

Aivars Osītis,
Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 24
ApStIprInātI

ar Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 25. novembra lēmumu (prot. Nr. 21, 33.§)
2020. gada 25. novembrī

Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2011. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 10 
„Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu un  
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu 

Izdarīt 2011. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 10 „Sadzīves atkritumu apsaimniekoša
nas noteikumi” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādu grozījumu:
izteikt saistošo noteikumu 39. punktu šādā redakcijā:
„39. Kontroli par saistošo noteikumu ievērošanu un administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo 
noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Babītes novada paš
valdības Sabiedriskās kārtības daļas sabiedriskās kārtības sargi un Administratīvā inspekcija. Admi
nistratīvā pārkāpuma lietu izskata Babītes novada pašvaldības Administratīvā komisija.”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Babītes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 24

„Grozījumi 2011. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 10 
„Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību Babītes 

novada administratīvajā teritorijā, tās dalījumu atkritumu apsaimniekošanas zo-
nās, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu.
Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt to atbilstību Administratīvās atbildības 
likuma tiesiskajam regulējumam.

2. Projekta nepieciešamības pama-
tojums.

Atbilstoši Administratīvās atbildības likuma 2. pantam pašvaldību saistošie no-
teikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir daļa no administratīvās atbildības 
sistēmas, tādēļ pašvaldībām ir jānodrošina saistošo noteikumu regulējuma saska-
ņošana ar Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām.
Saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 115. panta trešo daļu pašvaldības 
saistošajos noteikumos paredzēto sodu piemērošanai administratīvā pārkāpuma 
procesu veic šā panta pirmajā daļā minēto pašvaldību iestāžu amatpersonas, kā 
arī citas pašvaldības saistošajos noteikumos pilnvarotās pašvaldību iestāžu amat-
personas, tādēļ Babītes novada pašvaldības domei ir jānodrošina saistošo notei-
kumu regulējuma saskaņošana ar Administratīvās atbildības likumā ietvertajām 
normām.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu.

Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā finansiāla ietekme uz pašvaldības bu-
džetu nav.

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi paš-
valdības teritorijā.

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām.

Saistošo noteikumu „Grozījumi 2011. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos 
Nr. 10 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” publiska pieejamība 
nodrošināta Babītes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.babite.lv, kā arī tie iz-
likti redzamā vietā Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkās Centra ielā 4, 
Piņķos, Babītes pagastā, un „Pīlādzīšos” Spuņciemā, Salas pagastā.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām.

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātperso-
nām.

Aivars Osītis,
Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 
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Līderu kalve Babītes vidusskolā
Šajā mācību gadā, kad visā valstī pakāpeniski tiek ieviests jaunais izglītības saturs, kas uzsver sociāli emocionālo, kritiskās domāšanas un citu caurviju prasmju pilnveidošanu, 
Babītes vidusskolā īpaša uzmanība tiek veltīta izglītojamo līderības īpašību un pašvadītas mācīšanās iemaņu attīstīšanai. Līderis ir cilvēks, kurš pats spēj un prot vadīt sevi, savas 
emocijas un savu dzīvi.

Pārmaiņu process izglītībā „Līderis manī”
2020./2021. mācību gadā Babītes vidusskolā 
ir izveidota ieviešanas komanda, kas sāk vadīt 
starptautiskā pārmaiņu procesa izglītībā „Līde
ris manī” īstenošanu 1., 4., 7. un 10. klasēs. Ko
mandas sastāvā ir Santa Mandelberga (1.c klases 
audzinātāja), Elīza Spilnere (4.a klases audzinā
tāja), Madara Oškalne (7.a klases audzinātāja), 
Agnese Caica (10.a un 10.b klases audzinātāja) 
un Ruta Virbule (direktora vietniece izglītības 
jomā). Izglītības iestāde dalību šajā procesā, 
kas balstītas Franklin Covey (©Franklin Covey 
Co) personiskās līderības konceptā, uzsāka jau 
pagājušā gada oktobrī, kad Babītes vidusskolas 
pedagogi piedalījās mūžizglītības un kultūras 
institūta „Vitae” organizētajos kursos. Tur tika 
apgūta gan septiņu paradumu teorija un prak
tiskais pielietojums, gan zināšanas par jaunā 
mācību satura ieviešanu, izmantojot pārmaiņu 
procesa „Līderis manī” pieeju. Kursi notika arī 
šī gada augustā un septembrī.

Personīgās efektivitātes principi šī un nākamo 
mācību gadu laikā tiks apgūti klases audzināša
nas stundās un integrēti visos mācību priekšme
tos. Zināšanas un prasmes ļaus izglītojamajiem 
kļūt pašpaļāvīgiem un uzņemties iniciatīvu, 
izvirzīt, sasniegt un izvērtēt īstenotos mērķus, 
plānot un prioritarizēt darbību, pārvaldīt emo
cijas un konstruktīvi risināt konfliktus, kā arī 
pārliecinoši paust savu viedokli. Ieviešanas ko
manda regulāri saņem mūžizglītības un kultūras 
institūta „Vitae” organizatorisku, didaktisku un 
metodisku atbalstu, kā arī regulāri iesaistās ko
pīgās aktivitātēs ar citām „Līderis manī” skolām. 
Oktobrī un novembrī tiešsaistes režīmā notika 
„Līderības dienas” Drabešu Jaunajā pamatskolā 
un Juglas vidusskolā. 

Saistība ar jauno izglītības saturu
Saskaņā ar jauno izglītības saturu izglītības pār
maiņu process „Līderis manī” palīdz mācību 
darbā daļā integrēt caurviju prasmes – kritisko 
domāšanu un problēmrisināšanu, jaunradi un 
uzņēmējspēju, pašvadītu mācīšanos, pilsonis
ko līdzdalību un sadarbību. Tas palīdz īstenot 
arī audzināšanas programmu un attīsta tiku
mus jeb veido atbilstošu rīcību un ieradumus, 
kā arī ir iespēja padziļināti pievērst uzmanību 

21. gadsimta prasmēm, palīdzot skolēniem tās 
nostiprināt ikdienas darbā.

„Līderis manī” balstās piecās pamatpārlie
cībās: „Katrs var būt līderis”, „Katram piemīt 
izcilība kādā jomā”, „Pārmaiņas sākas ar mani”, 
„Skolotājs atbalsta skolēnus, lai viņi paši var 
vadīt savu mācīšanos”, „Svarīgi attīstīt visas 
piecas personības jomas – intelektuālo, fizisko, 
emocionālo, garīgo un sociālo”.

Oktobrī un novembrī 1., 4., 7. un 10. klasēs 
jau ir notikušas pirmās klases stundas, kurās iz
glītojamie klases audzināju vadībā definēja, kas 
ir līderis un kādas īpašības nepieciešamas, lai 
spētu vadīt savu dzīvi. Nākamajās stundās uz
svars tiks likts uz septiņu paradumu apgūšanu 
un praktizēšanu.

„Quo tu domā”, līderi?
Šajā mācību gadā Babītes vidusskolas 11.a un 
11.b klašu izglītojamie Emīlija Dvoranovska, 
Anna Rumba, Emīls Erciņš, Alekss Pugejs un 
Valters Pēteris Bāns kopā ar savu angļu valodas 
skolotāju un klases audzinātāju Diānu Pekšu 
uzsāka dalību debašu turnīrā „Debašu līderu 
skola 2020/2021” projekta ietvaros. „Deba
šu līderu skola” ir Latvijas Debašu asociāci
jas „Quo tu domā?” projekts, kas jau ceturto 
gadu norisinās sadarbībā ar „British Council”, 
un tā galvenais mērķis ir popularizēt kritisko 
domāšanu un medijpratību Latvijas skolēnu 
vidū, apgūstot debašu prasmes. Projekts dod 
jauniešiem lielisku iespēju ne tikai pielietot 
un attīstīt savas angļu valodas zināšanas, bet 

arī uzlabot savas argumentācijas, publiskās ru
nas un kritiskās domāšanas prasmes. Projektu 
absolvējušie kļūst par debašu mentoriem un 
turnīru organizatoriem, nododot savu piere
dzi tālāk jaunajiem dalībniekiem. Šī ir lieliska 
iespēja mācīties gan no projekta iepriekšējo 
gadu absolventiem, gan arī citiem starptautiski 
atzītiem debatētājiem un ekspertiem.

14. novembrī norisinājās pirmais debašu 
turnīrs tiešsaistē „World School November 
Practice Tournament”, kur jaunieši spēra pir
mos soļus savu viedokļu aizstāvēšanā, sākot 
apgūt argumentēšanas un sadarbības prasmes. 
Nākamais turnīrs notika 5.  decembrī, kur iz
glītojamajiem bija jāizsaka savas domas par 
tādām tēmām kā divpartiju un daudzpartiju 
sistēma valstī, reklāmas aizliegšanas plusi un 
mīnusi, kā arī jāpamato Ziemassvētku svinēša
nas nepieciešamība. Kopumā šajā mācību gadā 
tiek plānoti seši debašu turnīri, par kuriem 
jaunieši saņems apliecinājuma sertifikātu, kas 
apliecina kritiskās domāšanas spējas. Sertifi
kāti noderēs tālākās mācību gaitās, arī uzsākot 
studijas. Jauniešu un skolotājas mērķis ir, šo
gad apgūstot nepieciešamās zināšanas debašu 
jomā, ar nākamo mācību gadu ieviest debašu 
tradīciju Babītes vidusskolā, jauniešiem dar
bojoties kā līderiem un mentoriem šajā jomā. 

Vārds līderiem
Klausoties izglītojamo atsauksmēs par dalību 
debašu turnīros, rodas pārliecība, ka šī ir patie
si noderīga pieredze viņu izaugsmē.

11.b klases izglītojamais Alekss Pugejs atzīst: 
„Šie turnīri ļāva man atklāt sev jaunu pasauli – de
bates. Abos pasākumos, kuros piedalījos, sapra
tu, cik tas ir interesanti. Vienlaicīgi tiek attīstītas 
gan angļu valodas prasmes, gan loģika, gan savu 
domu izteikšanas spēja. Debates ir aizraujošs un 
interesants veids, kā sacensties ar citiem intelek
tuāli un ieraudzīt pasauli cita acīm, uzklausot pre
tinieka argumentus un domu gājienu.” 

Viņa klasesbiedrs Emīls Erciņš uzsver, ka 
arī zaudējums var būt ieguvums: „Debates, 
manuprāt, attīsta cilvēku no vairākiem aspek
tiem. Pirmkārt, tas mudina iziet ārpus savas 
komforta zonas, otrkārt, tas māca izteikt savu 
viedokli, kas ļoti noderēs gan skolā, gan arī pēc 
skolas, lielajā dzīvē. Treškārt, pēc šīm debatēm 
noteikti varēja secināt, ka zaudējums ir vērtīga 
debatētāja attīstības sastāvdaļa. No zaudēju
ma var izdarīt secinājumus un pilnveidot savu 
debatēšanas stratēģiju. Debates noteikti būtu 
nepieciešams mācīt skolās, jo tās sniedz vien
reizēju pieredzi un noderīgas zināšanas. Zinot, 
ka mūsu skolas prioritāte ir sagatavot labākos 
nākotnes speciālistus, es noteikti būtu par un 
atbalstītu, ka Babītes vidusskolā tiek izveidots 
debašu pulciņš.” 

Emīlam piekrīt arī 11.a klases izglītojamā 
Anna Rumba: „Debates ir vērtīga pieredze, ko 
vajadzētu izbaudīt katram skolēnam. Uzsākot 
debates, domājām, ka tā ir gudra strīdēšanās 
par kādu tēmu vai viedokli, kuram piekrīti vai 
nē. Tomēr, piedaloties jau otrajās debatēs, sa
pratu, ka jāmācas uz dažādām lietām skatīties 
no atšķirīgām perspektīvām. Jāmeklē plusi arī 
tādām strīdīgām tēmām, kurām nepiekrīti. De
bates piespiež paplašināt savu redzes un uzskatu 
loku. Tās arī māca pamatot viedokli ar faktiem 
un pierādījumiem, kā arī atmodina entuzias
mu. Viedoklis nav tikai personīgā pieredze un 
uzskati. Tiešsaistes debates liek arī apgūt online 
pasākumu norises kultūru, kas noteikti ir vērtīgi 
šī brīža situācijā. Un, protams, publiskās runas 
māksla, savu zināšanu un viedokļa prezentēša
na pilnīgi nepazīstamiem cilvēkiem nostiprina 
publiskā uzstāšanās prasmes!” 

Sagatavoja 
ruta Virbule, Diāna pekša,
 Babītes vidusskolas pedagoģes

11.b klases izglītojamie piedalās debašu turnīrā „Debašu līderu skola 2020/2021”.

Ar putnu vērošanas bukleta sagatavošanu noslēdzies projekts 
„Iepazīsti Babītes novada dabu! 2020”
Latvijas Ornitoloģijas biedrība ar Babī-
tes novada pašvaldības līdzfinansējumu 
projekta „Iepazīsti Babītes novada dabu! 
2020” ietvaros ir sagatavojusi bukletu par 
putnu vērošanu pie Babītes ezera, Gātes 
upes un Lielupes. Bukletā ir izstrādāti divi 
putnu vērošanas maršruti, tajā iekļautas 
fotogrāfijas, kā arī sniegti apraksti par 
putniem, kurus ir iespējams novērot, ejot 
pastaigā pa polderiem.

Buklets ir sagatavots elektroniski trīs formātos  – 
formātā, ko var skatīties datorā, formātā, ko ērti 
skatīties telefonā, kā arī failā, ko var izdrukāt, ja tas 
ir nepieciešams. Buklets ir pieejams internetā, un 
to var izmantot ikviens, lai vērotu putnus vai vien
kārši dotos pastaigā un, kas svarīgi tieši šim laikam, 
distancētos no sabiedrības un baudītu dabu. Labā
kais laiks, lai dotos vērot putnus šajos maršrutos, ir 
pavasaris un vasaras sākums, tomēr ko interesantu 
var atrast un ieraudzīt visos gadalaikos!

Babītes ezera teritorija ir nozīmīga barošanās 
un ligzdošanas vieta dažādām putnu sugām. 
Priecāsimies, ja šis buklets būs kā iedvesma, lai 
dotos uz Babītes ezera krastu, izietu kādu no 
Ornitoloģijas biedrības piedāvātajiem maršru
tiem un vērotu putnus, kas dzīvo ar mums vienā 
novadā.

Maršruti dabā nav marķēti, tāpēc aicinām 
bukletu skatīties pastaigas laikā savā telefonā. 

Izstrādātais putnu vērošanas maršruts būs 

paliekošs vides izziņas un izglītības materiāls, 
kas sniegs informāciju par putniem un iespē
jām tos vērot Babītes novadā vēl vairākus ga
dus pēc tā izstrādes.

Maršrutu sākuma punktu koordinātes – 
X:478113, Y:6306582 / Lat: 56,9024278, 
Lon: 23,6406490. 

  Turpinājums 8. lpp.
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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
  Līdz gada beigām „Vietvalžu” Radošo 
prasmju telpā apskatāma izstāde „„Pa-
domju Latvijas” gadi”, kurā var iepazīties 
gan ar dokumentālām liecībām – fotogrāfi-
jām, propagandas materiāliem, dokumen-
tiem –, gan laikmetu un sadzīvi raksturo-
jošiem priekšmetiem.

  Līdz 4. janvārim bibliotēkā Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos, aplūkojama Daigas La-
pānes datorzīmējumu izstāde „Zvaigžņu 
gaisma”. 

Apmeklējot publiskos pasākumus, apmek-
lētāji apliecina, ka neiebilst pasākumu 
laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju, 
videomateriālu izmantošanai un rezultātu 
atspoguļošanai Babītes novada pašvaldības 
informācijas kanālos: pašvaldības informa-
tīvajā izdevumā „Babītes Ziņas”, interneta 
vietnē www.babite.lv, profilā „Babītes no-
vads” sociālajā tīklā www.facebook.com un  
www.youtube.com. Datu pārzinis – Babītes 
novada pašvaldība. Personas dati tiks ap-
strādāti šī pasākuma publicitātes nodroši-
nāšanai. 

Plašāka informācija par pasākumiem pieeja-
ma pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv  
un „Facebook” profilā www.facebook.com/
Babitesnovads.
Uzmanību! Lūgums ņemt vērā, ka val-
stī noteiktie ierobežojumi Covid-19 
izplatības mazināšanai var mainīties, 
atsevišķi pasākumi var tikt atcelti, 
tāpēc aktuālajai informācijai par pa-
sākumu norisi aicinām sekot līdzi paš-
valdības mājaslapā www.babite.lv un 
profilā „Babītes novads” sociālajā tīklā  
www.facebook.com.

2020. gada novembrī 
Babītes novadā piedzima 
14 bērnu – 8 meitenes  
un 6 zēni. 
Iedzīvotāju skaits 2020. gada  
1. decembrī – 

12 254.

Piņķos uzstādīti āra mūzikas instrumenti
Piņķos realizēts vēl viens inovatīvs projekts – blakus Kultūrizglītības centram, nekustamajā īpašumā „Piņķu 
ciems 2”, izveidots āra mūzikas instrumentu laukums radošai brīvā laika pavadīšanai dabā, kā arī sociālu, 
izglītojošu un terapeitisku mērķu sasniegšanai. Laukumā izvietoti astoņi āra mūzikas instrumenti – akadinda, 
papillio bells, Babel drums, cadenza, cavatina, vertikālie zvani, kongas un kajons. Ievērojot valstī noteiktos 
ierobežojumus Covid-19 izplatības mazināšanai, tie ikvienam brīvi pieejami lietošanai no 2. decembra.
Āra mūzikas instrumenti ir ne tikai 
vizuāli pievilcīgi, nodrošina visaug
stākās kvalitātes skaņu un ir radošs   
un interesants papildinājums   brīvā 
laika pavadīšanai, bet tie var kalpot 
arī kā efektīvs terapijas rīks, strādā
jot ar cilvēkiem, kam ir Aspergera un 
Dauna sindroms, redzes un dzirdes 
traucējumi, cerebrālā paralīze un Al
cheimera slimība. Tāpat, darbojoties 
ar šādiem instrumentiem, iespējams 
izteikt emocijas, stimulēt kustības, 
mazināt stresu, dusmas, satrauku
mu, depresijas simptomus, uzlabot 
koncentrēšanās spējas, mobilitāti, 
koordināciju, kā arī stimulēt valodas 
attīstību, atmiņu, dzirdi, emocijas 
un visu jutekļu mērogu, palielināt 
pašcieņu un pašapziņu, veicināt paš
pietiekamību un vēlmi vairāk laika 
pavadīt ārā.

Ideja par šāda laukuma nepiecieša
mību radās pirmsskolas izglītības ies
tādes „Saimīte” vadītājai Ingai Erdma
neiHermanei un mūzikas skolotājai 
Lienei Bernhardei, kuras apņēmušās 
iestādes mūzikas nodarbības dažādot, 
turpmāk tās vadot arī svaigā gaisā.

Laukumā uzstādīti šādi āra mūzi
kas instrumenti:

 akadinda – liels koka ksilofons, 
kas rada dabīgu skaņu. Spēlē ar vā
lītēm, kas piestiprinātas pie koka 
konstrukcijas (attēlā);

 papillio bells – cauruļveida zvanu 
tipa metalafons. Toņu diapazons – 
no vidējā C līdz C7, kas aptver trīs 
oktāvas. Vienlaikus var spēlēt pat 
četri cilvēki. Instrumenta atskaņo
šanai izmanto vālītes;

 kongas – ritma instruments, kuru 

spēlē, izmantojot plaukstas un 
pirkstus;

 Babel drums –  apaļas formas bun
gas. Instrumentu spēlē, izmanto
jot rokas un pirkstus, sitot pa ins
trumenta virsmu;

 cadenza –  klasiskas formas ksilo
fons ar zemām un augstām notīm, 
kas aptver divas oktāvas. Instru
menta atskaņošanai izmanto vā
lītes, kas piestiprinātas pie instru
menta korpusa;

 vertikālie zvani –  sešu zvanu kom
plekts, kas izgatavots no anodēta 
alumīnija zvanveida caurulēm. Ins
trumenta atskaņošanai izmanto vālī
tes. Vienlaikus var lietot divi cilvēki.

 cavatina – mūzikā  termins cava-
tina apzīmē vienkāršu melodiju, 
kuru izpilda solists. Spēlēšana no
tiek ar vālītēm, kas ir piestiprinātas 
pie instrumenta staba;

 kajons – pievilcīgas, ārkārtīgi iztu
rīgas āra bungas, kas veidotas no 
nerūsējošā tērauda – ideālas lieto
šanai visu gadu. Uz tām sēž virsū 
un sit pa plāno sieniņu.
Āra mūzikas instrumentu laukuma 

atrašanās vieta izvēlēta mērķtiecīgi – 
plānots, ka ar laiku Kultūrizglītības 
centra, kur savu mājvietu radusi arī 
Babītes Mūzikas skola, apkārtne tiks 
attīstīta par vietu, kur aug un attīstās 
kultūra, māksla un mūzika.

„Projekta realizācija uzsākta šā 
gada vasarā, augusta beigās noslē
dzot līgumu ar SIA „GUMI MIX 
GROUP” par kopējo līgumsummu 
20 559,11 eiro, no kuriem 13 500 eiro 
saņemti no Eiropas Lauksaimniecī
bas fonda lauku attīstībai*. Instru
mentu uzstādīšana laukumā pabeigta 
novembra beigās, objekts ekspluatā
cijā nodots 2.  decembrī. Drīzumā 
plānots uzstādīt arī informatīvu zīmi, 
kā arī tiek domāts par stilizēta no
žogojuma izbūvi laukuma drošākai 
lietošanai,” stāsta Babītes novada 
pašvaldības Attīstības daļas projektu 
vadītāja Jolanta Ivanova.

*  Projekts tiek īstenots Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstī-
bai finansētās Latvijas Lauku attīstī-
bas programmas 2014.–2020. gadam 
apakšpasākumā „Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vie-
tējās attīstības stratēģiju” 2014.–
2020.  gadam pasākumā. Projekta 
nosaukums „Āra mūzikas instrumen-
ti Piņķos, Babītes novadā”. Projekta 
iesniegums Nr.  19-04-AL04-A019. 
2201-000001.

Māra Mičule, 
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Ar bukleta izstrādi un publicē
šanu noslēdzas projekta „Iepazīsti 
Babītes novada dabu! 2020” aktivi
tātes. Projekta laikā notika arī trīs 
ekskursijas  – kukaiņu iepazīšanas, 
sēņu meklēšanas un putnu vēroša
nas ekskursija. Paldies visiem – gan 
ekskursiju dalībniekiem, gan tiem, 
kas gribēja piedalīties, bet diemžēl 
vietas ekskursijās vairs nebija pieeja
mas, – par lielo interesi! Ņemot vērā 
šā gada situāciju valstī un pasaulē, 
projekta pieteikumā tika norādīts, 
ka katrā ekskursijā varēs piedalīties 
15 interesenti, tomēr, ņemot vērā to, 
ka mēnešos, kad ekskursijas notika, 
situācija ar Covid19 bija labāka, tika 
pieļauts nedaudz lielāks dalībnieku 

skaits, un kukaiņu ekskursijā pieda
lījās 22 dalībnieki, sēņu ekskursijā 
23  dalībnieki, bet putnu vērošanas 
ekskursijā 24 dalībnieki. 

Buklets sagatavots un ekskursijas 
rīkotas ar Babītes novada pašvaldības 
līdzfinansējumu projekta „Iepazīsti 
Babītes novada dabu! 2020” ietvaros, 
piedaloties Babītes novada pašvaldī
bas projektu konkursā „Ģimenei. Vi
dei. Izaugsmei Babītes novadā”. 

Saite uz lejupielādējamu vai izdru
kājamu bukletu pieejama šā raksta 
elektroniskajā versijā Babītes novada 
pašvaldības mājaslapā. 

Guna roze, 
projekta „Iepazīsti Babītes  

novada dabu! 2020”  
vadītāja

Ar putnu vērošanas bukleta 
sagatavošanu noslēdzies projekts 
„Iepazīsti Babītes novada dabu! 2020”

Kukaiņu ekskursijas vadītājs U. piterāns rāda, kā entomologi ievāc izpētei 
kukaiņus, kas dzīvo koku lapotnē.
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