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Babītes novadā atjaunots 
veloceliņš Rīga–Jūrmala
2020. gada decembra beigās pēc Babītes novada pašvaldības pasūtīju-
ma noslēgusies veloceliņa Rīga–Jūrmala posma Babītes novadā teju trīs 
kilometru garumā atjaunošana.

Babītes novada teritorijā atjaunotā 
veloceliņa kopējais garums ir 2,7 ki-
lometri, platums 3  metri. Līdztekus 
ir izbūvēti divi asfaltēti atpūtas lau-
kumiņi (netālu no Babītes stacijas un 
Babītes posma noslēgumā, braucot 
Jūrmalas virzienā) ar soliņiem un at-
kritumu urnām, kā arī izvietotas ceļa 
zīmes. Būvniecības laikā visa posma 
garumā atjaunots ir asfalta segums, 
nostiprinātas nomales un atsevišķās 
vietās pastiprināta arī veloceliņa se-
gas konstrukcija.

“Veloceliņa atjaunošana ir gan ie-
dzīvotāju, gan pašvaldības darbinieku 
ilgi gaidīts notikums. Zaļo gaismu 
veloceliņa atjaunošanai pašvaldība 
saņēma 2018.  gadā pēc savstarpēji 
noslēgtā Patapinājuma līguma ar VAS 
“Latvijas dzelzceļš”, saskaņā ar kuru 
VAS “Latvijas dzelzceļš” nodeva 
tai piederošo dzelzceļa nodalījuma 
joslu  (uz kuras atradās minētais ve-
loceliņa posms) Babītes novada paš-
valdībai veloceliņa uzturēšanai un ap-
saimniekošanai. Līdz ar to pašvaldībai 
beidzot bija tiesības 2019. gadā izslu-

dināt iepirkumu par veloceliņa pro-
jektēšanu,” par pašvaldības pārņemto 
un atjaunoto veloceliņu gandarīts ir 
Babītes novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Aivars Osītis.

Atjaunotā veloceliņa posms pare-
dzēts gan gājēju, gan velosipēdistu 
lietošanai. Apgaismojums pagaidām 
nav paredzēts, jo tā izstrāde veicama 
kopā ar kaimiņu pašvaldībām, kurās 
turpinās veloceliņš, proti, Rīgu un 
Jūrmalu.

Projekta kopējās izmaksas: 
būvprojekts tika akceptēts 

2019.  gada oktobrī, būvniecības 
darbus uzsāka 2020.  gada septem-
brī. Projekta kopējās izmaksas ir 
190  219  eiro bez PVN  (projektē-
šanu veica SIA “Projekts EAE” par 
līgumcenu 8050  eiro, būvniecību  – 
AS “A.C.B.” par 179 280 eiro, būvuz-
raudzību – SIA “Ceļu un tiltu būvuz-
raugs” par 2889 eiro).

Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības  

sabiedrisko attiecību speciāliste

2020. gada demogrāfiskie rādītāji 
Babītes novadā
2020. gada demogrāfiskie rādītāji Babītes novadā ir līdzīgi iepriekšējiem gadiem, lielas izmaiņas nav vēro-
jamas nevienā aplūkotajā kategorijā. Iedzīvotāju skaits turpina vienmērīgi pieaugt un desmit gadu laikā ir 
palielinājies par vairāk nekā trīs tūkstošiem. 

Pēc iedzīvotāju reģistra datiem, 
2020.  gada nogalē Babītes novadā 
dzīvesvietu deklarējušo  iedzīvo-
tāju skaits  sasniedzis 12  289, kas ir 
par 415 iedzīvotājiem vairāk nekā 
2019. gada nogalē. 

2020.  gadā dzimuši 133 bērni 
(73 meitenes un 60 zēni), kas ir par 
13 bērniem mazāk nekā 2019. gadā. 

Vispopulārākie vārdi, ko vecāki 
2020.  gadā izvēlējās meitām, bija 
Emma (4) un Dārta (3), savukārt 
zēniem visbiežāk vecāki devuši vār-
du Everts (4) un Daniels (3). 

Kopējais  mirušo cilvēku 
skaits  2020.  gadā bija 88, kas ir par 
diviem mazāk nekā 2019. gadā. Da-
biskais pieaugums pozitīvs: 45.

Gada laikā Babītes novadā reģistrē-
tas 74 laulības, 62 no kurām dzimtsa-
rakstu nodaļā, pārējās 12  – baznīcā. 
Laulības, salīdzinot ar 2019.  gadu, 
noslēgtas par četrām mazāk. 

Iedzīvotāju  sadalījums pēc vecu-
ma  – visvairāk iedzīvotāju joprojām 
ir vecuma grupā 31–40 gadi (2165), 
turklāt, salīdzinot ar 2019.  gadu, 
šajā grupā iedzīvotāju skaits pie-

audzis par 85, 2.  vietā, arī tāpat kā 
2019.  gadā, ir 41–50 gadu vecuma 
grupa (1916), tad seko 8–17 gadu 
grupa (1804) un 0–7 grupa (1681). 

Iedzīvotāju nacionālais sadalī-
jums: latvieši (65%), krievi (21%), 
ukraiņi (2 %), baltkrievi (2%).   Sa-
līdzinot ar iepriekšējo gadu, procen-
tuāli samazinājies latviešu un krievu 
tautības pārstāvju skaits. 

Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības sabied-

risko attiecību speciāliste

Dati: Babītes novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa
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Mežārēs top jauns bērnu rotaļu laukumiņš
Jau otro gadu piedaloties Babītes novada pašvaldības projektu konkursā “Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā”, Mežārēs top jauns bērnu rotaļu laukumiņš, kas iepriecina apkār-
tējos bērnus, ļaujot brīvo laiku pavadīt brīvā dabā, izmantojot mūsdienīgas rotaļu iekārtas.
Kopš 2017. gada biedrība “Mans cie-
mats”, ko pārstāv Mežāru iedzīvotāji, 
meklēja iespējas jauna bērnu rotaļu 
laukumiņa izveidei, jo ciematā atra-
dās bērnu laukumiņš, kas bija fiziski 
nolietots, bet biedrībai pieejamais 
finansējums bija nepietiekams, lai 
to atjaunotu. Plānojot un meklējot 
labākos variantus, kā īstenot bērnu 
sapni par jaunu rotaļu laukumiņu, 
2019. gadā pamanījām, ka Babītes 
novada pašvaldība ir izsludināju-
si projektu konkursu “Ģimenei. 
Videi. Izaugsmei Babītes novadā”. 

2019.  gada aprīlī biedrības “Mans 
ciemats” valde pieteicās projektu 
konkursam, iesniedzot projektu 
“Mežāres  – draudzīgām ģimenēm!” 
par jauna bērnu rotaļu laukumiņa iz-
veides pirmo posmu Kadiķu ielā 10, 
Mežāres, Babītē un rezultātā ieguva 
Babītes novada pašvaldības līdzfi-
nansējumu projekta īstenošanai. 
2019. gadā tika uzstādītas trīs iekār-
tas:  šūpoles, kas nodrošina rotaļāša-
nās iespēju vienlaicīgi diviem bēr-
niem, ar vienu parasto sēdekli, otru 
zīdaiņu krēsliņu, lietojamu jau no 

viena gada vecuma, smilšu kasti un 
kāpelēšanas rotaļu, kas ir paredzēta 
bērniem no trīs gadu vecuma.

2020.  gada pavasarī biedrības 
“Mans ciemats” iedzīvotāji izlēma 
turpināt bērnu laukumiņa attīstīšanu 
un atkārtoti pieteicās Babītes novada 
pašvaldības projektu konkursam, ie-
sniedzot projektu “Mežāres  – drau-
dzīgām ģimenēm!” bērnu rotaļu 
laukumiņa paplašināšanai. Rezultātā 
tika uzstādītas vēl trīs iekārtas: rota-
ļu komplekss ar lielo slīdkalniņu, kas 
paredzēts bērniem no trīs gadu vecu-

ma, atsperes rotaļu “Alnis”, kas pare-
dzēts bērniem no divu gadu vecuma, 
un balansiera šūpoles, kas paredzētas 
bērniem no trīs gadu vecuma. 

Biedrības “Mans ciemats” mērķis, 
veidojot šo bērnu rotaļu laukumiņu, 
ir, lai tas būtu paredzēts dažādām ve-
cuma grupām un tajā būtu interesan-
ti gan mazuļiem, gan skolēniem.

Šogad mēs plānojam atkārtoti pie-
dalīties konkursā, lai noslēgtu bērnu 
rotaļu laukumiņa veidošanu. Pēdējā 
kārtā ir nepieciešams nodrošināt 
triecienu samazinošu pārklājumu 

bērnu spēļu laukumiņam  un veikt 
laukumiņa labiekārtošanu.

Biedrības “Mans ciemats” iedzī-
votāji ir ļoti pateicīgi Babītes novada 
pašvaldībai par tādu iespēju labie-
kārtot ciemata vidi un nodrošināt 
bērniem aizraujošu tikšanās vietu.

Inese Matvejeva-Gērena,
projekta “Mežāres – draudzīgām 

ģimenēm 2020!” vadītāja

Papildu informācijai: tālr. 26444016, 
e-pasta adrese: 
mans.ciemats@gmail.com

paziņojums

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Mežezera iela 1 zemes vienībai Dzilnu-
ciemā Babītes pagastā Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 
16.12.2020. lēmumu “Par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma 
Mežezera iela 1 zemes vienībai Dzilnuciemā 
Babītes pagastā Babītes novadā”, protokols 
Nr. 23, 6.§, ir uzsākta detālplānojuma izstrā-
de teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma 
Mežezera iela 1 zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 8048 007 0903 Dzilnuciemā 
Babītes pagastā Babītes novadā.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt 
priekšnoteikumus dzīvojamās apbūves īsteno-

šanai, paredzot tai nepieciešamo infrastruktū-
ru, detalizējot zemes vienību izmantošanu un 
apbūves parametrus atbilstoši Babītes novada 
teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu prasībām.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstip-
rināta Babītes novada pašvaldības teritorijas 
plānotāja Inga Griezne.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus 
detālplānojuma izstrādei var iesniegt līdz 
19.02.2021. Babītes novada pašvaldības Ad-
ministrācijas ēkā Centra ielā 4 Piņķos Babītes 

pagastā Babītes novadā, LV-2107, vai elektro-
niski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv.  
Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt 
rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda 
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas 
adrese, juridiskām personām – nosaukums, 
reģistrācijas numurs, adrese. Jautājumu gadī-
jumā zvanīt detālplānojuma izstrādes vadītājai 
uz tālruņa numuru 67511291.

Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības teritorijas 

plānotāja

paziņojums

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Papardes” zemes vienībai 
ar adresi Viršu iela 22, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads
Ar Babītes novada pašvaldības domes 
16.12.2020. lēmumu “Par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma 
“Papardes” zemes vienībai Piņķos Babītes 
pagastā Babītes novadā, protokols Nr. 23, 
8.§, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde teri-
torijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Papar-
des” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
8048 003 1426 un adresi Viršu iela 22, 
Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt 
priekšnoteikumus dzīvojamās apbūves īsteno-

šanai, paredzot tai nepieciešamo infrastruktū-
ru, detalizējot zemes vienību izmantošanu un 
apbūves parametrus atbilstoši Babītes novada 
teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu prasībām.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstip-
rināta Babītes novada pašvaldības teritorijas 
plānotāja Inga Griezne.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus 
detālplānojuma izstrādei var iesniegt līdz 
19.02.2021. Babītes novada pašvaldības Ad-
ministrācijas ēkā Centra ielā 4 Piņķos Babītes 

pagastā Babītes novadā, LV-2107, vai elektro-
niski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv.  
Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt 
rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda 
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas 
adrese, juridiskām personām – nosaukums, 
reģistrācijas numurs, adrese. Jautājumu gadī-
jumā zvanīt detālplānojuma izstrādes vadītājai 
uz tālruņa numuru 67511291.

Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības teritorijas 

plānotāja

Decembrī veiktie darbi 
sabiedriskās kārtības 
uzraudzīšanai
Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļas sargu darbības 
rezultāti sadarbībā ar Olaines iecirkņa policijas darbiniekiem, veicot 
sabiedriskās kārtības uzraudzību Babītes novadā decembrī.

 Veikti 57 izbraukumi;
 saņemti un izskatīti 19 iedzīvotāju 

iesniegumi un sūdzības;
 ar 21  personu veiktas preventīva 

rakstura pārrunas un pieņemti pa-
skaidrojumi.
Sabiedriskās kārtības daļas sargi 

atgādina, ka atbilstoši Ministru ka-
bineta noteikumiem līdz 25.  janvā-
rim ir noteikta komandantstunda 
jeb mājsēde, kad naktīs no piektdie-
nas uz sestdienu un no sestdienas uz 
svētdienu pārvietoties ārpus mājām 
no plkst. 22.00 līdz 5.00 ir aizliegts. 
Pretējā gadījumā tiks uzsākta ad-
ministratīvā lietvedība, kur naudas 
sods paredzēts līdz 2000 eiro.

Tumšajā diennakts laikā bieži 
tiek izdarītas zādzības no mājām. 
Lūdzam Babītes novada iedzīvotā-
jus, ieslēdzot gaismu, aizvērt aiz-
karus, lai no ielas nebūtu redzams, 
kas notiek mājās un kas tur atro-
das. Vienmēr aizslēdziet durvis. 
Ja Jums ir suns, ļaujiet viņam brīvi 
skraidīt pa māju vai mājas pagalma 
teritorijā, lai nobiedētu zagļus. Ejot 
projām, vienmēr ieslēdziet signa-
lizāciju. Neļaujiet nepazīstamiem 
cilvēkiem ieiet mājoklī, kā arī pabrī-
diniet bērnus, lai tie nestāstītu sve-
šiniekiem, kas atrodas Jūsu mājās 
un par pieaugušo ikdienas gaitām 
un prombūtni. Ja mājas tuvumā re-
dzat aizdomīgu automašīnu vai cil-
vēku, uzreiz ziņojiet policijai.

Sabiedriskās kārtības daļa atgādi-
na, ka atbilstoši likumdošanai sejas 

aizsargmasku nēsāšana ir obligāta 
sabiedriskās vietās  – veikalos vai 
citās telpās, kur atrodas citas per-
sonas. Par noteikumu neievērošanu 
personas tiks sauktas pie adminis-
tratīvās atbildības.

Saistībā ar ārkārtējo situāciju 
Latvijā, kā arī to, ka bērni mācās 
attālināti, vēršam vecāku uzmanību 
uz to, ka vecāku pienākums ir rū-
pēties par bērnu  – par pienākuma 
nepildīšanu var saukt pie atbildības. 
Bērnu līdz septiņu gadu vecumam 
nedrīkst atstāt vienu bez pieaugu-
šo vai 13 gadu vecumu sasniegušas 
personas klātbūtnes. Līdz 16  gadu 
vecumam bērns nakts laikā publis-
kās vietās bez pieaugušā klātbūtnes 
uzturēties nedrīkst. Nakts laikā 
publiskās vietās bez vecāku vai viņu 
pilnvarotas personas klātbūtnes 
drīkst uzturēties 16  gadu vecumu 
sasniegusi persona. Pie administra-
tīvās atbildības un kriminālatbildī-
bas bērns var tikt saukts no 14 gadu 
vecuma. Bērnu tiesību aizsardzības 
likumā  ir teikts, ka bērns ir 18 gadu 
vecumu nesasniegusi persona. Iz-
ņēmums ir tās personas, kas tie-
siski par pilngadīgām atzītas pirms 
18 gadu vecuma sasniegšanas vai arī 
stājušās laulībā pirms pilngadības 
sasniegšanas. 

Ainārs Skudris,
Sabiedriskās kārtības  

daļas sargs

paziņojums

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes teritorijas paplašināšanu detālplānojuma izstrādei teritorijai 
pie Indriņas ielas Mežārēs Babītes pagastā Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 
28.10.2020. lēmumu “Par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu teritorijai pie Indri-
ņas ielas Mežārēs Babītes pagastā Babītes 
novadā”, protokols Nr. 20,16.§, ir uzsākta 
detālplānojuma izstrāde teritorijai, ko ie-
tver zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
miem 8048 001 0058, 8048 001 0951, 
8048 001 0950, 8048 001 0952, 
8048 001 0953, 8048 001 0954, 
8048 001 0955, 8048 001 1016, 
8048 001 1017, 8048 001 0939. Savu-
kārt ar Babītes novada pašvaldības domes 
16.12.2020. lēmumu “Par detālplānoju-
ma teritorijai pie Indriņas ielas Mežārēs 
Babītes pagastā Babītes novadā izstrādes 

teritorijas palielināšanu”, protokols Nr. 23, 
7.§, detālplānojuma teritorijā papildus tika 
iekļauta nekustamā īpašuma Indriņas iela 6 
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
8048 001 1015.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt 
detālplānojuma teritorijā ietilpstošo zemes 
vienību robežas, paredzot papildu apbūves ze-
mes vienību izveidi ar tai nepieciešamo infra-
struktūru, detalizējot zemes vienību izmanto-
šanu un apbūves parametrus atbilstoši Babītes 
novada teritorijas plānojuma Teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumu prasībām.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstip-
rināta Babītes novada pašvaldības teritorijas 
plānotāja Inga Griezne.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus 
var iesniegt līdz 19.02.2021. Babītes nova-
da pašvaldības Administrācijas ēkā Centra 
ielā 4 Piņķos Babītes pagastā Babītes nova-
dā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pa-
sta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu 
iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, 
fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, 
personas kods, dzīvesvietas adrese, juridis-
kām personām – nosaukums, reģistrācijas 
numurs, adrese. Jautājumu gadījumā zvanīt 
detālplānojuma izstrādes vadītājai uz tālruņa 
numuru 67511291.

Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības teritorijas 

plānotāja
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babītes novada pašvaldības domes pieņemtie lēmumi decembrī

Babītes novada pašvaldības domes sēdē 2020. gada 16. decembrī izskatīti 35 lēmum-
projekti. Sēdē piedalījās 15 domes deputātu.

Domes lēmumi īsumā: 
 izveidot valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru Babītes novadā, nosa-

kot tā atrašanās vietu Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4 Piņķos 
Babītes pagastā Babītes novadā. Veidot valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas 
centra Atbalsta punktus: Babītes novada pašvaldības bibliotēkas filiāles ēkā Babītes cie-
mā – Liepu alejā 17 Babītē Babītes pagastā Babītes novadā; Babītes novada pašvaldības bib-
liotēkas filiāles ēkā Salas pagastā – “Pīlādzīšos” Spuņciemā Salas pagastā Babītes novadā. 
Pieteikties vienreizējai valsts budžeta dotācijai 70% apmērā no kopējām valsts un pašvaldī-
bas vienoto klientu apkalpošanas centra izveidošanas izmaksām (ne vairāk kā 10 000 eiro) 
un valsts budžeta dotācijai nodarbināto atlīdzības nodrošināšanai (līdz 700 eiro mēnesī). 
Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpoša-
nas centru izveidei vismaz 30% apmērā no kopējām izmaksām un apmaksāt ne mazāk kā 
50% no ikmēneša uzturēšanas izmaksām. Projekta līdzfinansējumu ieplānot Babītes nova-
da pašvaldības Administrācijas 2021. gada budžetā; 

 apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Vecušiņas” zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 8088 010 0111 Kaģos Salas pagastā Babītes novadā; 

 mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamā īpašuma “Ābeles-2”, kadastra Nr. 
8048 003 0162, zemes vienībai 6,42 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0162 no: 
“zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, – 1,4 ha platībā; dabas 
pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mēr-
ķa, – 3,58 ha platībā, zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījumu joslā – 1,3 ha platībā, ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un 
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem 
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve  – 0,14  ha platī-
bā” uz “Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritori-
jas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norā-
dīta lietošanas mērķa, – 4,98 ha platībā, zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījumu joslā  – 1,3  ha platībā, ar maģistrālajām elektropārvades 
un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un 
ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju ap-
būve – 0,14 ha platībā”. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – dabas pamatnes, 
parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnie-
ciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, zemes 
vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0162 8002, platība – 1,4 ha, kas atrodas 
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0162, kas ietilpst nekustamajā īpašumā 
“Ābeles-2”, kadastra Nr. 8048  003  0162. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  – 
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 
8048 003 0166 8001, kas atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0166, 
kas ietilpst nekustamajā īpašumā Jūrmalas iela 13D, kadastra Nr. 8048 003 0166. Noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības daļai 1,8616  ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 8088  005  0259  8001, kas atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
8048  003  0259, kas ietilpst nekustamā īpašuma “Notekas”, kadastra Nr. 8048  003  0259, 
sastāvā – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalīju-
ma joslā – 0,13 ha platībā un ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un ma-
ģistrālajiem naftas, naftas produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens 
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve – 1,7316 ha platībā. Mainīt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi nekustamā īpašuma Centra iela 4, kadastra Nr. 8048 003 0264, 
zemes vienībai 0,3446 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0264 no “Valsts un paš-
valdību pārvaldes iestāžu apbūves” uz “Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūves – 
0,2945  ha platībā un Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme  – 0,0501  ha 
platībā”. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Neapgūta individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 8048  003  0264  8001, 
platība  – 0,0501  ha, kas atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048  003  0264, 
kas ietilpst nekustamajā īpašumā Centra iela 4, kadastra Nr. 8048 003 0264. Mainīt nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai 0,0433 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
8048 003 1204 no “Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā” uz “Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”. Noteikt ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķi – Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve zemes vie-
nības daļai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0289 8001, platība – 0,0156 ha, kas atrodas 
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0289, kas ietilpst nekustamajā īpašumā 
“Grietēni”, kadastra Nr. 8048 004 0289. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes 
vienībai 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0279 – “zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 0,6 ha platībā un vienstāva un divstāvu daudzdzī-
vokļu māju apbūve – 0,2 ha platībā” uz: “vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbū-
ve 0,7 ha platībā un neapgūta daudzdzīvokļu māju apbūves zeme 0,1 ha platībā”. Noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve 

zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0279 8001, ar aptuveno platību – 
0,01 ha, kas atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0279, kas ietilpst ne-
kustamajā īpašumā “Pamatskola”, kadastra Nr. 8088 005 0279. Noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju 
apbūve zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 8088  005  0281  8001, ar aptuveno 
platību – 0,01 ha, kas atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0614, kas 
ietilpst nekustamajā īpašumā “Kapsēta”, kadastra Nr. 8088  005  0281. Mainīt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības daļai 0,57  ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
8048 003 0609 8001, kas atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1645 un 
ietilpst nekustamā īpašuma “Vēja ziedi”, kadastra Nr. 8048 003 0609, sastāvā, no “neapgūta 
komercdarbības objektu apbūves zeme” uz “Komercdarbības objektu apbūvi”; 

 apstiprināt zemes ierīcības projektu robežu pārkārtošanai starp nekustamā īpašuma “Pleč-
gali” zemes vienību un nekustamā īpašuma “Stūrmaņi” zemes vienību Salas pagastā Babītes 
novadā; 

 apstiprināt zemes ierīcības projektu robežu pārkārtošanai starp nekustamā īpašuma Jūrma-
las iela 13E zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0621 un nekustamā īpašuma 
Jūrmalas iela 13D zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0166 Piņķos Babītes 
pagastā Babītes novadā; 

 atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma Mežezera 
iela 1, kadastra Nr. 8048 007 0913, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0903 
Dzilnuciemā Babītes pagastā Babītes novadā; 

 atļaut iekļaut nekustamā īpašuma Indriņas iela 6, kadastra Nr. 8048 001 1020, zemes vie-
nību ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1018 detālplānojuma teritorijai pie Indriņas ielas 
Mežārēs Babītes pagastā Babītes novadā izstrādes teritorijā; 

 atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Papardes”, 
kadastra Nr. 8048 003 1005, zemes vienība ar adresi Viršu iela 22, Piņķi, Babītes pagasts, 
Babītes novads, un kadastra apzīmējumu 8048 003 1426; 

 apstiprināt detālplānojuma projektu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Irmas” ze-
mes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0079 Spilvē Babītes pagastā Babītes novadā; 

 atteikt nekustamā īpašuma “Vecdzeguzes-1”, kadastra Nr. 8088 004 0001, zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 8088 004 0384 Pērnciemā Salas pagastā Babītes novadā sadalīša-
nu, izstrādājot zemes ierīcības projektu; 

 atļaut no nekustamā īpašuma “Ozolāji”, kadastra Nr. 8088  003  0180, atdalīt un reģistrēt 
kā atsevišķus kadastra objektus: zemes vienību 4,8  ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
8088 003 0180, piešķirot nosaukumu “Ozolāji”, un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; zemes 
vienību 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0181, piešķirot nosaukumu/ad-
resi “Mežabuki”, Straupciems, Salas pagasts, Babītes novads, un visā platībā noteikt nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība; zemes vienību 4,1  ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8088  008  0122, piešķirot 
nosaukumu “Lācenes”, un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; 

 mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamā īpašuma Viestura iela 4, kadastra Nr. 
8048 007 0335, zemes vienībai 0,5344 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0335 
no: “individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0,4979 ha platībā un zeme dzelzceļa infrastruk-
tūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā – 0,0365 ha platībā” uz “zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, – 0,4105 ha platībā, individuālo 
dzīvojamo māju apbūve – 0,0874 ha platībā, zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalī-
juma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā – 0,0365 ha platībā”; 

 mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamā īpašuma Viestura iela 8, kadastra Nr. 
8048 007 0333, zemes vienībai 0,5028 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0333 
no “individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0,4532 ha platībā un zeme dzelzceļa infrastruk-
tūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā – 0,0496 ha platībā” uz “zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,  – 0,4 ha platībā, individuālo dzī-
vojamo māju apbūve – 0,0599 ha platībā, zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā – 0,0429 ha platībā”; 

 apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 27 “Par Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. sais-
tošo noteikumu Nr.  84 “Par detālplānojuma nekustamajam īpašuma “Blāzmas”, kadastra 
Nr. 8048 007 0079, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”. Precizēt spēkā esošo 
detālplānojumu sarakstu;

 apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 28 “Par Babītes novada pašvaldības 30.06.2010. sais-
tošo noteikumu Nr. 24 “Par Babītes novada Babītes pagasta nekustamā īpašuma “Caunes”, 
kadastra Nr. 8048 007 0822, sadali un apbūvi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”. Precizēt 
spēkā esošo detālplānojumu sarakstu; 

 apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 29 “Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo 
noteikumu Nr. 133 “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ceriņi”, kadastra Nr. 
8088 009 0003, apstiprināšanu” atzīšana par spēku zaudējušiem”. Precizēt spēkā esošo de-
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paziņojums

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Blāzmas”, kadastra 
Nr. 8048 007 0079, atzīšanu par spēku zaudējušu
Ar Babītes novada pašvaldības domes 16.12.2020. lēmuma 
“Par saistošo noteikumu Nr. 27 “Par Babītes novada pašval-
dības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 84 “Par detāl-
plānojuma nekustamajam īpašumam “Blāzmas”, kadastra 
Nr. 8048 007 0079, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku 
zaudējušiem” apstiprināšanu (protokols Nr. 23,14.§) ir ap-

stiprināti saistošie noteikumi, ar kuriem tiek atzīts par spēku 
zaudējušu detālplānojums nekustamā īpašuma “Blāzmas” 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0079 
Dzilnuciemā Babītes pagastā Babītes novadā.

Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja

paziņojums

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Caunes”, kadastra 
Nr. 8048 007 0822, atzīšanu par spēku zaudējušu
Ar Babītes novada pašvaldības domes 16.12.2020. 
lēmuma “Par saistošo noteikumu Nr. 28 “Par Babītes 
novada pašvaldības 30.06.2010. saistošo noteikumu 
Nr. 24 “Par Babītes novada Babītes pagasta nekustamā 
īpašuma “Caunes”, kadastra Nr.8048 007 0822, sada-
li un apbūvi” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstipri-
nāšanu (protokols Nr. 23,15.§) ir apstiprināti saistošie 

noteikumi, ar kuriem tiek atzīts par spēku zaudējušu 
detālplānojums nekustamā īpašuma “Caunes” zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0822 Dzil-
nuciemā Babītes pagastā Babītes novadā.

Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja

paziņojums

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ceriņi”, kadastra 
Nr. 8088 009 0003, atzīšanu par spēku zaudējušu
Ar Babītes novada pašvaldības domes 16.12.2020. lē-
muma “Par saistošo noteikumu Nr. 29 “Babītes novada 
pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 133 
“Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ce-
riņi”, kadastra Nr. 8088 009 0003, apstiprināšanu” 
atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu (pro-
tokols Nr. 23,16.§) ir apstiprināti saistošie noteikumi, 

ar kuriem tiek atzīts par spēku zaudējušu detālplāno-
jums nekustamā īpašuma “Ceriņi” zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8088 009 0003 Pērnciemā 
Salas pagastā Babītes novadā.

Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja

paziņojums

Paziņojums par detālplānojuma “Irmas” Spilvē Babītes pagastā Babītes novadā 
apstiprināšanu
Ar Babītes novada pašvaldības domes 16.12.2020. lē-
mumu “Par detālplānojuma apstiprināšanu teritorijai, ko 
ietver nekustamā īpašuma “Irmas” zemes vienība ar ka-
dastra apzīmējumu 8048 004 0079 Spilvē Babītes pa-
gastā Babītes novadā” (prot. Nr. 23, 9.§) ir apstiprināts 
nekustamā īpašuma “Irmas” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8048 004 0079 detālplānojums.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes 
novada pašvaldības Attīstības daļā Centra ielā 4 Piņķos 
Babītes pagastā Babītes novadā, Babītes novada pašval-
dības interneta vietnē www.babite.lv, kā arī ģeoportālā 
www.geolatvija.lv.

Veldze Liepa,
Babītes novada pašvaldības Attīstības daļas vadītāja

babītes novada pašvaldības domes pieņemtie lēmumi decembrī

tālplānojumu sarakstu; 
 atļaut grozīt administratīvo līgumu “Par nekustamā īpašuma “Drustēni”, nekustamā īpašu-

ma kadastra Nr. 8048 004 0805, detālplānojuma īstenošanas kārtību”, nosakot, ka detālplā-
nojuma īstenošana īstenojama līdz 31.12.2027., un noslēgt vienošanos; 

 izteikt Babītes novada pašvaldības domes 28.10.2020. lēmuma “Par atļauju atdalīt no ne-
kustamā īpašuma “Ķirši 268”, kadastra Nr. 8088 005 0334, vienu zemes vienību Spuņciemā 
Salas pagastā Babītes novadā” lemjošo daļu šādā redakcijā: “Atļaut no nekustamā īpašu-
ma “Ķirši 268”, kadastra Nr. 8088 005 0334, atdalīt un reģistrēt kā atsevišķu nekustamo 
īpašumu un kadastra objektu zemes vienību 0,0133  ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
8088 005 0334, saglabājot esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un piešķirot nosau-
kumu “Friči””; 

 atcelt Babītes novada pašvaldības domes 17.06.2020. lēmumu “Par detālplānojuma “Be-
brupļava” grozījumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Bebru iela 6 ar kadastra apzīmēju-
mu 8048 009 0276 Brīvkalnos Babītes pagastā Babītes novadā”;

 izteikt Babītes novada pašvaldības domes 25.11.2020. lēmuma “Par zemes ierīcības projek-
ta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Mežsaimniecība 3” zemes vienībai Babītē Babītes 
pagastā Babītes novadā” lemjošās daļas 2. punktu šādā redakcijā: “Plānotajai zemes vienī-
bai Nr. 1 ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1543, platība – 0,0684 ha, un būvei uz tās ar 
kadastra apzīmējumu 8048 004 0530 002 saglabāt esošo adresi “Mežsaimniecība 3”, Babīte, 
Babītes pagasts, Babītes novads, un zemes vienībai visā platībā noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve”. Izteikt Babītes novada pašvaldī-
bas domes 25.11.2020. lēmuma “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā 
īpašuma “Mežsaimniecība 3” zemes vienībai Babītē Babītes pagastā Babītes novadā” lem-
jošās daļas 3. punktu šādā redakcijā: “Plānotajai zemes vienībai Nr. 2, ar plānoto kadastra 
apzīmējumu 8048 004 1544, platība – 0,0648 ha, un būvei uz tās ar kadastra apzīmējumu 
8048 004 0530 003 piešķirt adresi “Mežsaimniecība 4”, Babīte, Babītes pagasts, Babītes no-
vads, un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve”; 

 atļaut no nekustamā īpašuma “Sakņi”, kadastra Nr. 8048  013  0005, atdalīt un reģis-
trēt kā atsevišķu kadastra objektu zemes vienību 7,9  ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
8048 013 0005, piešķirot nosaukumu “Piekūni” un visā platībā saglabājot nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
Atļaut no nekustamā īpašuma “Sakņi” atdalīt un reģistrēt kā atsevišķu kadastra objektu ze-
mes vienību 13,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 013 0006, piešķirot nosaukumu 
“Nārbuļi” un visā platībā saglabājot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība; 

 atsavināt Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 
8088  001  0265, kas sastāv no zemes vienības 0,0191  ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
8088 001 0267; 

 ar privātpersonām noslēgt zemes nomas līgumu bez apbūves tiesībām personīgās palīg-
saimniecības vajadzībām – ģimenes dārza ierīkošanai un uzturēšanai; 

 atsavināt Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ar kadastra numu-
ru 8048  003  0135 sastāvā esošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048  004  0788 
0,0217 ha platībā. Zemes vienību atsavināt par nosacīto cenu 2404,05 eiro apmērā; 

 apstiprināt bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksu 12,50  eiro/m³ bez 
PVN; 

 izsniegt izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā zemes gabala ar kadastra Nr. 8048 007 0792 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0792 0,1242 ha platībā ar adresi Sniegu 
iela 5, Dzilnuciems, Babītes pagasts, Babītes novads; 

 noteikt, ka Babītes vidusskolas 1.c, 1.f klašu izglītojamajiem piešķir ēdināšanas atbalstu 
pārtikas paku veidā no valsts un pašvaldības budžeta mērķdotācijas par laika periodu no 
2020. gada 14. decembra līdz 2020. gada 18. decembrim; 

 apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 26 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības statusa no-
teikšanu Babītes novadā”; 

 nodrošināt pakalpojumu “zupas virtuves” 2021.  gadā. Pakalpojuma apmaksu nodrošināt 
no Sociālā dienesta budžeta; 

 nepiemērot Babītes novada pašvaldības un SIA “IRG” 26.09.2019. līgumā Nr. 4a.6/125 un 
24.08.2020. līgumā Nr. 4-16/20/92-LI noteiktās nomas maksas samazinājumu. Atbrīvot 
SIA “IRG” no 26.09.2019. līgumā Nr. 4a.6/125 un 24.08.2020. līgumā Nr. 4-16/20/93-LI 
aprēķinātā līgumsoda par laika periodu no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. decem-
brim. Pamatojoties uz to, ka SIA “IRG” uz 16.12.2020. ir pilnībā veicis visu rēķinu apmak-
su, ieskaitot kavējuma naudu, izrakstīto kārtējo rēķinu summas samazināt par aprēķināto 
līgumsodu par periodu no 01.07.2020. līdz 31.12.2020.; 

 izteikt Babītes novada pašvaldības domes 26.02.2020. sēdes lēmuma “Par finanšu līdzekļu 
iedalīšanu sporta atbalstam” 4. punkta lemjošās daļas 1. punktu šādā redakcijā: “[..]Iedalīt 
800,00 eiro biedrībai “Jūrmalas ūdensslēpošanas un veikborda parks" [..] Babītes novadā 
deklarēto iedzīvotāju, sportistu [..] ūdensslēpošanas inventāra iegādei treniņiem ūdensslē-
pošanā”; 

 izteikt Babītes novada pašvaldības 22.04.2015. noteikumu Nr. 5 “Par transportlīdzekļu iz-
mantošanu Babītes novada pašvaldībā” 32. punktu jaunā redakcijā; 

 veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības 22.01.2020. noteikumos Nr. 1 “Par amatiem, to 
klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2020.  gadā”, izsakot pielikumus Nr.  1, 
Nr. 3, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 8 un Nr. 10 jaunā redakcijā; 

 apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 30 “Par grozījumiem Ba-
bītes novada pašvaldības 2020. gada budžetā”; 

 piešķirt vienreizējas prēmijas par ieguldījumu Babītes novada pašvaldības 2020. gada budže-
ta sekmīgā izpildē un labiem darba izpildes rādītājiem Babītes novada pašvaldības Babītes 
vidusskolas, Salas sākumskolas, pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte”, Babītes pirmsskolas 
izglītības iestādes, Babītes Mūzikas skolas, bibliotēkas, Kultūrizglītības centra, Babītes sporta 
kompleksa, Sociālā dienesta darbiniekiem, Babītes novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas viet-
niecei un Bāriņtiesas sekretārei, Babītes novada pašvaldības Administrācijas darbiniekiem, 
Babītes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem un izpilddirektorei.

Aivars Osītis, 
Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

  Turpinājums. Sākums 3. lpp.
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Būtiski palielināti bērna piedzimšanas, represēto un 
bērna-invalīda pabalsti
25. novembra Babītes novada pašvaldības domes sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 16 “Grozījumi Babītes novada pašvaldības 
domes 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17 “Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā 
stāvokļa izvērtēšanas”” (protokols Nr. 21, 25.§), kas, sākot ar 2021. gada janvāri, paredz ievērojamu atsevišķu pabalstu palielinājumu.

Bērna piedzimšanas pabalsts, ja abi bērna ve-
cāki ir deklarēti Babītes novadā vismaz pēdējos 
12 mēnešus, ir palielināts par 86%, proti, līdz 
šim tas bija 215  eiro, šogad  – 400  eiro. Savu-
kārt, ja Babītes novadā deklarēts tikai viens no 
jaundzimušā vecākiem, pabalsta apjoms ir pa-
lielināts no 145 uz 200 eiro.

Apbedīšanas pabalsts ir palielināts par 
50 eiro un būs 200 eiro.

Dubultots pabalsts represētajiem  – no 
75 eiro palielināts uz 150 eiro.

Visbūtiskākās izmaiņas pabalstu palielināšanā 
izjutīs vecāki, kuri audzina bērnu-invalīdu. Līdz 
šim par bērnu invalīdu vecāki varēja saņemt 
75  eiro lielu pabalstu, taču šogad šis pabalsts 
ir pieaudzis četras reizes un būs 300  eiro liels, 
tādējādi uzlabojot to ģimeņu dzīves kvalitāti, 
kurām jau tā ikdienā ir lieli izdevumi un slodze.

Informāciju par pabalstu piešķiršanas kār-
tību un citu papildu informāciju var uzzināt, 
iepazīstoties ar saistošajiem noteikumiem, kas 
publicēti pašvaldības mājaslapā, un/vai zvanot 
Sociālā dienesta darbiniekiem.

Informāciju apkopoja:
Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības  

sabiedrisko attiecību speciāliste

Nekustamā 
nodokļa 
maksātāju 
ievērībai
Informējam, ka atbilstoši likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta 
1. daļai nekustamā īpašuma nodoklis par 
2021. gadu tiks aprēķināts un maksāšanas 
paziņojumi tiks nosūtīti līdz 2021. gada 
15. februārim.

Tā kā klātienes vizītes ārkārtējās situācijas laikā 
ir ierobežotas, visus jautājumus, kas saistīti ar 
nekustamā īpašuma nodokli (nodokļa apmērs, 
atvieglojumi  u.  c.), iedzīvotāji var atrisināt, 
zvanot (vēlams pirmdienās un ceturtdienās no 
plkst.  8.15 līdz 18.00 (pusdienu pārtraukums 
no plkst. 12.15 līdz 13.00)) vai rakstot nodok-
ļu administratoriem: Arvim Ančevskim  (tāl-
ruņa numurs 67914189, e-pasta adrese: arvis.
ancevskis@babite.lv) vai Olitai Zariņai (tālruņa 
numurs 67914386, e-pasta adrese: olita.zari-
na@babite.lv).

Tāpat arī atgādinām, ka iesniegumus pašval-
dībai var iesniegt:

 sūtot pa pastu uz adresi: Centra iela 4, Piņķi, 
Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107;

 portālā www.latvija.lv, sadaļā “Iesniegums 
iestādei”;

 ievietojot pastkastītē pie Babītes novada 
pašvaldības Administrācijas ēkas Centra 
ielā 4 ieejas.

Babītes novada pašvaldības  
nodokļu administratori

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 16
ApStIprInātI

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

Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17 
“Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 252. pantu, Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr. 875 “Noteikumi 

par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģi-
menes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 28. un 29. punktu, Ministru kabineta 

19.12.2006. noteikumu Nr. 1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43.1. apakšpunktu.

1.  Izdarīt Babītes novada pašvaldības domes 2017.  gada 25.  oktobra saistošajos noteikumos 
Nr. 17 “Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvēr-
tēšanas” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

 1.1. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
  “4. Pabalsts tiek izmaksāts:
   4.1. bezskaidras naudas norēķinu veidā, pārskaitot to uz pabalsta pieprasītāja kredītiestā-

des kontu;
   4.2. skaidrā naudā, izsniedzot pabalsta pieprasītāja dzīvesvietā;
  4.3. skaidrā naudā, izsniedzot Valsts akciju sabiedrībā “Latvijas Pasts””.
 1.2. Aizstāt 10.1. apakšpunktā skaitli “215” ar skaitli “400”.
 1.3. Aizstāt 10.2. apakšpunktā skaitli “145”ar skaitli “200”.
 1.4. Aizstāt 26. punktā skaitli “75” ar skaitli “300”.
 1.5. Aizstāt 33. punktā skaitli “50” ar skaitli “100”.
 1.6. Aizstāt 41. punktā skaitli “75” ar skaitli “150”.
 1.7. Aizstāt 47. punktā skaitli “150” ar skaitli “200”.
 1.8. Svītrot XIV nodaļu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2021. gada 1. janvāri.

 Saimnieciskie darbi 2020. gada decembrī
Nekustamais īpašums

 Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu 
slēgt līgumu ar SIA “Hagberg” par pašvaldī-
bas teritorijas apsaimniekošanu par līgum-
cenu līdz 731 277 eiro. Lēmums pārsūdzēts 
Iepirkumu uzraudzības birojā. Tiek gatavoti 
paskaidrojumi.

 Izvērtēti septiņi piedāvājumi iepirkumā par 
ēkas Centra ielā 3 Piņķos, 2. stāva un ieejas 
mezgla pārbūvi, pieņemts lēmums slēgt lī-
gumu ar SIA “LC būve” par līgumcenu 158 
195 eiro. Tiek gatavots līgums.

Ceļi, meliorācija un apgaismojums 
 Noslēgts līgums ar SIA “Projekts EAE” par 

autotransporta gada nobraukuma uzskaiti uz 
Babītes novada pašvaldības ceļiem un ielām. 

 Ekspluatācijā pieņemta Pļavu–Sila ielas pos-
ma pārbūve.

 Pabeigta  veloceliņa Rīga–Jūrmala Babītes 

posma atjaunošana. 
 Izstrādāts būvprojekts par gājēju-veloceliņa 

un apgaismojuma izbūvi Gravu ielā, posmā 
no autoceļa V-10 līdz Žubīšu ielai Spilvē.

 Noslēgts līgums par ielu apgaismojuma iz-
būvi Smilšu ielā Babītē.

 Turpinās šādu būvprojektu izstrāde: 
   gājēju ietves un apgaismojuma izbūve Jūr-

malas ielas posmā no Spīdolas ielas līdz 
sabiedriskā transporta pieturai Piņķos;

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

   autoceļa C-57 posma no Kleistu ielas līdz 
Vārnukrogam ceļa izbūve.

Pašvaldības iestādes
 Izsludināts iepirkums par jaunas pirmssko-

las izglītības iestādes ēkas Piņķos projektē-
šanu, būvniecību un autoruzraudzību. Pie-

dāvājumu iesniegšanas termiņš 13.01.2021., 
iesniegta sūdzība IUB, tiek gatavots pa-
skaidrojums.

 Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA 
“KULK” par  āra spēka trenažieru uzstādīša-
nu Babītē par līgumcenu 38 297 eiro. Tiek 
gatavots līgums.

 Noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi 
“Babītes vidusskolas sporta laukuma izbūve 
un labiekārtošana” par līgumcenu 15 890 
eiro.       

 Piesaistīts eksperts piedāvājumu izvērtēša-
nai par pašvaldības darbinieku veselības ap-
drošināšanas pakalpojumu iegādi.  

 Izsludināts iepirkums par neregulārajiem 
pārvadājumiem Babītes sporta kompleksa 
un Babītes vidusskolas vajadzībām. Tiek 
precizētas prasības. 

Elfa Sloceniece, 
Babītes novada pašvaldības izpilddirektore

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Babītes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 16
“Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos 

Nr. 17 “Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa 
izvērtēšanas””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešā daļa nosaka, ka dome var pieņemt 

saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprā-
tīgo iniciatīvu izpildi. Saistošie noteikumi paredz palielināt Babītes novada paš-
valdības piešķiramo pabalstu apmēru, lai sniegtu lielāku atbalstu Babītes novada 
iedzīvotājiem dažādos dzīves gadījumos.

Projekta nepieciešamības pamato-
jums Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī un no tās izrietošās grūtības, ir nepiecie-

šams novērst saistošo noteikumu sadrumstalotību sociālās palīdzības jomā, kā 
arī piešķirt lielāku materiālu atbalstu Babītes novada pašvaldības iedzīvotājiem.

Informācija par plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldības budžetu

Izmaiņas attiecībā uz pašvaldības budžetu nav iespējams konkrēti paredzēt, jo tas 
atkarīgs no pabalsta piešķiršanas pieprasījuma daudzuma.

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

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu publisko pieejamību nodrošina Babītes novada pašvaldības 
tīmekļvietnē – www.babite.lv, kā arī tiek izlikts redzamā vietā Babītes novada 
pašvaldības administrācijas ēkās Centra ielā 4 Piņķos Babītes pagastā un “Pīlā-
dzīši” Spuņciemā Salas pagastā;

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu grozījumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar pri-
vātpersonām.

Aivars Osītis,
Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 19
ApStIprInātI

ar Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 25. novembra lēmumu (prot. Nr. 21, 28.§)
2020. gada 25. novembrī

Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 
“Par kapsētas darbību un uzturēšanu Babītes novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu un 
43. panta pirmās daļas 6. punktu

Izdarīt Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par 
kapsētas darbību un uzturēšanu Babītes novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozīju-
mus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 43. punktu šādā redakcijā:
  “43. Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu pārkāpumiem līdz administra-

tīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļas 
sabiedriskās kārtības sargi un Administratīvā inspekcija.”

2.  Izteikt saistošo noteikumu 50. punktu šādā redakcijā:
  “50. Šo noteikumu izpildi kontrolē Kapsētu pārzinis, Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās 

kārtības daļas sabiedriskās kārtības sargi un Administratīvā inspekcija.”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Babītes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 19

“Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 
“Par kapsētas darbību un uzturēšanu Babītes novadā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts

 Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts noteic, ka pašvaldī-
bas autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtoša-
nu un sanitāro tīrību, apbedīšanas vietu izveidošanu un uzturēšanu. Minētā likuma 
43. pants noteic, ka Dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot admi-
nistratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, par sanitārās 
tīrības uzturēšanu, tostarp kapsētu apbedīšanas vietu izveidošanu un uzturēšanu;
 Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt to atbilstību Administratīvās atbildības 
likuma tiesiskajam regulējumam.

Projekta nepieciešamības pamato-
jums 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 
noteikumu regulējuma saskaņošana ar Administratīvās atbildības likumā ietver-
tajām normām.

Informācija par plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā finansiālas ietekmes uz pašvaldības 
budžetu nav.

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

Saistošie noteikumi ir saistoši Babītes novada administratīvajā teritorijā esošo 
Beberbeķu un Salas kapsētu pārziņiem, jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai, 
atrodoties Babītes novada pašvaldības kapsētās.
Uzņēmējiem tiek nodrošināta vienlīdzīga iespēja sniegt apbedīšanas, kapu kopša-
nas vai amatniecības pakalpojumus, ja tiek ievēroti Babītes novada pašvaldības 
noteiktie kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu “Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 
27. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par kapsētas darbību un uzturēšanu 
Babītes novadā”” publisko pieejamību nodrošina Babītes novada pašvaldības tī-
mekļvietnē – www.babite.lv, kā arī tiek izlikts redzamā vietā Babītes novada paš-
valdības administrācijas ēkās Centra ielā 4 Piņķos Babītes pagastā un “Pīlādzīši” 
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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 21
ApStIprInātI

ar Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 25. novembra lēmumu (prot. Nr. 21, 30.§)
2020. gada 25. novembrī

Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 
“Teritoriju kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi Babītes novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 5. un 6. punktu

Izdarīt Babītes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 “Te-
ritoriju kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi Babītes novadā” (turpmāk – saistošie 
noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 11. punktu šādā redakcijā:
  “11. Kontroli par šo saistošo noteikumu ievērošanu un administratīvā pārkāpuma procesu par 

šo saistošo noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Ba-
bītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļas sabiedriskās kārtības sargi un Administra-
tīvā inspekcija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Babītes novada pašvaldības Adminis-
tratīvā komisija.”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Babītes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 21

“Grozījumi 2018. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 “Teritoriju kopšanas un būvju 
uzturēšanas saistošie noteikumi Babītes novadā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts

 Saistošie noteikumi nosaka būvju, nekustamo īpašumu un tiem piegulošo teritori-
ju sakopšanas un uzturēšanas prasības Babītes novadā. Tajā skaitā noteiks pieļau-
jamā zāliena maksimālā garuma dažādās teritorijās, gājēju ietvju un piebrauktuvju 
uzturēšanas prasības, īpašumu nosaukumu un adrešu numuru zīmju izvietošanas 
prasības un citas prasības, kas saistītas ar teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu. 
Saistošie noteikumi paredz izpildes kontroli un administratīvo atbildību fiziskām 
un juridiskām personām par saistošo noteikumu neievērošanu;
 Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt to atbilstību Administratīvās atbildības 
likuma tiesiskajam regulējumam.

Projekta nepieciešamības pamato-
jums 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 
noteikumu regulējuma saskaņošana ar Administratīvās atbildības likumā ietver-
tajām normām.

Informācija par plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā finansiālas ietekmes uz pašvaldības 
budžetu nav.

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

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

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu “Grozījumi 2018. gada 28. marta saistošajos noteikumos 
Nr. 4 “Teritoriju kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi Babītes 
novadā”” publisko pieejamību nodrošina Babītes novada pašvaldības tīmekļviet-
nē – www.babite.lv, kā arī tiek izlikts redzamā vietā Babītes novada pašvaldības 
administrācijas ēkās Centra ielā 4 Piņķos Babītes pagastā un “Pīlādzīši” Spuņ-
ciemā 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

Neraugoties uz to, ka vispārizglītojošajās 
skolās atsevišķām klasēm brīvlaiks tika pa-
garināts, Mūzikas skolas 1.–8. klašu audzēk-
ņi II semestrī mācības uzsāka 2021. gada 
11. janvārī. Patlaban darbs turpinās tāpat 
kā decembrī – attālinātā režīmā.

Sagatavošanas un interešu izglītības pro-
grammu audzēkņiem mācību process jopro-
jām ir pārtraukts. Tiklīdz ierobežojumi skolās 
mazināsies un situācija uzlabosies, lemsim 
par mācību procesa atsākšanu arī šajās pro-
grammās.

I semestra noslēgumā darbu mūsu skolā ir bei-
gusi skolotāja Olga Ostapčuka. Milzīgs paldies 
par viņas ieguldījumu un nesavtīgo atdevi darbā 
ar bērniem! Skolotājas O.  Ostapčukas stundas 
pārņems divas jaunas un aktīvas skolotājas  – 
Alise Meļko un Anastasija Artemjeva. Skolotāja 

Anastasija strādās ar 1.–3. ķlasi (un sagatavošanas 
klasi, kad atsāksies mācības), savukārt skolotāja 
Alise – ar vecākajām klasēm.

Česlavs Grods,
Babītes Mūzikas skolas direktores vietnieks 

izglītības darbā

babītes mūzikas skolas aktualitātes
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Notiks elektronikas šķirošanas akcija 
Aicinām Babītes novada klientus piedalīties nolietoto elektroiekārtu, lielgabarīta un mājsaim-
niecībā radušos bīstamo atkritumu bezmaksas nodošanas akcijā, kas notiks 28. un 29. janvārī. 
Mājsaimniecībā nevajadzīgo un nolietoto elek-
troiekārtu, lielgabarīta un bīstamo atkritumu 
izvešana iepriekš jāpiesaka līdz 25.  janvārim, 
reģistrējoties elektroniski – https://ej.uz/Ski-
ro_Babites_novada, zvanot uz tālruņa numu-
ru 8717 vai rakstot uz e-pasta adresi: babite@
ecobaltiavide.lv. Obligāti jānorāda atkritumu 
veids, aptuvenais apjoms, kā arī adrese. Izve-
šana notiks 28. un 29.  janvārī no plkst. 7.00 
visas dienas garumā bezkontakta veidā. Visi 
nododamie atkritumi jānovieto pieteikumā 
norādītajā adresē, pieejamā vietā – ārpus iežo-
gotas teritorijas. Iedzīvotājiem pašiem atrasties 
klāt savākšanas laikā nav nepieciešams. Akcijas 

laikā tiks savākts: Sadzīves elektroiekārtas  (le-
dusskapji, televizori, datori, monitori, plītis, 
putekļsūcēji utt.). Elektroiekārtām jābūt neiz-
jauktām. Sadzīvē radušies bīstamie atkritumi  
(baterijas un akumulatori, viens komplekts 
vieglo automašīnu riepu bez diskiem, spuldzes 
u. c.). Lielgabarīta atkritumi (mēbeles, mat-
rači u. c.). Veicot minēto atkritumu izvešanu, 
netiks savākti citu veidu atkritumi, piemēram, 
sadzīves atkritumi un būvgruži (podi, vannas, 
palodzes, durvis, logi u. c. ražošanas atkritumi, 
kuri radušies būvniecības procesā).

SIA “Eco Baltia vide”

Jauns pakalpojums – bioloģisko atkritumu savākšana 
Ņemot vērā Babītes novada pašvaldības do-
mes 16.12.2020. lēmumu “Par bioloģiski no-
ārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksas 
apstiprināšanu” (protokols Nr. 23, 25.§), no 
2021. gada 1. februāra atkritumu apsaimnieko-
tājs SIA “Eco Baltia vide” papildus līdz šim pie-
ņemtajiem dārza atkritumiem nodrošinās arī 
bioloģiski noārdāmo virtuves atkritumu savāk-
šanu no klientiem, piemērojot cenu 12,50 eiro 
bez PVN 21% apmērā par vienu kubikmetru.

Tas nozīmē, ka turpmāk iedzīvotājiem būs 
iespēja līdztekus sadzīves atkritumu konteine-
ram lietot atsevišķu konteineru vai iegādāties 
speciālo priekšapmaksas maisu, kas paredzēts 
dārza un virtuves atkritumu šķirošanai. Līdz 

šim bioloģiski noārdāmo atkritumu konteine-
rā varēja izmest tikai dārza atkritumus – koku 
lapas, krūmus, zāli, taču turpmāk iedzīvotāji 
aicināti dalīti nodot arī augļus, dārzeņus, kafi-
jas un tējas biezumus, augu izcelsmes gatavās 
pārtikas atkritumus u.c. līdzīgus, kā arī termis-
ki apstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus.

Plašāka informācija par bioloģiski noārdā-
mo un cita veida atkritumu šķirošanas iespē-
jām, sazinoties ar atkritumu apsaimniekotāju 
SIA “Eco Baltia vide”.  

Jānis Ozoliņš, 
Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašu-

ma apsaimniekošanas daļas vadītājs 

Izmaiņas sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumu 
maksā Babītes novadā
2020. gada 23. novembrī Saeima atbalstīja grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, kas 
paredz, ka turpmākajos gados tiks pakāpeniski palielināta dabas resursu nodokļa (DRN) 
likme. Tās paaugstināšanās ietekmēs arī maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Poligons “Getliņi” atstāj nemainīgas izmak-
sas par vienas tonnas sadzīves atkritumu apgla-
bāšanu (bez DRN), taču sakarā ar DRN likmes 
ikgadējo pieaugumu kopējais tarifs (ar DRN) 
pieaugs proporcionāli likmes pieaugumam un 
no 2021.  gada 1.  janvāra būs 66,55  eiro bez 
PVN (iepriekš – 60,81 eiro) par tonnu.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 
39.  panta 12.  daļa nosaka, ka atkritumu ap-
saimniekotājs ir tiesīgs iekļaut atkritumu ap-
saimniekošanas maksā poligona tarifu un da-
bas resursu nodokļa aktuālo likmi to izmaiņu 
gadījumā ar to spēkā stāšanās dienu.

Saistībā ar minētajām izmaiņām no 2021. gada 
1.  janvāra stājušās spēkā arī izmaiņas maksā par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Babītes 
novadā, un tā ir 14,95  eiro/m3  bez PVN, PVN 
21%  –  3,14  eiro, kopā: 18,09  eiro/m3. Izmak-
sas par privātmājās visbiežāk izmantotā 0,24 m3 
konteinera izvešanas reizi būs 4,34 eiro (ar PVN 
21%) līdzšinējo 4,09 eiro vietā.

Lai sniegtu iespēju iedzīvotājiem un uzņē-
mumiem samazināt izmaksas par nešķiroto 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, SIA 

“Eco Baltia vide” piedāvā dažādas iespējas 
atkritumu šķirošanai, padarot to sabiedrībai 
vēl pieejamāku un ērtāku. Atgādinām, ka, šķi-
rojot mājsaimniecībā vai uzņēmumā radītos 
atkritumus, iedzīvotājiem ir iespēja samazināt 
izmaksas par nešķiroto atkritumu izvešanu 
un apglabāšanu poligonā. Šķiroto atkritumu 
apsaimniekošanu SIA “Eco Baltia vide” savos 
apkalpotajos novados nodrošina bez maksas.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar 
SIA “Eco Baltia vide” klientu apkalpošanas 
centru, tālruņa numuri: 8717, 67799999, e-pa-
sta adrese: babite@ecobaltiavide.lv. Plašāka 
informācija par SIA “Eco Baltia vide” atkri-
tumu apsaimniekošanas izmaksām pieejama  
www.ecobaltiavide.lv sadaļā “Klientiem”, “Cen-
rāži apsaimniekotajos novados”.

*Patlaban likumā paredzēts, ka 2021. gadā da-
bas resursu nodokļa likme par vienas tonnas sa-
dzīves atkritumu noglabāšanu poligonā – 65 eiro 
par tonnu, 2022. gadā – 80 eiro par tonnu, bet no 
2023. gada 1. janvāra – 95 eiro par tonnu.

SIA “Eco Baltia vide”

Būtiski palielināti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi
25. novembra Babītes novada pašvaldības do-
mes sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi 
Nr. 17 “Grozījumi Babītes novada pašvaldības 
domes 2013. gada 23. janvāra saistošajos no-
teikumos Nr. 3 “Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanas kārtība atsevišķām 
nodokļa maksātāju kategorijām Babītes no-
vadā”” (protokols Nr. 21, 26.§), kas paredz ar 
2021. gada 1. janvāri ievērojamus atviegloju-
mus vairākām nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju kategorijām. Salīdzinot ar līdzšinējo 
situāciju, nodokļa atvieglojuma palielinājums 
ir par 40 līdz 65%, turklāt saistošajos notei-
kumos iekļautas arī jaunas nodokļa maksātāja 
kategorijas, kas var pretendēt uz nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu.

Atvieglojumu apmērs nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātāju kategorijām no 2021. gada 
1. janvāra:

 maznodrošinātām personām, kuras atbilst 
maznodrošinātās personas statusam (at-
bilstoši Babītes novada pašvaldības Sociālā 
dienesta lēmumam), piemērojams nodok-
ļa atvieglojums 90% apmērā (iepriekš 50%);

 Černobiļas atomelektrostacijas avārijas 
seku likvidēšanas dalībniekam,  Afganistā-
nas kara dalībniekiem,  nacionālās preto-
šanās kustības dalībniekam un 1991.  gada 
barikāžu dalībnieka statusu ieguvušām 
personām  piemērojams  nodokļa  atvieglo-

jums 90% apmērā (iepriekš šāda kategorija 
saistošajos noteikumos nebija iekļauta);

 nestrādājošiem, vientuļiem pensionā-
riem (minētie pensionāri noteikumu izprat-
nē ir personas, kurām nav laulātā, pilngadīgu 
bērnu, nav citu apgādnieku, nav noslēgts 
uztura līgums un nav citu personu, ar kurām 
ir kopīga deklarēta dzīvesvieta) – piemēro-
jams nodokļa atvieglojums 90%  apmērā (ie-
priekš 25%);

 personām ar I, II vai III grupas invaliditā-
ti  piemērojams nodokļa atvieglojums  90% 
apmērā (iepriekš 50%; kā arī no 2021. gada 
1. janvāra nodokļa atvieglojums ir paredzēts 
personām arī ar III grupas invaliditāti);

 personai,   kuras bērnam, laulātajam, tēvam 
vai mātei ir I, II vai III grupas invaliditā-
te, piemērojams nodokļa atvieglojums 90% 
(iepriekš 50%; kā arī no 2021. gada 1.janvāra 
šī kategorija papildināta ar personām ar III 
grupas invaliditāti);

 personai, kurai pašai vai kopā ar laulāto vai 
tās laulātajam ir trīs un vairāk bērni vecumā 
līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai au-
džuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības 
sasniegšanai),  vai trīs un vairāk bērni pēc 
pilngadības sasniegšanas, kamēr viņi turpi-
na vispārējās, profesionālās, augstākās vai 
speciālās izglītības iegūšanu pilna laika klā-
tienes studijās, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu 

vecuma sasniegšanai, piemērojams nodokļa 
atvieglojums  90% apmērā  (nodokļa atvieg-
lojuma apmērs saglabāts līdzšinējā apjomā);

 fiziskai personai par mājokli  (ekspluatācijā 
nodoto būvi vai telpu grupu ar piekrītošām 
domājamām daļām no būves, kuras galvenais 
lietošanas veids ir dzīvojama māja, neieskai-
tot zemi un garāžu (ja tāda ir)) – piemēro-
jams nodokļa atvieglojums 50% apmērā par 
ēku (ar nosacījumu, ka īpašnieks šajā īpašu-
mā ir deklarēts vismaz 12 mēnešus. Iepriekš 
šādas kategorijas nebija).

Visi minētie nodokļu atvieglojumi ir piemē-
rojami, ja īpašnieks 2020. gada 31. decembrī ir 
deklarēts savā īpašumā, izņemot 7. punktā mi-
nēto kategoriju, kur, lai pretendētu uz atvieglo-
jumu, īpašniekam jābūt deklarētam vismaz 12 
mēnešus.

Ja ģimene iegūst daudzbērnu ģimenes sta-
tusu kalendārā gada laikā, tad atvieglojumu ir 
iespējams saņemt, sākot ar nākamo mēnesi, 
iepriekš par to informējot nodokļu adminis-
tratorus.

2. un 3. punktā minētās personas aicinām 
rakstīt iesniegumu Babītes novada pašvaldībai 
par atvieglojuma piešķiršanu. 2. punktā minē-
tajām personām pielikumā jāpievieno statusu 
apliecinošs dokuments.

Ar 2021.  gada 1.  janvāri 4. un 5. punkts ir 

papildināts arī ar atvieglojumiem personām ar 
III grupas invaliditāti. Lai saņemtu atviegloju-
mu, lūdzam rakstīt iesniegumu Babītes novada 
pašvaldībai, pielikumā pievienojot invaliditā-
tes apliecības kopiju vai lēmumu. Personām ar 
I un II grupas invaliditāti, kas jau līdz šim saņē-
ma atvieglojumu un kam invaliditātes apliecī-
ba vēl ir derīga, jauns iesniegums nav jāraksta.

Pārējām kategorijām atvieglojumus piemē-
ros automātiski. Ja saņemts maksāšanas pazi-
ņojums, kurā nav piemērots atvieglojums, kas 
pienākas, lūdzam sazināties ar nodokļu admi-
nistratoriem.

Ar nekustamā īpašuma nodokļu atvieglo-
jumu piešķiršanas kārtību un kritērijiem var 
iepazīties saistošajos noteikumos “Nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 
kārtība atsevišķām nodokļa maksātāju katego-
rijām Babītes novadā” (pašvaldības mājaslapā 
www.babite.lv) un zvanot vai rakstot nodokļu 
administratoriem: Arvim Ančevskim (tālruņa 
numurs 67914189, e-pasta adrese:      arvis.an-
cevskis@babite.lv) vai  Olitai Zariņai  (tālruņa 
numurs 67914386, e-pasta adrese:  olita.zari-
na@babite.lv).

Informāciju apkopoja:
Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste



8 | www.babite.lv 2021. gada 19. janvāris, Nr. 129

nākamais „babītes ziņas” izdevums 2021. gada 16. februārī

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”
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2020. gada decembrī 
Babītes novadā piedzimuši 
9 bērni – 4 meitenes un 
5 zēni.
Iedzīvotāju skaits 2020. gada 
31. decembrī – 

12 289.

Ugunskurs barikāžu atceres 
30. gadadienai

Kultūrizglītības centra filiālē “Viet-
valži” katru vakaru vēl līdz 23. janvā-
rim plkst.  18.00 tiks iedegts uguns-
kurs  – kā simbols vienotībai, kāda 
pastāvēja pirms 30  gadiem barikāžu 
aizstāvju un viņu mājinieku sirdīs. 
Ikviens ir laipni aicināts doties pa-
staigā uz “Vietvalžiem” un pievienot 
savu malkas pagali ugunskuram, sa-
sildīties, nofotografēties un publicēt 
foto sociālajos tīklos ar tēmturi #Dzī-
votTautai, #BūtVienotiemLatvijai. 
Aicinām iedegt arī savu ugunskuru – 

lāpas vai sveces liesmu  – un dalīties 
ar tās fotoattēliem Facebook.com ar 
iepriekšminētajiem tēmturiem.

Pašvaldības tīmekļvietnē var izla-
sīt arī Kultūrizglītības centra filiāles 
Salas pagastā “Vietvalži” izstāžu zā-
les vadītājas Daces Ulpes pārdomas 
barikāžu atceres trīsdesmitgadē.

Sabīne Upeniece-pika,
Kultūrizglītības centra filiāles  

Salas pagastā “Vietvalži”  
kultūras pasākumu organizatore

Noskaidrotas “Egļu parādes” uzvarētājas
Noslēdzoties balsojumam par skaistākajām “Egļu parādes” dalībniecēm – mākslas objektiem – “eglītēm”, 
paziņojam uzvarētājus.

1.  vieta  – eglītei “Kā no meža 
nākusi”, autors  – KIK  (40  balsu)  – 
balvā Dāvanu karte no ziedu salona 
50  eiro vērtībā. Komandas nosau-
kumu KIK veido dalībnieku vārdu 
pirmie burti, proti, eglītes autori ir 
Kaspars, Inita un Katrīna;

2.  vieta  – “Meža čiekuru eglītei”, 
autors – PII “Saimīte” grupiņa “Maz-
putniņi” (22 balsis) – balvā Dāvanu 
karte no ziedu salona 25 eiro vērtībā;

3.  vieta  – “Disko eglei”, autors  – 
PII “Saimīte” grupiņa “Skudri-
ņas” (20 balsu) – balvā Dāvanu karte 
no ziedu salona 25 eiro vērtībā.

Paldies visiem mākslasdarbu au-
toriem, kuri atsaucās un radīja svēt-
ku prieku laikā, kad svētkus svinēt 
mācījāmies nedaudz neierastāk.

Decembrī ikvienu aicinājām 
kopā radīt svētku sajūtu, no dažā-
diem materiāliem veidojot mākslas 
objektus  – eglītes. Kultūrizglītības 
centra darbinieki atvestās “eglītes” 

svētku gaidīšanas laikā izvietoja 
pie Kultūrizglītības centra Piņķos, 
kur tās ikviens varēja aplūkot un 
sajust svētkus.  Balsot par sev tī-
kamāko mākslas darbu ikvienam 
bija iespēja no 23. līdz 27.  decem-

brim. Balsojumā kopumā piedalījās  
126 cilvēki. 

Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības sabied-

risko attiecību speciāliste

pirmo vietu ieguvusī eglīte un tās veidotāji.

Salas sākumskola laipni aicina Tevi 
pievienoties izglītojamo pulkam!
Informējam, ka no 2021. gada 15. janvāra līdz 31. maijam Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolā 
notiek pieteikumu reģistrācija mācībām Salas sākumskolas 2021./2022. mācību gada 1. klasē!

Pieteikumu reģistrējot, nepiecie-
šams:

 iesniegums  (lejuplādē skolas mā-
jaslapā www.salassakumskola.lv).
Aizpildītu iesniegumu vecāki (vai 

cits bērna likumiskais pārstāvis) ie-
sniedz personiski Salas sākumskolas 
lietvedībā vai, parakstītu ar drošu 
elektronisko parakstu un laika zīmo-
gu, nosūta uz e-pasta adresi salassko-
la@babite.lv, pretī saņemot apstipri-
nājumu par dokumenta saņemšanu.

SVARĪGI: dokumentu personiska 
iesniegšana klātienē notiek tikai pēc 
iepriekšēja pieraksta, telefoniski vai 
e-pastā, saskaņojot datumu un laiku!

Lai izglītības iestādē klātienē re-
ģistrētu pieteikumu par bērna uz-
ņemšanu, pirms iesnieguma aizpil-
dīšanas bērna vecāks uzrāda personu 
apliecinošu dokumentu un bērna 

dzimšanas apliecību vai personu 
apliecinošu dokumentu, vai – nepie-
ciešamības gadījumā  – bāriņtiesas 
lēmumu par bērna ārpusģimenes 
aprūpi un/vai pilnvaru.

Tālrunis uzziņām: 67934165, 
20395011 vai e-pastā: salasskola@
babite.lv.

Izglītības iestāde no 1.  jūnija līdz 
8.  jūnijam elektroniski uz iesnie-
gumā norādītām e-pasta adresēm 
paziņo vecākiem par bērna iekļau-
šanu nākamā mācību gada 1.  klases 
pretendentu sarakstā vai atteikumu. 
Izglītojamais tiek ieskaitīts Salas sā-
kumskolā, kad vecāks (vai cits bērna 
likumiskais pārstāvis) pēc elektro-
niska paziņojuma saņemšanas par 
bērna uzņemšanu izglītības iestādē 
līdz 25. augustam ir iesniedzis šādus 
dokumentus:

 izziņas par iegūto pirmsskolas iz-
glītību  (5–6  gadīgo apmācība) ar 
mācību sasniegumu vērtējumiem 
kopiju, uzrādot oriģinālu;

 medicīnisko karti 026/u;
 fotogrāfiju 3x4 cm – 2 gab.;
 jāuzrāda bērna dzimšanas apliecī-

ba.
Jūsu ievērībai  – aicinām nekavē-

ties ar pieteikuma reģistrāciju, jo 
vietu skaits 1. klasē ir ierobežots! Ar 
Salas sākumskolas izglītojamo uz-
ņemšanas noteikumiem varat iepa-
zīties Salas sākumskolas mājaslapā!

Ja interesējies par mācīšanās ie-
spējām Salas sākumskolā arī citās 
klasēs, informējam, ka vēl ir brīvas 
vietas 2021./22.  mācību gada 3., 4. 
un 6. klasē!

Salas sākumskola

Meklējam skaistāko 
Babītes novada Sniegavīru!
Sniegotā ziema šogad ļauj dažādot āra aktivitātes gan lieliem, gan 
maziem. Baudot sniega priekus, aicinām sev un citiem par prieku celt 
sniegavīrus un piedalīties Kultūrizglītības centra rīkotajā akcijā “Babī-
tes novada Sniegavīrs 2021”.

Jaunā gada sākumā, veicinot radošu 
brīvā laika pavadīšanu, aicinām ik-
vienu veidot savu mākslas objektu 
“Sniegavīru”. “Sniegavīra” izveidei 
var izmantot ne tikai sniegu, bet arī 
jebkuru citu pieejamu un atbilstošu 
materiālu.

Lai piedalītos konkursā, izveido-
tais mākslasdarbs ir jānofotografē 
un līdz 8. februārim  jāatsūta uz e-pa-
sta adresi biruta.grinfelde@babite.lv.

Sūtot izveidotā “Sniegavīra” 
fotogrāfiju, noteikti norādiet arī 
mākslasdarba autoru, kā arī ciemu 
vai vietas aprakstu, kur “Sniega-
vīrs” atrodas. Izlases kārtībā iesū-
tītos  (tos, kuri atrodas publiskā 
ārtelpā) “sniegavīrus” aizbrauksim 
aplūkot arī klātienē.

Iesūtīto akcijas “Babītes novada 
Sniegavīrs  2021” mākslasdarbu fo-
togrāfijas tiks nodotas iedzīvotāju 
balsojumam pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.babite.lv. Visvairāk balsu 
ieguvošo mākslasdarbu autori balvā 
saņems Kultūrizglītības centra sarū-
pētus saldumu grozus.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazi-
nāties ar Kultūrizglītības centra vadī-
tāju Birutu Grīnfeldi (e-pasta adre-
se: biruta.grinfelde@babite.lv, tālr. nr. 
22020629).

Datu pārzinis: Babītes novada 
pašvaldība

Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības sabied-

risko attiecību speciāliste


